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] 1 llpca Jest \V lrzynastoletniej historii LOTECZK 1 
oala szcze~ólną. 1 e~o dnIa rozpoczęlismy działalność \\ 
JlO\ve.l siedzibie. \v lokalu Adama Biska przy u] 
~lrach()\\'ickiej 42a. Była to nasza cz\varta przeprov"adzkc1 
od ch\\'iJJ rozpoczęcia działalności \v DOlllU Kultury n(; 
o~iedlu Popo\vice~ po bytnoścI \V Donlu Kultury pr7~ 

oa\\'Jl~!nl Placu En~elsa. \v GOBLL-u i \v ka\viarni przy ul 
K lecz\-: o\\'sk iej. O pra\vdopodobnej novv'ej loka lizacj l 
11l1orlllO\vaielTI Szano\vn~!ch Czytelnika\\' biuletynu \\ 
IlUlllerZe czer\VCO\vYITI. Po tych in10rmacjach ..nasI 
przysz~ y ]okal od\V iedził o kilku .. lotko\\' iczó\\," . N o\v ,: 
~iedziba \vszystkim iIn przypadła bardzo do ~ustu. \\ 
koleJnY1TI~ llpco\vym biuletynIe opublikowaliśmy foto~raf]( 

posesji Pana Adanla oraz \vnetrze pustego jeszcze klubu. 
Dziś prZedSla\\'lalTIY Jeszcze ciepłe~ ale .iu~ 

hIstoryczne zdjęcie z pIer\VSzef'o taJTI spotkania LOTECZKl. 
\vvkonane 1] lipcao!-!odzinie 18.3~ 

\\lylTIieńlny uczestnikó\v te~o spotkania: 
Danusia \\litek. Adaś Bisek. Staszek Babiarz. Janek Baran 
R~/SIll Czeszejko-Sochacki. Tadziu Dobrociński~ Zbysze~ 

lJa-,e\\'ski~ Alek llukie\\'lcz. ladziu Jany. Zenek Je\\'stral 
~rzvsiu Kaczano\\'ski. Witek Kesoń. Edziu Li20cki. Stasze~ 

lus~piJlski~ Zdzisiu M.aj'e\\'ski'. Zbyszek l\1~terna. Tadzll. 
!\1lro\\'ski. Józiu Młocek.·Olek Pa\\'ljkie\\'icz~ Jurek PopieJ. 
Zbyszek Radomski~ Jurek Sabadasz~~ Edziu Sobczak J 

~ taszek Błasiak. 

Nigdy jeszcze \\' \\'akacje nie zbieraliśmy się w ta~ 

IIcznynl gronie~ co ś\viadczy o tym, że LOTECZKA. 
podobnie jak wszechś\viat. stale SIę rozszerza. WchodzącycJ. 

dO \vnętrza po\vitał prZYJenlny \vidok suto zasta\\,ionycll 
qO~Ov\'. dzieła gospodarza. \\'SpOnlozonego \\'spaniałynl 

claslenl, przy~oto\\'anynl \vłasnorecznie przez Danusll 
\Vitek. za co Jej specjalnie dziękUJemy! Wypiek ten byl 
\\'yjatkowo \\'ybomy~ co pot\vierdziły doznania naszych 
podniebień. Oj. ma Danusia róznorakie talenty~ 

Adanl Bisek cieplo po\\'ital zebranych~ zapraSZa~l'il 

do konsunlpcji. Polecał roznorakle napitki: piwo - kilku 
rodzajow~ rózne chłodne napoJe oraz kawę i herbatl. 
ser\vo\vane przez synlpatyczną ke lnerkę. Zadeklaro\vał te, 
chec \vstąpienia \\' poczet cZ1onkó\\' LOTECZKL co 
kapituła na nliejscu zaopiniov~'ała pozytY\VnIt. 

\\lkrotce atnl0s1era SIę n10cno oży\\'iła. Zaninl ~\\'al 

dosIęgnął zenitu, zdążyliśnlY przedyskuIO\VaĆ dalsze krok l 
\\' kIerunku rejestracji klubu \v sądZIe. a tym aspekcI~ 

ró\\'niez projekt statutu. Zbyszek Materna \\' tenlpll 
odrZU10\VCa zaopatrzył JokaJ \\' lopatę śmj~ła samolotu Ał\ 

2. Snli!2ło to ma niez\\'ykłą historie. Ciekawy zwłaszcza jesl 
ostatnI ITIOnlent Je~o podsta\vo\vef':o \vykorzystanl~. 

(ZaIntereso\\'anych odsyłanl do Zbyszka) 
Mamy nadzieję. ze te~o lokalu i Adasia Bisk{ 

szybko nie opuścimy. Adaś 11lile nas \\,idzi na s\\'ycL 
\vłościach. Każdy z ..lotko\viczó\\'~' dostanie przepustkę n<: 
teren Jego posesji. BedzIe JTIozna od zaraz korzystać tu 
J"()\\'nież z kortu teniso\\/ef'o l sta\vu. \\'raz z 1110Żl1\VOSCI< 

1110czenIa \\'ędkarskle~o kiJa. a \\'przyszłoscI z po]{ 
f'0110\\'ef'o. 

Miłym dla nas zadanIeITI bedzIe \\lzbo~acenie klubu 
o akcenty lotnicze. bo ŚCIany sa do naszej dyspozycji, Zaten I 
jest nadzieja. że przyszły lokal będzie ciepły, zaro\vn< 
\\'yposażeniem jak i klasą kliento\\ 

Adam planuje dokonania oficjaJne~o ol\\'arcia \\ 
drugiej poło\vie \\'rZeśnIa. zapraszając ..lotkowiczó\\," d< 
\\'ziecia udziału \V tym historycznynl \vydarzenIu. 

Adan1 Bisek przed swojq 11Ii'?(~ Fot. 1. Aop t: I 

Numery autobusów. którymi JTIożna dojechać \\ 
pobliże lokalu: 
- 139.409 i 609, jeżdżące ulicą 2ernicką. ] 
- 406, jeżdżący do lotniska Strachowice (wysiąść n(: 
przystanku na "żądanie". około 400 metrow przed kasynen. 
\\'ojskO\\'yIn przy ul. GranIcznej. obok ul. Macieja Przybył: 

ktorą można dojść na nliejsce') 
A WIĘC - DO ZOBACZENIA W DRUGI WTOR_E}" 
KAŻDEGO MIESIĄCA O GODZINIE ]7.00. 

Stanisła'w Biasiol' 



]3ł~]~K]1"'NJ= SKlłZ)7Dł-JA - NASZ}=~ 
\\' ostatniITI biuletynie in10rn10\\'ałem o \vniosku. 

z~ozonynl do kapituły ..Błeknnych Skrzyder~ o złożenll~ 

\\'niosku o przyznanie LOTECZCE te~o \\~'rÓŻnlenl( 

..Skrzydlatej Polski - nla~azynu lotnlcze~o~~. 

J\1aITI zaszczyt poin1orn10\VaĆ Koleżanki i KoleQo\\ 
nIeoficjalnie (l - oczY\ViSCIE' - \\' zupełnej tajenlnicy)~ Zl 

kapitu~a \vniosek ten u\\'zf2ledn it. 
.J[Sl~J=Ś]\1) \'!IĘ< LA UREA l-A ]\11 

Bt,ĘKITN'/CH SKJ~Z'll)Eł~ 2000~ 

Cerenl0nia \\'reczenia \vyróżnienia odbedzie Sle nI 
lotnisku \\' Radonliu \V sobotę 9 \vrześnia po połudnlu 

podczas centralnych obchodo\\' te!!oroczne!20 S\\'Ięt2l 

LotJllct\\'a. 
Pora ponly~lE'c o \v:1 borze delegacji do odblon. 

tego pi\kne~o \vyróż111enla. ktore LJzdobi naszą no\\'(; 
siedzibt 

STASIe SZO]\1AŃSKJ \'1 .. Sł~O\'/lE POl,SKIJ\1" 
W d\vóch sobotnich odcinkach: 22 i 29 lipca .. SłO\V(i 

Polskie~' przedsta\,\,'iało Stasia ~zonlańskieQo \\1 artvkułacł 

Anny Fastchnacht-SłupnickieJ p1. ~.Życie z '"lotu ptaka·~. '] ( 
bardzo syn1patyczne publikacJe, !20dne przeczytania prze, 
każdego .. lotko\vicza··. 
Stasi u 111a \vyjatko\vy dar opo\viadania. \vięc oba odcin~ 

czyta się \v)rjatkowo cieka\vie. Miłej lektury~ 

\
\"::. 
\~·~\łIIlIlllIł"~.L 

Stanisław SzonlańsA 

TAI)Zlli KI~Z'lS1~EK PANEJ\1 J\1ł-lODYJ\1 

Tadziu ~rzyste~. jedyny reprezentant WielkH' 
Brytanii \\' LOTECZC1::.. \\'stąpił \v z\viązek J11ałżeJ1Sk;', 
Je!2o \\~'branką jest Ania Słonlińska. która podobnie iai 
Tadziu. działała \\' Sto\\'arzyszeniu Lotników PoIsk"ic} i 

(SLP). Ona była sekretarZeITI Skrzydła Nowy Jork. Ol. 
centrali \\' Londynie. Zbliżyła lch wspólna praca \' 
~lo\\'arzyszeniu. z\vłaszcza spotkania na Zjazdach i Zlotac! , 
SLP po obu stronach Oceanu Atlantyckiego, który nie był \' 
stanie Ich rozdzielil 

Slub odbył się 4 SIerpnIa o ~odzinie ]8.00 \V KatedrL't 
Polo\vej Wojska Polsklego P\v. Najś\viętszej Marii Pann' 
Królo\vej Polski \\' \\, arSZa\VIe prz)' ulicy Długiej ]3!l) \' 
obecności \vie lu zna~olllitości. ktore po ceren10nii zaślubll 

\\'zięły udział \\' przviecIu \vese lnvn1. zorQanizO\VanVlll v' 

salI restauracyjnej J-ł~te]u .~Cytadel~~· przy ~l. Kraje\v~kle~)( 
\v \Varsza\vie. 
1-101-ECZKA Ż)/ CZ)l ])AŃS1-\VU J\1ł~OJ))lM 

])ł--Jl!GI[GO~ SZCZĘSI-lJ\\!EGJ l RADOSNEGO 
Żl'ClA! 

20()O GO))Z)J' 
\\lłodek RUŚKIe\VICZ ] sIerpnia. \\' Sb rOCZJ1ICl 

\vybllChu Po\\'stania \\ar5za\vskle~o (CO dla NieQo nIe 1t'~1 

oboJętne)~ przekroczył ~ranice 2000 !20dzIn, SpędZOll:''(}~ \\ 
po\vietrzu na szybo\vcach. Dokonał te~o na ..Jantarze 2B' 
startując z lotniska ~zynlanO\\! do ponad pięcIo~odz]nne?( 

lotu. ktory uczcił dodathO\\IO \vykonaniem przelotu (, 
otnvodZle zamkniętynl. LoteJTI tym zrobił sobIe piękT'. 

prezent na s\ve 70 UrodzIny. które będą mieć J111elSCe l ~ 

f2rudnia. . 

IYłodek Ru.~kleW1C~ 

\Vłodek lata na szybo\vcach od ]964 roku. Szkol J 

się \vraz z Alkiem ]]ukIe\VICZeJTI na GądO\\lie ~1ałvnl Jl, 

szybowcu ,.Czapla". Je?o instruktorem bvł ZdZISI \ 
Maje\\lski~ Alka zas - Olek Pa\\,likiewicz. NIell~al każdepl 
ranka \\' trakCje tr\\'ania lelnIe~o obozu szko]enlo""e~)i 
\Vłodek \\~!chodził podczas pracy do sklepu. cej~L 
śniadanio\\~ch zakupo\\·. Klero\vał SJ\ natvchll11a~~ 

sanlochodem na lotnisko_ zabierając z sobą Alh, 
czatującego (oczy\viscie też \\' porze śniadanl0\Vej) n; 
trasie. 1 am \\'ykony\vah po trzy loty za \\~!ciąQarką ] po tal 
sn1acznym śniadanIU \vracali do prac: . 
VI/lodek, robiąc \varunkowe loty, starał Slę znacznI! 
przekraczać linlity. Na przykład loty do srebrnej odznakI. l( 

czas ponad 6 !20dzln, prze\vyzszenJe ponad 2200 ll1etrO\\ 
przelot Gadów Mały - ~trzyże\vice. 85 km. W roku ]97(J 
\\'ykonał \\1 Jeleniej Gorze ·..złote'~ prze\\~lzszenie 488(1 
11letrÓ\\'. a \\' trzy lata późnieJ, podczas turnusu \\' LeSZJ11' 
uzupełnił złota odznake dIanlentO\\rym przelotem 507 kil 
pokonując na ,.Musze Standard" trasę Strz\,ze\V1Cl 
Kalników (nad \vschodnIą f2ranicą). Pecha miał ~1 1V111 dnll 
Alek l1ukiewicz. dla które!20 zabrakło szvbo\\'ca. Nie bvł \' 
tym ..bez \\liny". bC)\Vlem tydzień wc~eśniei. na 1\;n12i 
turnusie, uzyskał S\VóJ pler\Vszy diament z~ prze l~t PCI 
trójkącie 300 km. Obecnie Alek ma złotą odznakę z d\VOnl( 
dianlentami i "piećsetkę-: przed sobą. 

\Vłodek dru~i dIanlent zdobył w roku ]982, \\'ykonu.l(n 
przelot docelo\vo-po\vrotny ponad 300 km. Rok późnl(: 



prze\vyzszenlenl 5050 nletró~'. uzyskanYJTI \\' Je leniej Gorzl 
\vpIsa1 SJe na llstę posiadaczy dianlentO\VeJ odznak i 
szvbo'vco've I 

Obok tych pięknych ch~'il przeżył tez przykr: 
\vypadek. kasuJąc .. Fokę' 5'~ ] 8 nlaja ]977 roku. Biała Pan] 
prz~'nl ilnle zapraszała na drugą stronę lepszepo ze s'viatov\" 
z czego .iednak \\/łodek nie skorzystał. Jest '''lęC nadzieJa. Zt 

będzie żył dłu~o l szcześli\Vle. cze?o ~' inlieniu L,OTECZK I 
\\'1'az z nlożl1\vo~cia latanja do późnej starości serdecznie J\1l1 
zvczC' 

BOLESŁA \\/ ()Jłl.JŃSK) NADAL Ż)l JL. 
... na1uralnle '\' naszej panlięci. Lipco\ve czaSOplSJlla 

lotn icze: .. Skr7yd lata Polska nla~azyn lotniczy~~ 

..Prze~ląd L01nlc/': A\'iation Revu(" ZaJllleSzczaj,\ 
ilustro\\'ane zdJeclanll artykuły o uroczystości nadania Je~0 

lnlienia Szkole Pods1a\vo\vej nr ] 18 na Gado,vie J\1ałynl " 
dniu ~ czer\Vca. Artykuł ~, SP zajnluJe pO\\'lerzchnIe całeJ 

strOJ1\ 
Na początku hl'ca ~taszek Babiarz udał się' do Kanliencc1 
Podolskle?o~ ?dzie Orliński spę'dził J11łodoŚć. StaJTItąd 

~laszek pojechał do Ni'verki - nlajątku rodzlny OrliJlskich. 
?dzie Boles1av,' sle urodził. Na zaponlnlanym polsklJ1l 
Clllenlarzu odnalazł ~rób \Vłodzilll1erza - ojca Bolesła\\'(j. 

klory tu chCIał spocząc na za\\'sze. ~taszek Babjarz " 
arch i\\'ach ukraińsk Ich odnalazł re\\!elac~Jne dokunlent: 
rodziny Orl iJlskich. o których istnienJu \\'iedzie]]snlY ~ 

llstó\\' Bolesła\\'a do siostry Amelii~ m.In. OdpISY plsnl 
ostatnle~0 króJ(i Polskl Stanisła\va Au~ust(l 

Ponla10,vskle~o i Tadeusza Kościuszki do pradziadka 
Bolesła'\'Cl - }-rancjszka Orlińskiego. ktory \\'alczył ~ 

K ości LIszką pod Połancem i za co został odznaczon\ 
orderenl \/]J1uti Militari. WeszliśnlY tez \v posiadanlt 
odpiso\\' 111etr~'ki chrztu i nadania szlachect\va BoleS1a'VO~'J 

\\'ypra\\'a ta prze~uneła nam drze'vo ~enealo~nczne rodu 
Orlińskich \\' I1nJJ nlę'skieJ na początek XV]] \vieku 

~i=-- __11:.......··_._1'

UczesTnzcy semlnarlUli 

18 J q1ca '\'y~łosiłem ~, 10ronto senl1nanunl na 
tenlat rodo,vodu Bolesła,va Orlillsklego. na ktorym był0 

obecnych kilkanaŚCIe osób. JTI.in. z tanlteJsZe?o Skrzydhl 
.. \V arszawa'~ SL1) 

ZB)'SZEK CJ-J}łZĄSZCZ 

reprezento\\'ał barwy PolskI na ]4 sa1l10loto\\rych 
ll1istrzost\vacl', ś\\'Jata ~. latana, precyzYJnynl 
rozef?-ranych \\' sz,vedzkiej nliejsco\vości \1 aesteras. Zajął ~ 

111ieJsce \v klasyfikacji indy\vidualnej i złoty JTIedal " 
drużvnll 

S]E}łPN]O\\1)'~1 SOLEN]ZAN1~OJ\1 ) .JUJ31LA1'Ol\1 
113jserdeczniejsze życzenia \'lszelkieJ 

p0l11yślności składa redakcja biuletynu. 

\\llTEK KĘS01\ 

\vłączył SIę' \\' prace redakCYJne. z,viazane • 
~'yda\\'anienl biuletynu, przepisując na konlputerze aJ1ykuJ 
Stefana RóżvckleQO. Dzieki tenlU ten artvkuł ukazuje sle v' 
ninieJszynl r}Unler~e. SERDECZNE DZ1ĘK]' . 
ZapraszanlY lnn:1ch członków LOTECZKJ do współprac~, 

Mozna pisać odreCZJ11t 

PAŃS1~'\iO BASlA) \\l)[SLA \V Pl.JA \\l)AKO\\l)L. 
ktorz)' pro\\'adzili ka\viarnię na Kleczko\\'skie]. 

uruchanlia.la \\ POłO\\'le sierpnia lokal \\' ~z~'nlanO\\'le. ~\ 
ponl1eszczenlu da\vnej ś\\'ietlicy. do ktore?o \\'szystkicll 
..lotko\\'icz<'H'·-: serdecznie zapraszają. Dojazd .lak d() 
Aerok luhu \Vrocła'~'skle~o., "Na pętli autobuso\vej \\ 
Szynlano\\'ie skrecic na południe \v ulicę O~rodnlczą i dalej 
\v le~'o koło skJepu spoży\\!cze!?o, " 

A))RES)' .. l~El .. EFON'
 
Adam Bisck .. ul. Zy,viecka 30.54-03] \\lrocła,\,
 

tel. O60] 786 ] 77 i 349 23 49, praca: ..Jliseh
 
Przedsieblorst\vo \\lielobranżowe". ul. Osiniecka 5. 54-530
 
\\lrocła~'. tel. 373 64 80. centrala: 357 07 25: 373 64 8].
 

fax (07]) 357 4292. autote]efon 090 342 689
 
T3deusz hrzystck. tel. 0044 17] 70] 96 6~
 

]\1 ieczysł3\\' Orcz~Tho'''ski .. tel. (022) 7] 9 66 9(,
 
i O605 649 64 t
 

Zbi~ni(',,, J\1att'rna. tel. 333 50 98 i GSM: O602 245 ]30
 
Zofia J33rtnirka-Surholllska .. a nie Bartelska-SuchoJTIska 

to pra\\,dz1\ve naz\visko Mamy Jurka Blitz(:
 

])lĄ T A J~OCZN]CA 

20 slerpnia nlija 5 rocznica śnlJerci Ste1an2t 
Różyckie~o, pocho,vanego na ClTIentarzu \\' 01eSJ11cy po 
\\'schodniej stronie kapllcy cnlentarnel, 

Bvł z nanli osiem lat w L"Ol~ECZCl: 1 znacznll 
dłużeJ na roznych lotniskach. Dla jednych był przyiacielenl. 
dla dru~ich - koJeg,ą. ~zczególnie jednak panlJetanlY Go 
jako ]11 struklora szyho'"co\Vego ] sa1110 lol() yve? o. \\' CZeś nie l 
zaś iako Jnstruklora i 1110delarza 10tnlCZeQo. \\1 ]otJl]Cl\\'O bv"i 
bardzo zaan?azo,,'any. Oprócz ~rynl1en'lon~'Ch funkcji był 
agrolotnikienl J pedagoglem oraz or~anIzatorelll ] 
kiero\\'niklenl SpOrlO\vym na róznych za\\'odach 
szvbov~/co\vvch i samoloto\vvch. Potrafił znaleźc czas nb 
pódzielenle· SJę s\\'ymi ·spostrzeZenJan1J. plszac \\ 
b~u]etynach. czy \\' Skrzydlatej Polsce. PrzyponlnlJm~ 
bIuletyn opraco\\'any przez Niego z okazj i za,vodo\\ 
okręgo\\~/ch \v Lubinie. rozegranych przed trzydZIestu lat:, 
czyli \\' ]97U roku. \\' którvch brało udział ,,,ieJu z na~ 

Wielu ich uczestniko\\' - niestety - opuściio nas na za'VSZl 

Stalli.~łG"w B/asia).. 

10
 l" 
ftt~~· ~ .~. ~:""'" ~4 

Jnstruklorzy: Józef Leon Bujak, Feliks Jankowski i !:'J/efan Różycki 

w Jeżowie SUdeCł\.lli. 



Sle.tan RÓŻYCA, 

l]] L1GA ZDAJE EGZAJ\1IN (.' 

\\' hll'zącynl ro~u \\'pro\\'adzono eksperyn1entalnl( 
Okrę[J()\'Vt' Eilll11T1Clcyjnc Lcl\vody Szyho\\'Co\ve na terenlC całe~)( 

Kraju, Lzy 5\'~len1 trzech lip zdał e.2zan1in? Lzy z~odnle z n1yśL 

.. Skrz~'dlatej Polski:~ \vielu dziaiaczy \vyionl no\\'e taJenl~ 

~Q p~'l(jnle te spróbuję dać odpc)\viedz na prz~!kładzil 

Zawodov; Szybp\\'Co\vych Okrę!!u 1. Od~OrI1ynl zarzadzenleni 
APRL-u aeroklub::: \Vrocła\\lski. Jelenio?órski~ Opol5ki i Zagłebl(; 

I\1 iedz10We?O Lu bln 51\VOrzyły Okrę? 1. DecyzJa ta \\'y\vołała \viell 
dys~us.i i I na\\lel prolestO\\ 

~a poczatku blezące?o roku spotkalI SIt' zaJnlereSO\Vanl 
prLec1~tcl\\ le ie k (jerok lu ho\\ . uqalaJac ~a kndaLi lotnlc/~''CJ. 

11l1prCL. La 1l1yśl przev.:odnlq przYJeto n1ak5:'111\: ..ze hel \\·Z? kdt 
na 1l1ielsce roz~n/\\'ane.i II11prezy pozostałe aeroklub~/ nIe tylkn 
blora udział. \vyqa\vlaJąc 5\vych za\vodniko\\' ale i a~l:!\vnll 

lICZe~llllcza \\ 111larę s\vych n10żl i\vości blorac rO\VnleZ udział \' 
or~anlzacJI zav,'odó\\':·. !\1aksyma ta jak dotad zdała 5\\'letnll 
eQzan1in. ~zvbo\\'nlcv ia~o n11e1sce s\ve?o spolkanIa \vybral1 
l~ubln ze \\'z'~ledu n~ ś-\\'ietne \\:arunki lerJl11Czne. Ro\vnież i te: 

decyzja ja~ SIę później okazał była najbardZle.l szcze~ll\\'c, 

L po\\'odo\\' or?anizacyjnych \vyznaczono ]O dnlO\v:, 
ternllll Zaw0c10\\! \V o~resie od 25 czenvca do S lIpca. 25 czenVCe. 
nll1110 IlleSprzY.1aJąceJ aury. na starcie staneło 27 pilotó\\' I\v lyn-, 
ieden poza ~on~ursenl - nie posiadał \\'arunku do z10te,i odznak: 
·sz~lbn\\co\ve.i,. ~przęt .iakin1i dyspono\valI za\vodnlc:' to Foki oc 
prototypu do Foki S-ki. Jaskółka L. Jaskółki. BOCIany. Standard:. 
Lis~'. PIrat. i I\1 uchy ]OOA ... no i re~ulan1ln ze \\'Spó1czynnikaJl1J 
l\1nle \v udziale przypadła funkcja hIen)\\,nika ~pono\ve!20 byn. 

wyznacza1 ~onkurencję tak ~:by Panu Bo~u ~\vleczkę i !\1usz( 
1aGA o~arel .. .... Żeby szczęcie było pełne. tuz przed za\VOdaml 
\\le \Vrochi\\"lU l \\' Jeleniej Gorze ..\\'ysiadł~'~: d\\'a sanl0lot~ 

holu.1ace Vv'il~a i Jak-] 2. Tak. ze \V plenvsz:vm dnlU za\\'odo\' 
n1ielIsnlY 2 (J(1\vrony i CSS-a ]3 na 27 sZ~lho\vco\\'. Ale Jlliła 

~erdt'czna 31n10s1era .1aka \vyl\vorzył SIę od plen"SZe?o dnl/:' 
lnlprc7\ - a lO Jest na.l\\'ażnie.1sze - pon10~h:1 przez\vyclęzyc II 

~łOP()l 

20 czerwca 11111no niezbyt zdecydo\vaneJ podsta\vy /\ 
stron~' aury. \\I~'znaczyłe111 ] konkurencJę~ przelot predkosCIO\VY P( 
trasIe u-ó,ikata ]06 km Lubin - Góra Śląska - Gło?ó\vko - Lubu) 
Odpra\\'a l czekalny aż ,varunki SIę pOpra\VIą. ~dyz nasz part 
holUJący Jest za nlały. by holo\\'ać d\\'ukrotnie. No I \vreSZCIl 
slan~'. ]Jlenvsze szybo\vce i pilOCI .~męczą~: się. ale nIe spadają. PI 
półtoreJ ?OdZInle n1amy już \VszystkIe szybo\\'ce \v po\\'ietrzu 
1asl11a I ze S\"lSlem plenvszy start lotny \\'ykonuJe na }-oce 4 
Henrvk LisieckL po pół ~odzinle nad LubInen1 nIe ma JU~ 

sz~'-bov\'Cenl ...Zeb~/ chociaż d\va doleciały:' - to pohozne zvczenll 
()l"~ClnlZa1()]'O\\'. Jestenl optymistą. bo znan1 tu reJon l \\'lerzę że tu 
1110zna pra\\'le za\vsze latać. ale zobaczynl' 

I\11I.la ponad półtorej godZIny... i jest! Na n1ecie .iak( 
pltT\"'SZ~; nleldu.ie się Henio Lisiecki. \\' ch\\'ilę potem zza las1 
\vyska~uJe .. ro~ata~~ Jaskółka ..L~~ Maćka Michało\\'sklego, po niei 
.las~ółki i Standardy i nIczym na holu Standard i Boclan Z Luhine! 
\\1 ~unl1e ]U sz~rho\\'cÓ\\'. Rozterkotał się telefon bo pechowc: 
..doszli:· do lelejonu. Holo\\'nicy \vkraczają do akcji I \\'Ieczorenl 
wszyscy sa \\' dOn1l! 

'J \'n1CZasen1 Kon1isJa Sedzio\\'ske; TadzJen1 
Snochowskln1 na czele lIczy .. człony~· chytre1ło II trzeba przyznal 
dobre~ol wzoru na oblIczenIe ,punkto\\ 

I\1am"luż lidera. Został nim !\1aciei Michało\\'ski i 

\\'rocła\via, Na ~frugieJ pozycji uplaso\\'ali się iubinlacy Eli!2lus, 
\\'a\\TzyniaK i Lypn1unt \Vróble\vski. na 4 pozycjI plenvsza Fok,; 
z Henlenl Lisiecklm z Jeleniej Góry na pokładzie. Prędkośl 

Z\VVCH~ZCV 63.6 kn1/h - ]O-tego za\vodnika 29.9 km/h trochę mnie,; 
nIz' na r~werze pokpl\vają za\vodnlcy - ale on nIe n1usiał tyl( 
\vykrecac - paruJe zaintereso\van: 

2; czenvca. D\\'a ..nlini~~ han2arv nlIeszcza 27 szvho\vco\\'. Jak 
dokonać te] sztuki. \\'iedza: T~dzlo l\1arszałkov,'ski~ .lasiu Kleka : 
Stasio \VIeczorek - 111ech~nICY szvbo\vco\\,i . J\10ntaz i dt'lll'ontai 
szvho\\'cow lO \,v ich rekach k\\'eitia dOs~O\\'nle ch\\'ili. !\111110. Zl 
częśc s7~!h()\\'Có\\' była idenlontO\\'ana. o ~odzinie ]U-leJ SlOJą JUi 
v\lszysl~le na starcIL z?odnie z \\'yloso\\'ana koleJno~cIą. Apelyt~ 

rosną \\'Iec dzi~ trójkat 200 km. Nleslely penurbaC,lt 011criiCYlnl' 
spuszczan1 z tonu na docel - po\vrót ]30 knl LubIn -(lór~( 

Ducho\\'a koło Leszna - Lubin. PonJe\\'az przylecia1 \\' odv;ieazln: 
do Luhln'1 Julek Ziohro na \Vildze - \\'ię-c dOCZl'I'Ii.1I11Y nll1 lInę ; 
dołacza do holo\\'nikó\\'. \\1 QOdZlne nlam" lU? wszvstkich \\ 
pO\\;letrzu. Kto dzis z\vyciężyn' , *. . 

La d\Vle ~odzlny na lotnisko luhińskIe pra\\'dzl\\( 
in\\'azia sz"ho\vcó\\'. Konkurencję konczv 25 za\vodniko\\. . 
Tylko" d\\'óch do SCIąranIa z pola~,~." Holo~\'nik j~ntek !\1ydio\\'skl 
peien ziipah. dn latania~ Jesl nlepocle5zon~' 1yn1 fa~lenl, 

Oq2anlZalOJ7: Od\\Totnie. I_\vycięzcą dnIa zostaje Brone~ Lzapskl 
z Jeleniej Gory. Je?o ~tandard był \vłaści\vle doclązony IBronci 
\vaży około] 00 k~1 OSlą211ął co 'pra\vda trzeCI czas dnia. ale dzięk l 
\\'spóicz:1nniko\\'1 \vygry\va kon~urencJę. na pozycjach: drugIeJ 
trzeciej plaSUJą się .. Foko\vicze~: Leszek Haber i Henr~'k Lisieck: 
Na cz\\'artVJl1 Jll1elSCU iest ..Elka~: z I\1aćKlen1 J\1ichało\vskll1J 

Naj\\'ię-~szą predkość dJ113 uzyskał Leszek Haher 65 kJll/h. :2~ 
za\\'odnik ..kolarz:: uzyskał \\'ynik 37.4 km/h. V/~!niki. biorąc poe: 
u\\'agę pra\"le pochn1urna termikę. zupełnie dohll 

Po d\\'óch konkurenciach ut\vorzyła SIt' czołó\\'ka złozonc: 

z 5 z"l\\'odniko\\' . ~torzy do "końca I111Pr"(' 7 \ ulrzyn1aJą S\VOJl 
pozycje. Liderenl nadal jest !\1ichało\\'skl na drugą pozyCJ~ 

\\'''sunał sit' Lisieckl. a trzeci \\ia\vrzvniak I\\' ostatniei ~onkurencl1 

zanllenn\ SIt' nlle.1Scami l. CZ\\' arty Haber, piąty \Vrób·lev,'sh. . 
Niedziela. 28 czerwca. po\\'itała nas hezchnlurn/:, 

lernli ką. P(I ..konceno\vym~: montazu szyhowco\\' przej 
nlechaniko\\'. SlOln1v na starcie l cZekan1Y na \varunki.. Jakc 
~onkurencJę \vyznaćzyć~ by nie .. rozsiae: piloto\\' po Polsce h( 
nIt' Il1a czym zbierać. Ponie\\'aż \\'SZYStkl111 dopisuje humOl 
decydUję SIę na zart. na tablicy \vypisuję dużymi lIleran1i zadanIt 
dnia: tróikal 302 km Lubin - Leszno - No\ve !\1lasteczko - Lubin, 
Czy lot" po takiej trasie będzie uznany za dWI11entO\\'Y \\'arune~ 
pyta kilku pilotó\\'? \Vyjaśnię później na odpra\VIe. odpo\viadan-: 
Za ch\vilę na tablicy dopisuje ~ trójkata 302 km czyli trójkąt] 5] 
kn1. Vv szyscy k\vitują to sahvami śmiechu. Skoro hUl110r doplsu.1t 
to \\. pO\Vletrze. bo na ziemi zar dosło\\'nle lele SIę z niebLi 
Szybo\vce spnl\"nie ~:\\Iychodzą': \\1 po\vletrze. ]~ol na 600 III 

Szybo\vce \V le\\'o. samoloty \\' pra\vo. nlcz:'m krą~ taneczny n,. 
balu. A I aura mlmo ..blachv': na niebIe utrzvJnU1e szvbowce \\ 
pO\\'letrzu~ jakby chciały pómóc or~anlzatororn v~, ich kłopotacJ-j 
Za\vodnicy nie z\vlekają. dużymi grupami odchodza na trasę. 'N( 
bo na .. hezchnlurną·~ - ~.kupą mości pano\vie!" - .lak ponoć nlÓ\\'; 
szybo\\'Covve przysłov~lie. \\1 słońcu trudno \vylrZ~ln1a(" ""ItI 
kOlnisja dzielI SIę na grupy i idZIe popły\"ać na basenie. ~lory n•. 
za\vody zdążylI przygolO\VaĆ mili gospodarze. \V od\viedZlIl: 
przylatuja klero\vnicy aeroklubów z \Vrocła\\'ia i z Jeleniej Gor: 
\\'faz L prupą pilotó\\'~ by ~~zagrzać~: do \valki s\\':,ch kole?ó\\,. l 
punkt z\\,rotn:' \" Lesznie Ininęło 26 pilotó\\'. 27 spadł \v LesznIL 
ale f?o \\'yhoJo\\'ano by vvracaJ o \v1asnych siłach do doml. 
\Vidocznie chciał dokładnie obeirzeć ukrvtv za budvnklem zna~ i 

kOIlllsarzem. 1 ynlczasem na le/lnisku Ill1ny n1anlY rllelę!2ie. Ante~ 
zacIera ręce Ino to sobIe poścIągam l. NIe cIesz Slę .leszcze! 1\,. 
niebIL . a~ urat na trasie dolotu~ ~,przypałętahl" się ła\V1C(. 

altocumulusa. Jest !\1aciek! - krzyczą \vrocła\\'scy' poście. Znac 
lasu sunIe nisko na taśmę Jaskółka L Szybko przelIczanl; 
prędkość - 70.7 km/h. Ró\vnież Lisiecki na}- oce osią1ła ten san1 
czas. ] zno\\' nalot na lotnisko! Pojed:'nczo J grupamI przylatUJe; 
Standard\'. Foki. Pirat i Bociany. Sa naVJet obie !\1uchv ]aOA. \\ 
sumie 2~: . nie 26 bo i pecho\\'iewc z Leszna n1ocno plujać S\vą brodl 
\\'fÓCi1 o \\'łasnvch siłach. Antoś ma tvlko iedneQo k henta d(l 
sClągania i to Fokę. ale kogo - nIe po\viem-. LicżenIe \~'ynikó\\1 idzll 
spra\\'n ieJ. bo kon1isja zor!2anIzo\vała arkusz paplerl. 
milImetro\ve~o. n1achnęła ,,'ykresik 1 \v ta.1en1nlcy .iest to lInIe: 
prosta 1 i tylko podkładała prędkości. Do kolacji na dese! 
podaJeJl1Y \vyniki. Z\\'ycięzcą- konkurenCJI został !\1acle.1 
!\1ichało\vski .. un1acniając się na pozycji lidera przed CzapskienI. 
Lisieckim i Błasiakiem. Po trzech kon~urenciach \\i czoło\vce tabel J 

bez \\'iększvch zn1ia11. Natomiast \v dole tabeli każd\' chct 
przeskoczyc- przynajmniej sąsiada - co trzeba przyznać dla \vielu 
się spełniło 1\\' róznym kierunku;, 

Dokonczeł1ze nastąp. 
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