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BOLESNE STRATY 

C~zen'fiec b,rl "T historii L TECZKI 
miesiącem najibardz bolesn~lch strat: oOieSZ:łl 

od nas na Z.8\v.sze zn omicip ~jaciele: 

Kazinlierz Rossa i aciej 1\lichało\\~ski. 
Kaziu zmarł \v Warsz3\\'le 13 czer\iVC3., 

infornlO\valiśmy\v "hlR:F7.p>r'h'!i;1·F'i4; biutletvni.e, 
Zielonce. 

odpra\viona lV 

17 czcn;vca () EO(JZlnSe 

na cmentarz \\} L.<it"'-' łV~;~IIj,;r",",,;; 

rO(lZnlne2:0~ znajdującego około 200 metró'lf' od 
\v odJe ŚCl łnetr6v,' na zachód od 

...... n'''''-.·''''''l",1,r1f.l tam róv./nie zona, Gizela Geno\vefa 
znlarła \V 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"'" ze lotnictvro dolnoś a 

,"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 
s "1, ale i .. lać \yśród nas~ Pokazując nagrane 
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, 

0kr u 1~ 
jakby bez 

A osiąg 

długiego treningu~ co 

udzia-ł 

Zielone.i G()ry'~. 
łv1ac,iek 

35a, Tuz 
Tadziu 
przeznaczonynl dla um't są noch()\\!'~łnl: 

Bujak, 
Grób Jv1aćka liczne vnence i 

lir.,., !<'JI ..... i-:tJIL".ł'!L k\viató\~f. \\'Ietliec od LCJTECZKJ 
złagodzi nas o bólu po stracie tak 
Przyjaciela, 1V1ó zrobić tak \l/ieIe J-;:r~F"'F,.".r1i'~" 

DRODZY PRZ'rJAC1ELE LOTNI(:Zlt(:H 
SZLA.KÓW: KAZIU i 1\łAĆKU~ 

NIECH WA~l BĘDZIE DOBRZE \V 
AEROKLUBIE NIEBIESKll\jl .. 

Stanislal<i' Blasiak 



N ~A SI DZIB
 

Od lipca przenosimy się do lokalu Pana Adanla 
Biska przy ul. 42a~ ki znajduje się \" 
budy przyległynl do komina byłej ee:gielnL Kilku 
Joteczko\viczó\\' miało już okazję zapoznać z naszym 
nO\~~vnl które przypadło im bardzo do 

~ Spodzie\,rftć te lA" tej opinii nie będą 
\"'Ylat~:amll~ Ws zaś si,ę okaze po spotkaniu w'ewtorek 
1 l lipC3't które tam \vłaśnie będzie miało miejsce. Zywin1Y 
nadzieję~ te Pan Adam zechce udzielić "cinyLOTECZ,CE 
na dłut.szv czas* ku ob nemu zado\yoleniu. 

Ńa HpCO\'YOl spotkaniu przewiduje się drugą część 
zebrania~ poś\\!ięconą \itybraniu deI ató\v do 

Yl sądzie Sto\varzyszenia Lotników 
LOTECZKA. 

StanisłaW Błasiak. 

RKIEM POPIELEM
 

malnvC:n członkó\v LOTEClKl 
'tlięty pracą twórczą \1( 

"ticie czasu na uczestnict\\,o w nas,7V{~h 

lotnich,'em nie 
.9'05>"". -"~""""lihodzi z 

Sam też 

Aeroklubie Wrocła\\'skinl \-v latach ometd1~ieS,lat"i~'ch 

ró\vniez \v lotach na motolotniach. 

Otvlarcie nastąpiło 

czenvc3 o 10.00. 
Ws zesnej przy paratli Ś\\'. E~J 
103T Uroc zaszczycił SV/q 

proboszcz Franciszek G patron \\Iysta\\l)' . 

18 
Sztuki 

ócz 
organizatorów i icb rodzin obecn.i byli m. in. przedstavliciełe 

tWTocła'wskiego środo\viska lotniczego" członko\*łie 

LOTECZKI+ Sp "'anie przy kubku dobrego sV~iojskiego 

wina uo w bardzo sympatycznej atmosferze. 
WYSt8\Va, będzie czynna do końca sierpnia~ Istnieje 

zamiar przenie'sienia jej od \\rTZeśnia do SzkołY' Podstawo\vej 
nr 118 im. pułkownika Bolesława Orlińskiego na 
Gądowie Małym. W dalszej kolejności proponuję 

przeniesienie jej do naszej no\vej siedziby przy ul" 
Strachowickiej. 

~. t.~ 
Jurek Popiel 0polviada... 

GRZEŚ CHCE TERAZ ZORGANIZO\\lAĆ 
BOŹVIV1 NARODZENIEl\1i \VYSTA\VĘ 
N'Ą LO'TECZCE, JAKO CAŁOŚCL 

DL.AT ZWRACA Slti no NAS\\'SZ\TSTKIC:H CJ 
UDOSTĘPNIENIE 1\,tU PO KILKA FOTOGR~~Fłl, 

KTÓRE PO Z,AKONCZENIU \\IYSTi\\VY Z\\lRÓCI 
\\'ŁAŚCICIELOM~ 

StanisłaH' BłaSlak 



służba 

\V \Varsz3\\"ie 
Ratunko\ve SP Z()Z). Zadaniem 

rato\vnict\\IO a ściś . - niesienie pomocy ofiarom 
\\i'VDaCIKO'\\;f V\i; 60 kOl od Stracho\-vic. Zakłada 

~mH::H~ll\\;fleC dotrze tanI \V 15 do 18 minut Według 

C'tg1h,rct~fkudzielenieponl0CY \V ciągu 14 minut od \y}"adk.u 
daje szansę przezycia 80 ~/ó ofiar, po 28 minutach szansę na 
nr"Tp'7'\.f(""lp rna juz tylko 20 c;,~~ c '0 poszkodowanych. Na 

dj/żurze pełni \v składzie: lekarz,! 2 
mechanik~ którz;y są 

nn;lCO\Vnllk~lml fllii. 
\\l no\vym nie pracują Ju.z Mietek 

kt przeszedł na Teresa C\vik... 
rv1aszczynska~ k'1óra zechodzi do innej pracy ~ rów9iez o 
profilu lotniczym oraz Bartłomiej FloTezak. Ze ~,st3regon 

zespołu pilotó\v został tylko Janusz Cyga i, któremu 
pomaga szard Gunia. Jako nlechanicy zatrudnieni są: 

Maciej K\viatko\vski (szet), Mikołaj Domański i Bogusław 

lv1itszak.. Na wyposazeniu zes jest \\~ znie 
śnligło\\'iec~ samoloty zostały wyelimino\-vane. 
Reorganiz-acj ę przepro\\ladzono~ \-vzorując· na 
zachodnioeuropejskiej słutbie HElv1S HeHcopter 
Emergency 1v1edical Service. 

ł 9 czef'\vca~ na lotnisku Stracho\\ficeMietek 
Przybylski zegnał się z kolegami ze s\vojego zespołu. 

Na emer3lckiej drodze tycia życzymy I\fu 
pom)tślności, li zwłaszeza zacho"'ania dobrego ztlrowia i 
przy Rości z latania rekreac)rjnego~ Mamy tez 
nadzieje na częstsze kontakty\\! ramacb działalności 

LOTE.CZKI. 
Statiisłtm i B/asiak 

Sp.GICZ.lanłl::ą dhl Stasi fI 

n'-'tJr~if'j!--\1i.·FTf'"njś:::li""H Z lranu~ przeSlana~ ,przez 
Nasi k po dv~tóch ty~~odnj 

do pracy przy patrolo\vaniu nr--;;ll'pf':l \Vlr'n~r.arłD\..v\/nl 

ŻycZ)wmy lot bez latania oraz dobrego 
samopoczucia ~~śród najbli:tsz)'ch ~,r nasz~{m 

loteczkowym gronie" 
Stanisieni....' B/asitik 

lĘK JEMY 
Personelo\vi ka\viami BI\1A lJ.ł \\;'lelon'ueS~lęczna 

Było u\Vas bardzo SVtlnn~lvC7cnle~ 

Życzymy '\lam sukcesó"l "1 nO\\i)tm miejscu 
pracy! 

KO UNIKATY 

4 lipca \\rylecial do Lnnd)fDU sa.molotenlPlL 
LOT sympa LOTECZKI, endarn)' pilot~ genc 
bryg.. Staoislallr Skalski, któr..ego przed miesiącem 

gościliśmy w nasZ)l'm gronie. Weźnlle on udzial '" 
obchodach 66 rocznic)" "Bit o \\llel Brytan w 
dniacb od7 do 9 lipca w Li)ndynie~ Będą to ostatnie 
wielkie obchody związane z bitwą, która była Jedną z 
najważniejszych, dec)l'dujących o losach ś~riata; 

pooie'waż za 10 lat niewielu jej uczestnikó\v pozostanie 
wśród ch. 

Geo4 Skalskiz-Ostał oficjalnie zaproszony przez 
władze kie, które o jego obecność za,biegał)Tjuż odc 

roku~ J,e-st jednym z nielicZD)"ch bpolskicb 
pUotÓ'ft' - obok Janusza Żurako\\,l'skiego, Ludwika 
"Zośki" Martelał Jana Fa.lkowski Tadeusza Sa\,']CZ8 

i Jana Budzińskiego- którz", \V liczbie 146 wałc li w' 
słynnej bitwie, zestrzeliwując cosiódmjf samolot 
niemiec'ki zniszczon)~ przez aUantóll', prz)!' d,'rukrotnie 
mniejszych,aiż ci brytyjscy, stratacb"rlasnycbE 

Dla kontrastu warto podać, że "\' 
torocznyehmajoWycb chodach 55 rocznicy 
zakoń II j Światoll<ej gen. Skalski nie 

ud u, ponieważ nie zaproszono Go na 
ęcia dla kom,bataDtÓftF u prezydenta 

Kwaśniews o i u premlera Buzka., nadto 
aUlb pols w L~ndynie nie jest też l\"~ sL"ł.nie 

przewieźć genemlaz lotu H brOlV do centrum 
miastałrze..komo z powodu .,n braku \lTolnego 
samochodu (!!!). \VyręcZ)l" ,\\1 t"ym (z V\i'lasnej 
in ~ ·at;~,.) członek LO CZKI Tadeusz 
Krzystek,. 

\Vydaje się, że ."naszym" poHt;rkom i ich 
doradcom pIL)l~aJobJl się pocZ)rtać nieco o 
ni torii P·olski, zani,m roz zą się na;o 

trasie \\Jlśeigu do lJnii Europejskiej, bo ntogą się 

potopić '\;\' ,,~tlantyku. 



honorO\\f"ych o 101 
\,tśr r~lch Amerykanie.. 

Ponadto ""]frózniono 12 ~Ą.,ngJ ?f oraz kilku 
Nieolc{rt\,' (\\,rśród nich Flugkapita n itsch) i 
RosjanE Pan Janusz tę \\f onlość przeka.za.ł oli 

- lĄ1ł ró\\~nież kopię listu 
s.tol'larnrsl,enia i\\:,rkaz czlonkó~t honorolltych, 
któnf ~ "rlaści\\t\!~ sobie humorem opatIL)!ł 
ko~~ntarzem: "ba~dzo dużo nieboszcz)rkÓ"l" ;o 

PoJecarn cieka\\fe seriale pr BBC: 
~~Stulecietotnict\va~~ ~ 24 odcinko\\)! serial, nadawany 
\ve wTocbl\Vsklej \v niedziele o dz. 10.30, oraz 

Ó\v·
H 
~ kilkuodcinko\\')i serial~ nadawany w 

poniedziałki od 26 czer\Jlca w programie 1 TVP o godz~ 
20.10. 

WSPOM1NA1\r111~~~ 

składa serdeczne tyczenia 
lmlten:UlQVVe i'inif"':l1'\.\c"\J'lrt' Sole'nJt~antonl1, a '\\;'śród nich:HaHnie~ 

'Ąlłodkowi~ 

Bolesł.a",rOłll i Aleksenlu, 
rÓ\~lniez 

JubilatOIT1. 

L(JTEC:ZK()H"E 
druk 

grosze.. Z 
banku P,KOBP~ 

(po 665 {vclt)~ 

\\larsza\va~ 

Adres., telefon: 
*f'""'t}f'""'t\1l!'f:llt11. 57~ 

f\dres czaSO\~/y: 

8lanisla).v Blas lak 

Jan Bochaczewski 

napisano na Kazinlierzll 
mojego byłego Szefa ~ Inspektora~ 

\\' Z.R.L .. i L~K.~ pl. Di\ \VNYCH 

l\1otto:	 Tę książee z \\"iersidełkiem rvfYSZCE 
Bo S\\le loty \\i stronę z i\1a kierąję. 

Mimo~ że to jest ltKocica'; z rodu HLanlparciego'~ ~ 

MYSZCE~ Orłon1 j nic nie robi 

HMY_SZK.,A LATAJĄCA INSTRlJKT(JR= 

PILOT"ĄZU'~ 

Siadła MYSZKA na deseczkę, ogonkiem 
Leci \v stronę polskich górek~ na Żarze ląduje. 

Tutaj ue latać młodziez~ która nie nrn~:Znllle.
 

Tylko nauką~ prac~ sercen1 Polskę plelę"gnule.
 

i\ Ja LOTNIK BUZIO pragnę odrnłodzić~ 

Wolę latać razenlz MYSZKĄ, nit po ziemi chodzić. 

Razem z MYS i KOCICĄ Lamparciego rodul 

szkolić Polskie Orły dla Polskiego Grodu. 

tv1YSZ:K~Ą LATAJĄCA sro Li\~r 

I przez milion Polskie niechaj nanl li\..JI..łu n,J;I[,; 

Zbignie,\'Gajewski 
\V (~i h!ero\vska 5/4 

54-239 'A'R{)C~'tł\\\l 
KLUB LOTNIKÓW "LO EC A" 

http:przeka.za.�

