o

BOLESNE STRATY
C~zen'fiec b,rl
miesiącem najibardz

"T historii L TECZKI
bolesn~lch strat: oOieSZ:łl

udzia-ł

Zielone.i

od nas na Z.8\v.sze zn omicip ~jaciele:
Kazinlierz Rossa i aciej 1\lichało\\~ski.
Kaziu

zmarł

infornlO\valiśmy\v

przeznaczonynl dla um't

biutletvni.e,

Zielonce.
odpra\viona lV
17 czcn;vca () EO(JZlnSe
na cmentarz \\}
rO(lZnlne2:0~ znajdującego
\v

35a, Tuz
Tadziu

\v Warsz3\\'le 13 czer\iVC3.,

"hlR:F7.p>r'h'!i;1·F'i4;

Grób Jv1aćka
lir.,.,
L.<it"'-'

odJe ŚCl
łnetr6v,' na zachód od
tam róv./nie zona, Gizela Geno\vefa

\V

ze

lotnictvro

a

dolnoś

,"v szczególności, poś
ił
On
lata s\vego życia i lotnicze serce. Na grobie
ZłO~źv1tem równiez\viązankę k\viató\v
symbol
\\'iecznego szacunku i nliłości loteczk.owej braci do
zasłuzonego Instruktora i Przyjaciela.
=

Tę
ś'Nietą
ranę
pogłębiła
śmierć
Maćka
f\1ichało\vskiego. \\liedzieHśmy~ że od da\\'1l8 \\ralczy Z
nieule
ną chorobą. Pv1lnIo to potrafił On przez te
lata nie tylko praco\vać t\Nórc:zo w swojej
"1, ale i .. lać \yśród nas~ Pokazując nagrane
s
przez siebi.e
y lotnicze z Leszna i z
wa ~1
przypominał uanI na ty\VO
ile da\\rnych
\V~ lnych p
pod chmurami i na murawie łotniska~
Maciek b
lotniczynl. Latał nie
ty łko
grywał zawody,

A

osiąg

długiego treningu~

!<'JI .....

i-:tJIL".ł'!L k\viató\~f.

złagodzi

łV~;~IIj,;r",",,;;

około 200 metró'lf' od

64 lat \~{ 1989 roku. Kazia zegnała
rodzina: syn i siostra z
[li oraz przyj iele i
koledzy;; \vśród ktÓI)ICh
ró\vniet:Waldek Bołolowicz,
lVfirek Króli.ko\vski i
Trudno
z tym, ze jut nigdy nie
usłyszymy ciepl· o
któr'l dla lotnictwa
do
kiego zrobił
każdemu z nas
\vykazY\Nał ogrom n,r.f"'7h!\l.n""li~rl
ieciepło
ą Go
\\f
'
którym od pierwszych lat
skrzydła i pokazyvvał drogę bicia
i
W imieniu naszego klubu poże alem Kazia
ł"\;f"",rlL,""t';ii:J;Ć l~.g, 1 <:lht"'"

są noch()\\!'~łnl:

Bujak,

...... n'''''-.·''''''l",1,r1f.l

znlarła

G()ry'~.

łv1ac,iek

co

0kr u 1~
jakby bez

nas

Przyjaciela, 1V1ó

o

bólu

zrobić

DRODZY

liczne vnence i
\\'Ietliec od LCJTECZKJ
po stracie tak
tak \l/ieIe J-;:r~F"'F,.".r1i'~"

PRZ'rJAC1ELE

SZLA.KÓW: KAZIU i 1\łAĆKU~
NIECH W A~l
BĘDZIE
AEROKLUBIE NIEBIESKll\jl..

LOTNI(:Zlt(:H
DOBRZE

\V

Stanislal<i' Blasiak

~A

N

SI DZIB

Od lipca przenosimy się do lokalu Pana Adanla
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