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St3nisła"r Skalski "rśród nas 

3 czen"ca był w hi~torii LOTECZKI tym dniem, na k'1ór: 
czekaliśmy od da\vna' 

~o~ciliśm)' s3nlego Fen. bryg. pil. Stanisla\\'a Skalskiego 

Stanisła\\' SkalskI zna nasz klub od kilku lat, jest Je~(' 

sympatykiem I za\\'sze mó\\'1 o nim ciepło. Znaczek· LOTECZK J 

'Nisi w Jego mieszkanIu na poczesnym, dobrze widocznym 
nliejscu. To dla na~ \\'ieJkie \\~'różnienie i powód do du~: 
Stanisła\\' Skalski jest bO\\'lem nie tylko plern'szym pilotem. nIt 
tylko pJef\\'szym lotnikIem, ale plenvszym żołnIerzenl 

Rzeczypospolitej. Zaden z żyjących Polaków nie zasłużył Sl~ 

\\'ięcej dla Ojczyzny na 1rontach II Wojny Światowej, niż Or. 
\Valczył skutecznIe z \vrO~lem od pienvszego dnia wojny aż do je. l 

zakończenia. 

Kampanię \\TZeŚnIO\Va rozpoczął ze s\\')'m dywizJonenJ 
myśli\\'skim 4 pułku lotnIczego z Torunia w ramach "ArmiJ 
Pomorze". Od 7 \\'rześnia \\'alczył w "Brygadzie Pościgowej' 

Przez Rumunię, Morze Czarne i Syrię dostał się do J-rancjl , 
~tamtąd do Anglii, gdZIe otrzymał przydział do RAF w ramach 
lotnictwa polskiego. Podczas ,.Bitwy o Wielką Brytanię" walczył 

\\' 501 dywizjonie angielskim. 5 \\'rześnia 1940 roku. w locie \\ 
którym zestrzelił 3 niemieckie samolotv, sam został ~estrzelonv i 
ciężko poparzony. Na \vłasną prośbę ·opuścił szpital, \vrócił "'do 
swego dywizjonu i nadal \~'al~zył \\',.Bitwie o Wielką Brytanię'~ a; 

do jej zakończenia.. W .~arcu .1941 roku został przeniesIony do 30t· 
dywizjonu toruńskiego, gdzie w lipcu 1941 objął dowództwo 
eskadry. W lutym 1942 przeniesiono Go do 316 dywiZjonu 
\\'arszawskiego, ró\vnież na stano\\'isko dowódcy eskadry. Po ~ 

miesiącach objął do\\'ództwo 317 d)'\\'izjonu wileńskłeg~, którt 
sprawował do listopada. \V styczniu 1943 \\')'jechał do Afryki jakc, 
dowódca ,.Polsklego Zespołu \Valczącego" na czele 15 
ochotnikóv.', którzy okryli się sławą nieprawdopodobnej 
skuteczności \\' \valkach po\vietrznych z Niemcami. Po roz\\'iązaniu 

zespołu został \\')'znaczony do\\'ódcą 60 I dywizjonu londyńskle~( 

RAF na Malcie, z którym następnie brał udział w inwazji n, 
Sycylię i od 1 \\'rześnia 1943 r. na Włochy. W końcu listopad, 
został przeniesiony do Anglii, pdzie objął dowództwo 131 SkrzvdL 
Polskiego, w skład klorego wchodziło 5 dvwizl0~Ó\\. 
\\'yposażonych v.' "SpitfITe-y". W kwietniu 1944 po\\,ierz;no ml l 

równorzędne stano\visko w Skrzydle 133, w skład ktoreg( 
\vchodziły 2 dywiZjony polskie i jeden angielski, latające n,: 
,.Mustangach". Po kampanii na Francję, którą przeszedł \\'raz z ta 
jednostką. został przydzielony do obrony Londynu przed' 
latającymi bombami V 1 

We \\'rześniu ]944 został wysłany na studia do \Vvzszel 
Szkole Wojennej v.' forcie Leaven\\'oorth \\' stanie Kansas <USA)' 
Po jej ukończeniu sklero\vano Go do 3 Armii Po\\'ietrznel na 
Florydzie, gdZIe pro\\'adził wykłady z taktyki lotnl~t\\'{ 
myśli\\'skiego i jej roz\\'o.1U w okresie wojny na różnvch teatrach 
walk. . 

Po po\\'rocie do Anglii w marcu 1945, został 

przydzielony do sztabu 14 Grupy Myśli\\'skiej na stano\\'isko 
podpułko\\'nika operacyjnepo. W lutym 1946 przeniesIono Go D, 

ró\vnorzędne stano\\'isko do Niemiec, do Dowództwa Lotnlclw2 
Okup~c)jnego, pdzle pełnił równocześnie funkcję zastępc: 

~olskJego oficera łącznikowe~o aż do chwili rozwiązania polskich 
Jednostek bojo\\'Ych na Zachodzie, to jest do 12 grudnia 1946 T 

W marcu 1947 r. z~łosił chęć \\')jazdu na stałe do PolskI. 
rezygnując z intratnych propozycji zatrudnienia na \\'vsokicL 
stanowiskach dowódczych w RAF i wcześniej w lotnict\\,ie ·USA. 4 

czerwca 1947 r. opuścił Anglię i przybył do kraJu, ~dzle pC' 
weryfikacji objął stano\\'isko inspektora techniki pl lotazu pr7~ 

dowództwie wojsk lotniczych v.' \Varszawie. 
Dokładnie \\' rok później, 4 czerwca 1948 r. został 

zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Po 22 mIeSlęcznvn, 

śledztwie, w którym począ\\'szy od marca 1949 r. podda\\'ano Gr. 
niev.'yobrażalnym lonurom, 7 kwietna 1950 r. W01Skowv Sąc 

Rejonowy w Warsza\\'le pod przewodnictwem mjr MIeczysław, 
Widaja i z ła\\'nikami: mjr Ludwiką Bibrowską i mjr Mikołalenl 

Daniele\\'skim skazał majora Stanisława SkalskIego na kar~ 
śmierci z pozbawienIem praw publicznych i obywatelskich pra\\ 
honoro\\')'ch na zawsze oraz przepadkiem całego mienI(: 

Życie za\vdzlęcza swej bezkompromlsowoścl. 
zrezygnował z moż]i\\'ości wystąpienia do prezydent,: 
Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o ułaskav.'ienie. \Vładz, 

komunistyczna została posta\\'iona przed ciężkim problemem. \\ 
tych okolicznościach 29 stycznia 1951 prezydent zanlieni1 
Skalskiemu karę śmierci na dożywocie z zacho\\'an iem kar 
dodatkowych. "' 

Stanisłav.' Skalski przebywał od 4 czerwca 1948 do 2~ 

k\\'ietnia 1951 w \\'ięzieniu mokotowskim w WarszawIe. następnH 

był więziony \\' Ra\\'iczu do 3 ~rudnia 1954 roku, odkąd przeby\va~ 

w więzieniu we \\'ronkach. Jego postawę podczas nIemal 
ośmioletniego pobytu \\' więzieniach dobrze oddaje opinIa 
sporządzona we Wronkach l czenvca 1955 roku przez re1erent< 
działu polityczno-\\')'cho\vawczego - Czesława Grajka. które. 
przytaczam z zachov~'aniem oryginalnej pisowni: 
" ...jest to \\'ięzień zdecydo\vanie \\'rogo ustosunko\\'anv do PolskI 
Ludowej i Związku RadzieckIego. Jako dowod p~daje kilk, 
\\'ypowiedzi w. \\' \VieŹnla godzoncych w ustroj Pojski Ludowej 
Zwie Radzieckiego. ~ 
W czasie kiedy zacze lem wyjasniac wiezniowi ze za Je~0 

wykroczenie zostanie ukarany przez N-ka wiezienia to \\'iezlen 
os\\,iadczyl mi, abysmy się dobrze zapoznali z III Plenum KC, gdy~ 

za jego postapienie nie widzi zadnych podstaw do ukarani,; 
nawiozujac zaró\vno ze t\\'ierdzimy iż hitlerowcy ,.SS': meczyl] 
polakow, ale to byli nasi wrogowie to się nie dziwi ale teraz t0 
mecza go skurwesyny polacy i zydzi i z tym się nigdy nIe Z~OdZI J 

l 
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ze kierujemy się fak1ycznie tymco się pisze \\' codziennej prasit 
Ro\\'noczesnie na\\'iazal do takle~o mometu~ ze w CZSle rozpra\\'; 
powiedziano mu iż jest PilsuckJe~o oficerem i dlate~o zrobiono ~o 

wrogIem, to jednak on smie t\\'ierdzic ze Pilsucki \\'iecej zrobil dla 
Polski jak Stalin i za\\'sze będzie ch\\'alil Pilsuckiego~ a nie Stahnc: 
Pnadto t\\'ierdzi ze ohecnie \\'ojsku Polskim na stano\viskacb 
dowodczych znajduja Się sami Rosjanie~ którzy nIC nIt 
umiejom~atylko zeruJan na polakach i \vsadzaja ich do \\'iezien]a. 
nie umieja .cZ1erech zliczyc~a strasza prokuratorem, natomia"l 
polacy ludzie zdolni zajmuja tylko stano\viska szojero\\'.którz) 
posiadaja szereg zaslug \\' \valce o PoJske.T\vierdzi ró\\'nież Zt 
wrogiem i szpiegiem zrobili go tylko ci pacholko\\'ie ktorz; 
popchali się do bespiekl na stanowiska~którzy nie byli Fodn] nawet 
czyscic mu butowateraz \\rydali mu \\yrok.RownoczesnH 
powiedzaal ze \\'oli \vidziec lepiej hitlerowca jak straznika v 

mundurze SW bo nam \\'zasadze to tylko brak trupich 
glov",ponleważ poza tern niczem innym nie roznlmy się oc 
hitlerowcow. Po\\'iedzial ró\vnież ze nie dlugo się zmieni i cale. 
karta się Od\\'fUCI~Ze my będziemy siedziec \\' \\'iezieniu a oni będą 

panami,ponie\vaż wszyscy uczciwi ludzie jak mieh patrzec na taka 
Polske jka obecn]e Jest to ja \vole isc do \\'iezienia i nie lepiej 
widziec co się dzieje" 

1 a opin]a obrazuje poziom kadry \\'ięzlennej \\ 
ówczesnym czaSll . 

Oto jeszcze 1ra~menty opinii naczelnika \vięzienia Wf 

\\'ronkach z ]3 stycznia 1955 r.: 
~, .. .Jest to \\'ięzień na \\'ysokim poziomie intelektualnym. (:
kierunek Je~o zalntereso\\'ania nie uległ zmianie \\' stosunku dl' 
władzy ludowej. Nie st\\'ierdzono by kiedykolwiek pozyty\\'nH 
\v)'stępovlał o ustroju Polski Ludowej, a st\\'ierdza się, że 23 

sierpnia 1954 r. \\'ypo\\'iadał się na celi wrogo o ustroju PolskI 
Ludowej~ czując żal do obecnego rządu. Do admin. \\'IęZlenneJ 

cechuje go obojętność~ natomiast do \\'spół\\'ięźnió\\1 jest 
koleżeński i utrzymuje solidaryzm. (... ). Zatrudniony \\' tut 
Więzieniu nie Jest ze \\'zględu na to, że nie zasługuje. (... ). ]a~: 

\vynika Z obsenvacJl poprzedniej jednostki Rawicz to WFW. od 
1951-53r. rozsle\\'ał v.Toga propagande o lotnictwie radzieckIm l 
władzy radzieckiej' 

]] k\\'ietnia ]956 Z~romadzenie Sędziów Naj wyższe!? ( 
Sądu Wojsko\ve~o \\' \\/arsza\vie uchyliło wyrok skazUjący z dnia ~ 

kv.·ietnia 1950 r. l umorzyło postępowanie kamo-sądowl. 

zarządzając natychmIastowe zwolnienie majora St. SkalskIe~o 

więzienIa 

Wyszedł on na \volność po prawie ośmiu latach l 

zamieszkał \\' \Varsza\vie. Na prośbę gen. Mariana Spychalskle~o 

wrócił do wojska. W późniejszym okresie pełnił też funkcJt. 
sekretarza ~eneralneFo Aeroklubu PRL. 

Nową rzeczy\\'istość w Polsce ocenia bardzo krytycznI( 
Mówi: ~.to nIe jest ta Polska, o którą walczyłem. Ale \\'alka trwa j 

my ją wygramy". Uważa~ że elity władzy wyprzedają interes: 
narodu polskle~o. U\\'aża za błąd przystąpienie Polski do NATO. 
Jest zdecydowanym przeci\\'nikiem naszego wejścia \\' struktury 
Unii Europejskiej. Nie przywiązuje wagi do swej ch\\'alebnej 
przeszłości~ nie uważa się za bohatera. Bohaterem określa tylko 
tych, którzy szli na pewną śmierć~ a więc japońskich kamikaze. On 
natomiast zawsze miał szansę przeżycia. 

Bardzo angażują Go bieżące sprawy Ojczyzny c 
zwłaszcza jej przyszłość~ ró\\'nież ta w dalekiej perspektywie. 50 
] 00 lat. Widzi ją w ukIerunkowaniu na współpracę ze wschodnimi 
sąsiadami a zwłaszcza z'· Ukrainą.. z którą możemy st\vorzyć 

znaczący potencjał gospodarczy i militarny. Z nIm musieliby Sl~ 

liczyć nasi zachodni sąsiedzi, w których uczciwe zam]ary wobet 
Polski nie WIerZ\ 

Z ge~erałem Skalskim spotkaliśmy się na ..rancz0'· 
Tadzia Dobrocińskie~o \\' Dobroszowie OleśnickIm, które i 

każdym naszym poby1em zaskakuje inwencją gospodarza. TadZIU 
,~napełnir' swój sta\\'ek \\'odą aż po brzegi. Pluskały się \\' niej 
sympatyczne, kolorowe ryby. Spadochron pełnił funkcję duZeF( 
namiotu na wypadek niepogody. Aura jednak nie za\\'iodła. Ab) 
nie było \\'ątpli\\'ości, jakie towarzystwo okupuje posiadłośl. 

Tadziu zmonto\\'ał samolot RWD..5, \\')'budowany przez nIego 
osobiście \\' skali 3/4~ co stanowi konkurencję dla Gienia Pieniążka. 

Żołądki lotkowiczów łechtały (dosłownie) znakomlte produkt: 
mięsne, podane wprost z grilla, nadzoro\\'anego pieczoło\\'icit 

przez Panią Liliannę KalIszczak, za co należą się Jej serdecznr 
podzięko\\'ania. które tą drogą składam. 1 e smacznOŚCI, podlant 
dobrym pi\\'kiem, st\\'orzyły znakomitą atmosferę do słuchanIe, 

Generała. który - n1lmo. ze tego dnia \\'stał już o ~odzinie S rano J 

był po \\'yczerpujących uroczystościach w szkole na GądoWlt 

Małym - opo\viadał ciekaWIe przez kilka ~odzin. LotkowlCZt 
słuchali Go 'Z \vielklm zaInteresowaniem. Kilka wspólnych FodzJII 
minęło szybko i o podzinie 20.50 Generał odleciał samolotem PLl 
LOT SA do \Varsza\vy~ zosta\\'iając wcześniej \\:ielu ko1e?om ~\Vt 

autografy \\' książce ..Czarne krzyże nad Polską" i na 1oto~rafiach 

Oprócz wrocła\vian zaszczycili obecnoścIą rownitL 
lotko\vicze ,~za~raniczni"~ a \\'śród nich O. Cap. Don1inik Zt 

Stalowej Woli, nieza\\'odni leszczynianie: Ola i ZbyszeJ. 
Buko\\'scy i Józiu l\1łocek oraz Bolek Broszko, który przyjechał lt 
ś\\'iętego miasta .. Częstochowy. Na pamiątko\\'ym zdJęCIU 

Generałem brak Alka Jlukie\\'i~za i Z~zisia Maje\\'sklego. ktorl~ 

dojechali do Dobroszo\va nieco później. Uwzględniając doskonah 
\\'arunki i miłą atmos1erę - spotkamy się zape\\'ne u TadZIa Jeszczt 
w jesieni. 

Stanisław Błasiat 

We \vtorek 13 czer\\'ca o godzinie 4 rano \\' szpitalu prl: 
ulicy Brzeskiej na Pradze w Warszawie odszedł od nas na zaWSZt 
Kazimierz Rossa. Za d\\'a dni ukończyłby 79 lat. Choroba zaczęłc:~ 

się \\' grudniu i pomImo leczenia rozwinęła się w nieuleczaIn: 
nowotwór jelit 



Klub LOTECZKA i polskie lotnIctwo spono\ve poniosło 

bolesną stratę. Kazimierz Rossa zasłużył się zvAaszcza dla 
10Inlct\\'a dolnośląskiego a szczerólnle dla Aeroklubu 
\Vrocła\vskIego~ \\' k1órym zacząi praco\\'ać jako instruktor na 
lotnisku Gądó\\' Mały \\' latach czterdzIestych. ~\\rym młodym~ 

zdolnym ucznIom, przelotem Gądów Mały - Mielec ~ \\,:'konanym 
na szybc)\vcu 2.ura\\' \\' roku ]950 pokazał, jak należy bić rekordy. 
\Vkrotce \~/ Je~o ślady poszli m. in.: Aleksander Pa\vlikie\\'lcz. 
Jerzy Popiel, t\1arian Gorzelak, Jerzy Bhtz, Maksymiliana 
Czmielov~/na i Stanisła\\' Luszpiński, ustana\\'iając rekordy ś\\'iata 

bądź Polski. Lcl\vSZe Go ciepło \\'spominają jako Instruk10ra, który 
st\\'arzał doskonałą atmosferę, sprzyjającą \\')'czynom lotniczym, 
chciał i umiał latanie efekty\\'nie zorganlzowal. 

KazIU, gdy tylko na\\'iązał kontakt z naszym klubem~ 

cieszył się każdą możli\vością spotkania się z przyjaciółmi we 
\Vrocła\~'iu bądź U siebie \\' \varsza\vskim mieszkaniu. Bv\\'ał na 
naszych spotkaniach. latał na SzymanoV:'ie i na Mirosła\\'ic~ch. 

Ciężka~ nieuleczalna choroba \\':'f\vała Go z naszego 
~rona. BędZiemy Go \\'spominać za\\'sze jako wspaniałego pilot~ 

Instruktora. rekordzistę lotniczego, Przyjaciela i Czło\vieka 

nIez\\'ykJe zyczliwego dla każdego. 

CZEŚĆ JEGO PA~1]ĘC] 
Stanisław Błasiak 

BJ-J1ŻEJ STOWARZ)lSZENIA 
Ostatnie - przed kolejną zmIaną lokalu - spotkanie w 

kaWiarni BIVA. \\' dniu 9 maja br. klub LOTECZKA poświęcił na 
plef\\'SZą część zebrania organizacYJnego, k1orego celem jest 
po\vołanle slovvarzyszenia pod nazwą: Sto\\'arzyszenie Lotnikó,,' 
,.LOTECZKA". 

Oto lista założycieli: Stanisła\\' Szomański, Paweł 

Bamherski. Jan Baran, Stanisław Błasiak, Zbi~niew Gajewski, 
Tadeusz Jany~ Tadeusz Jaworski, Krzysztof Kaczano\\'ski, Cezary 
kopeć. Jerzy Kopeć, Mieczysław Kozdra Ed\vard Ligocki, 
Slanisła\\' Luszpiński. Herbert Majnusz. Tadeusz Mirowski, Józef 
~1iocek, Jerzy Popiel, Ed\vard Sobczak, Adam Sokulski i 
\Vłodzimierz Zołud 

1 eraz czeka nas druga część zebranIa, mająca na celu 
\vyłonienle osób. które będą reprezento\\'ać założycieli w sądzie, 

podczas rejestracji Sto\\'arzyszenia 

K 0]\1UNIKAT)7 
\\1 sobotę 17 czer\\'ca zblerz('m)' się na lotnisku 

J\1irosła\\'ice '"~ zaprz)'jaźnionym Aeroklubie Dolnośląskim, 

cz~'m pO\\letujem)' sobie brak czer\\'co\\'e~o spotkania \\ 
k3\\'iarni Bl\'A, z kt6rą musimy się roz!iitać ze \\'zględu na 
z3istniałe tam zmiany organizacyjne 

NAJPRA \"DOPODOBNlEJ od Ii(?ca miejscem 
nasz~'ch spotkań będzie lokal· Adama Biska naZernikach prz)' 
ul. Stracho\"ickiej 42a, mieszczący się na siedmio hektarow)'m 
terenie starej ce~ielni '" przerobionym na ka\\'iarnię pokaźnych 

rozmiaró'" piecu ceramicznym. W części rekreac)'jnej tego 
terenu jest kort tenisowy, staw, basen dla dzieci i dużo zieleni. 
\,. posiadłości pilota i'miłośnika lotnict\\'a nie zabrakło tei 
samolotu. 

Charakterystycznym punktem orientac)'jnym jest 
\\'idoczny z daleka komirl cegielni, 7 dohudo\\'aną od góry ,,'ieżą 

\\' idoko\\'ą . 
Są d\\'ie drogi dojazdowe: 
od 1\o\\'e~o D\\'oru z ulicy Żernickiej skręcić w ul. 
~tracho\\'icką i po przecięciu ul. Osinieckiej jesteś na 
miejscu. 
od 1\1uchoboru z ulicy Granicznej (pro\\'adzącej na 
lot nisko Stracho\\'ice) skręcić przed dojazdem do bram)' 
jednostki "'ojsko"'ej ( około 500 metró'" przed kasynem) 
na północ ('" pra,,'o) '" ulicę l\1acieja Prz)'b)'ły i dojechać 

na miejsct. 
1\1ożna też dojechać autobusami nliejskimi, jadącymi do 
osied la Jerzmano"'o lub na lotnisko Stracho,,'ice. 
Bliższych informacji może udzielić Pani Anna 1\1ialik, tel. 
357 16 50, pracująca \\' firmie Adama Bisk~L 

Redakcja składa serdeczne życzenia czerwcowym 
so]enlzantom: Małgosi, Danusi, Antonim, Leszkom~ Janom~ 

Piotrom, Pa\vłom, Wiesławom, Władysła\\'om i Zenonom 
oraz Johnowi Serafinowi z okazji 83 urodzm. 

ProsImy o uaktualnianie adresów i telefonó\\. 

i\1yśJimy ciepło o loteczkowych kole~ach, pracujących 

aktualnIe na kontrakcie \\' lranie: Zenku Jev~'stracie. \Vitku Kęsoniu 

j Zy~musiu Małeckim, życząc lm szczęśJi\\'ych i efekty\\'nych 
(ró\vnież fInansowo) lotów. Do zobaczenia w krąl u I 

Nasz sympatyk, Pan" Zenon Ch\\'aliszewski z 
Byd~oszczy, informuje o powstaniu Społeczne~o Komitetu 
Budowy Ponlnika Upamiętni3jące~o Lotnisko Szybo\\'cowe " 
Fordonie. Chętnych do \\'spą.rcia tej inicjatywy zachęcamy do 
dokonanIa \\'płat na konto Komitetu: Bank Spółdzielczy \\ 
Byd~oszczy. ul.. Kołłątaja 8, 81420007-5207-27006-3 z dopiskiem 
pełnej nazwy Komitetu. 

ORLIŃSKJ W SZKOLE NA 
GĄDOWIE 1\1AL)'M 

Przed d\vudziestu laty, po siedemdziesięciu latach 
działalności, przestało istnieć \\'rocła\vskie lotnisko Gądów Mał) ~ 

na którym stanęło duże osiedle mieszkanIowe. Jego przeszłość 

przypominały odtąd jedynie lotnicze nazwy no\vych ulic. 
3 czeT\~'ca osiedle wzbogaciło się o nowy. znacząc~ 

akcent lotnICZy: Szkoła Podstawowa nr 1] 8. w której uczy się 

ponad 700 dZle\Vcząt i chłopców, przyjęła imię płka pil. Bolesława 

Orlińsklego 

Na tym lotnisku Orliński \vielokrotnie lądował i 
stanował Jeszcze \\' latach d\\'udziestych, gdy latał \\' liniach 
lotniczych }ranco-Roumaine i C1DNA. Po \\fojnIe we \Vrocławiu 

zamieszkała jego rodzina: matka Eufemla. ~)ostra Amelia i jej 
córka Zofia Kudre\\'icz Hubicka, chrześnica Bole~i3\\'a. Pani ZofIa 
i przyjaciel B. Orlińskiego - gen. bryg. pil. 5>lanisia\\' Skalski byli 
~łównymi postaciami uroczystości, przy~oto\\'anych ~usto\\'nie i , 
\vielklm smakiem przez 60 osobowe !2rono pedago~Iczne i 
praco\\'ników szkoły z dyr. Barbarą Rone i nauczycielem historii 
Józe1em BiłY.1em na czele. Po mszy świętej, podczas której 
\vzruszaJące, patriotyczne kazanie wygłosił O. Cap. Dominik M 
Orczyko\vski, kapelan lotników polskich, kilkuset uczniów, grono 
pedagogIczne i zaproszeni goście wyszli z kościoła wprost na ul. 
płka pil. B. Orlińskiego, gdzie uformowano pochód. Z kompanią 

honorową na czele, przy dźwiękach marszów, granych prze, 
orkIestrę wojskową z Oleśnicy, przeszedł on następnie ul. 
l:u~enIusza Horbaczewskiego do szkoły przy uJ. Bulwar Jkara 19. 
Korytarz, klasy i aula, gdzie odbyła się zasadnIcza Impreza, swymi 
dekoracjami nIe pozostawiały wątpliwości, z jaką uroczystością 

szkoła ma do czynienia. Obejrzało ją kilku lotkowiczów: O 
Dominik Orczykowski, Stanisław Babiarz, Tadziu Jany, KrZySIU 
Kaczano\vski, Tadziu Jaworski i niżej podpisany. Po przywitaniu 
gości przez dyrek10rkę szkoły sześćdziesięcioosobowy chór 
szkolny, pro\\'adzony przez panią Irenę Kruk, odśpiewał "Marsz 
Polskich Lotników," skomponowany przed d\\'oma laty z okazji 
OSIemdziesięciolecia lotnictwa polskiego przez Katarzynę Ganner. 
do słó\\' Janusza Szczepkowskiego, zadedykowany na ręce gen. St. 
Skalskiego dla wszystkich lotników polskich. Było to 
pra\\,:'konanie tego utworu. Następnie uczniowie, według 

scenarIusza polonistki 1 eresy SienkieWICZ, przedstawili sylwetkę 

patrona szkoły. Było to przedsta\\'ienie \vyra11nowane, pokazane z 
wielkim smakiem. Ważniejsze momenty ŻyCIOrySU Orlińskiego. 

przedsta\vionego przez narratorów (Justynę \Varcabę i Michała 

Hrynce\\'icza) podkreślano dodatko\\rymi \\')'stępami uczniów, jak 
zespołó\\': na flety i \\'okalnego czy opo\\'ieści o locie do Tokio i z 
po\vrotem "samych" lotników: Orlińsklef!o i Kubiaka (Paweł 

Bogusz i Michał Cześniewicz). Ich pobyt w Tokio 
skomplemento\vała pięknym \Nierszykiem ośmioletnia "Japonka'· 
Kasia Haczyńska. Ślub Orlińskiego, którego małżonka Stanisława 
była tancerką. zilustrowano tanglem, wykonanym przez 
Ć\\'Iczących \\' szkole mistrzów Polski - Magdę Bereskę i Michała 

Szymańskief!o. Piękna była rewia mody, pomysł plastyczki E\\'~ 



Znlidzińskiej~ \\' której \\'ystąpiło 10 dziev.'cząt \\' strojach 
imitujących łabędzia. \vażkę, pi]otó\\'. lotni~ko\\'iec~ wolnego ptaka 
~łońce~ ptaka biało czamef;!o (sroczkę). kolczastą gv.'iazd~: 

przybysza z ko~nlOSU i błękitne~o motyla. Po \\')'stępie dziewczyny 
te \vręczyły gościom modele ptaszkóv.' i samolocików. Część 

anystyczną zakończyło odśpie\vanle przez chór hymnu - ,~Marszc 

LOlnikóv/~ Stanisła\\'a Latwisa ze sło\\'ami Aleksandry Zasuszanki 
Gen. St. Skalski podzięko\\'ał za te \\'zruszające ch\\'ilt. 

Po oficjalnym akcie nadania szkole imienia B. Orlińskiego odsłonił 

on \\'faz z Zofią Kudre\\'icz Hubicką trzy częściowy \\'itraL. 
autorSl\\'a anysty plastyka Andrzeja Króla, po~v.Jięcony no\vemu 
patrono\\'i szkoły. Po \\'iązance melodii. odegranych przez orkiestr~ 

kon1pania honorowa z III Bazy Lotniczej we \Vrocła\\'iu oddałe 

salwę honorov.'ą. co zakończyło część oficjalną uroczystości. 

Na~tępnle gości zaproszono na poczęstunek. Szczególną uwag(~ 

cieszył SIę \vspaniały i smaczny tort z podobIzną samolotu 
~1osquito l z napisem ~.Szkoła Podsta\vo\va nr 118 im. pułko\\'nika 

pilota Bolesła\\'a Orlińskief;!o". GOśC10m'\\Tęczono róv.'nież szkJant 
medale z podobizną no\\'ego patrona "podstav.'ó\vki", \\')'konane 
przez A. Króla~ k1órymi corocznie będą \\')'różnieni prymusI 
szkoł: 

Po południu szkoła zorganizowała festyn lotniczy, n, 
ktorym atrakcją był balon na uwięzi i żołnierska grochó\\'k,j 
\Vzięło \\' nim udział sporo mieszkańcó\\' osiedla. Była t( 
sympatyczna impreza~ która dała \\'szystklm radość po ch\\'ilacb 
koncentracji na imprezie głównej. Rozpoczęto od pokazu mod). 
ktora poprzedziłarriini play back show, pokaz tańca to\varzyskiego 
i dyskotekę. Kilkadziesiąt ()sób~ .a v.'śród nich uczniowie l 

nauczyciele~ skorzystało z .możliwości \\'zbicia się w powietrze 
bajonem pod nadzorem pilotó\\': Piotra i Zbyszka Radomskich. 
Lnany modelarz Stanisław Zurad. zorf;!anizował błyskawicznit 

konkurs długotf\vałości lotu gumóv.'ek. fundUjąc zv.')'cięzcom kilk,; 
kiło~ramó\\' czekolady. ZorganIZO\\'ano ró\\'nież ,.koło fortuny" i 
aukCję prac dziecięcych. 

Przed trzema laty zainicjo\\'ałem \vraz ze Stanisławem 

BabIarzem w Przeglądzie LotnIczym Aviation Revuf 
trzynastoczęściowy cykl artykułów pl. ..Bolesła\\' Orliński~ pilot 
genialny. czło\viek niez\\'ykły"~ którego tytuł \\'ybrano na monc 
szkolnych uroczystości. 

Obaj jesteśmy szczęśliwi~ ze nasz bohater autentycznlt 
żyje \v sercach dzieci gądowskiej szkoły. Są one z niego dumnl. 
Rodzą SIę samorzutnie budujące iniCjatywy młodzieży. Oto nr 
przed uroczystością zgłosili się ochotniczo trzej chłopcy~ zaJiczanl 
do tZ\\. młodzieży ~.trudnej'~. do pracy przy zakładanIU 

k\\'ietnikó\\'. Po nauce, przez kilka godzin wozili zieml~. 

upiększając otoczenie szkol). 
Satysfakcję sprawiają nam lekcje \\'ycho\\'a\vcze, na 

które jesteśmy zapraszani. Jest naszą \\'ielką radością, gd: 
dzieci nie chcą \\'ychodzić na przerwę, prosząc (1 

kontynuowanie 0po\\'iadań o lotnictwie. Poziom \\'iedzy (1 

nim \\' szkole znacznie się podniósł. Z\\rycięzca konkursu 
\viedzy o B. Orlińskim, ósmoklasista Wojciech Stembalskl. 
pojedZIe na d\\'utygodnIowe wczasy do Włoch, ufundo\\'an( 
przez fIrmę turystyczną JU-KA Sl 

Nauczyciele podkreślają. że lotnictwo pomaga im \\ 
pracy \\'ycho\\'awczej. Widzą. że dla młodzieży słowo 

"patriotyzm", dzięki poznaniu zyciorysu i czynów no\\'egc: 
patrona oraz obecności w szkole ~en. Skalskiego, nabierc 
autentycznej \vartości. Dlatego chcą \\'szczepiać tę atmosfert 
lotnictwa, np. poprzez nagradzanie najlepszych ucznió\\ 
lotami na samolotach, szybowcach czy na balonach. Che(: 
zor~anizo\\'ać w szkole salkę, poświęconą B. OrlińskIemu 

modelarnię lotniczą. 

Przykład gądo\\'skiej szkoły Jest v.'ielce budujący. Nasz, 
młodzież nie jest bezideowa. Chętnie bIerze udziaj \\' sen~o\\'nycL 

akcjach. Trzeba jej tylko pokazać v.,jaściwą drogę. Dała teml: 
przykład np. podczas \vrocławskiej powodZI przed trzema lat~ 

Jeśli pokazuje się jej rzetelne v.'zorce~ v.'ykazuJe ona autentycznt 
zaan~azo\\'anie. Gen. Skalski określił ją .iako \vie lka nadzieję nlt 
tylko dla nIego, ale i dla całej Rzeczypospolite 

Zachęcam lotkov.,iczo\\' do zapoznania się choćby . 
korytarzami szkoły i z~romadzonymi tam eksponatam: 
PO~v.'Ięconymi Bolesławowi Orlińsklen1L 

Stanisław Błasia! 

.. .. -:lO 

Został Opr3CO\\'3ny i \\ryd3n~' \\~'kaz członkó\\' i 
synlpatykó\\' Klubu Loteczka aktu3In)' na 31 nlaja 2000 roku. 
'''ykaz za'wiera adresy i teleton)' ] 11 członków i 2~ 

s)'nlpat)'kó\\ . 

ZAPRASZAMY do J!alerii prL~' kokiele ś"·. Ełżbiet~'.. ul. Grdhi~z~'ńska ]03 1\' niedzidę ]8 CLern'ca, ~odz. 

] 0.00, na Oh\'arcie ] l\'~T~na\\)' fotoł!ramó'" Jurka Popi~)a, W'1!ani1--O\\'anej p,ruz GrLeS~a Dąbro\\'ę pod 
JHłtronatem księdza probos~.Icza lranciszka Gloda, pod hCłSlt;m: O TYCH, KTORZY BLlZEJ NIEBA 

I ADRES KORESPONDENCYJNY: 
ZbiI?niel\' Gajel\'ski 
ul. Wejherowska 5/4 I~KLUB LOTNJKÓ'V "ŁOTECZKA"
54-239 WROCŁA\\7 
tel.: (07]) 350 72 20 
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