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Nie docenił 

ZallC\:vtuil na.m parking i 
noK.~lZ()'\.\i przeznaczone tZ\\'- Vip...Ów' (VIP 

czyli dla Bardzo \\lamych ()sób; 
unl~ byliśmy od sarnego rana 

dlie\\iczjiny~ ser\vujące smaczne 
sZID11panenl~ \vinem~ pi\\N.:m i innymL 

\l.Ttr;;;;;I.'·{'li.:"['liU7,\/f1i'li narH)HlnlL Z,\;'łaszcza z ran~ g IP--i)\\fskie 
częstotlh"ość poczęstunkó\\' 

m(,ZUW'C~SCi ten spoZ)'\vania~ Im bHze łudnia 

końcu trybuna honl)ro\~'a pra\\'le się 
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Clsuuni ni l l1kęc:ia na StracbO\\fice {) 
dO\llrocła\\!ia, spotykając na 

)n~h ~~tÓlrzy pr .Ieli z AustraHL 
iedzjalek \vrtlcU do dOfllU rÓ\ifniez SzomańskL aby 

12 vifześnta na spotkaniu LCJTECZKt o 

"\Tli\nOi\10ŚCI LOTEC7ZKO E 
OBL'OT 'R\VD-5 
\V s()botę 26 sierpnia na lotnisku Aleksandro\vice odbył się obiat 

~lm()]()lU R\Vll-5. przez pilota doś\\tiadcza1nego 

Boleshl\iVa Zonia. [)zieło P<:Hll)'słu Gienia Pieniąz.ka i 
StO\~laflyszenia LOinict\\"a Eksperymentalnego, w'ykonane \-\; ciągu 

fi nanso\vemu wsparciu doczekało 

pov~'ietfznej prezentacjL \Vśród licznej pubHczl10ści 

nie zabrakłQ przedst~l\vjcjeH LOTECZKI. Oblot i pokaz}' lotnicze 
ali Renata 1 \VaJdemar 1\fiszkurka z Rzeszo\\tl oraz Jurek 

Tadziu 'Dt1brocińskL Tadziu rvfiro\\'ski ~ Edziu Sobczak j 

iat. 

podpisani' przY~iechan z Wrocła\\fja+ 

Pr6b.t1 silnika, 

DY'lEXroI CZE1JłY 

łI!IIf'_i~ 'UI 

1 \l-j 

o. Dominik pamięta o ŁOTECZCE \i\'szędzie~ 

rzuci Go los. Na kartce poczto,vej~ \\f -ej z Vlłoch pisze do nas: 
ł~Obóz miałem mokry ale zdro\~o go HenI. Z barcerzamj ZH'R 
jestem u Papy Gio\\'ani Paolo IL (.. ,) Niech Bóg błogoslavvi 

LotecZKO\*łiczó\\'+ Vlasz Dominik':. Dz]iemy~ tycząc \VS;leUKJCI 

pomyślności i szybkiego spotkanja \.~fe ,iirocła\\f~U ~ 
1\'lietek Kozdra przes,yła nam tez \Nieie serdecznośc i ~ 

gratulacje z PQ\i\'odu przyznania KITN'{CH SKRZ'l!DEL
fvfimo lata pracuje t\,'órczo. 25 sierpn.ia o godz. 14.00 \\' f)środku 

Edukacyjn()-o!vluzealnym Roztoczańskiego Parku Narod(}\\'ego prl) 
ulicy Plazo""cj 3 \V Z"".ierzyńc u odbyło si~ ot\\'arcie kolej nej. 
siede wysta\\f)f malarst\vaMietka. Jego obrazy ZlUljdują się 

\\f Pf)'\\'3tnych zbiorach w Niemczech~ Austral ii ~ rvleksyku~ l~ustrli. 
Kanadzie~ USA i w Polsce. Pisze: 'f,,\ll lam do Kielc. lvloźe uda 
nli się \\rreszcie dopilnować ania nlojej ksiąźki. dzie nosiła 

ty1uł: Jvliędzy startem a lądo\vaniem~~ + Cal)' dochód ze sprzedaz)' 
ksiąi:ki przeznaczam na cele chat')1atyv,,'ne. ŁOTECZKi\' teź coś z 
tego Z)fska (..+r~+ PozdrawianlY serdecznie i do zobaczenia! 

ltłaksi postrachem kobiet: \,i' XVII Szybowco\vych 
Mistnost\\'ach Polski Kobiet rozegran)tch 'i\r Lisich Kątach \\' 
dniach od 22 Hpc,a do 6 sierpnia hL l\:laksi Czmiel,..Paszyc dała się 

pokonać t)dko Joannie 8,iooennann+ Obie uzyskały Z1l3C.IJU\ 

przewagę pUnklO\vą nad 1'01-05 mi dzie\\'ięcioma konkurentkami 
(v,rśr6d nich m. in. : Adela Danko'wska i Bozena Demczenko) 
GRATlJLUJEf\.:łY! 

Składamy serdeczne tyczenia \vsZ}'stkim \vrześn 10\\'yn1 
Solenizantom i Jubilatom. Slczegbłnie ciepło Z\vracamy się do 
Janusza turakowskiego z okazji 86 . (} LJrodzin. 
prł:yp,ad.~lj·Jącej \\' doiu naszego \\'rześnia_ Panie 
Januslu:LOTECZKA ty'CZ)/ Panu długiego życia "'~ zdro\\'iu i 
radości! 

Takie same życzenia kierujem,Y do \\'sZ)'stkich 
cierpiących Kolegó\\", a sz,czeg6lnie do Pana \'/acla\\'2 
Kozielskie , któr - 30 sierpnia dosięgnąl skalpel chi:rurg11 L 

pO\\fodu niedomagania. ",'orf:czks fółcio"'ego= 

Slanisłatf Blaslak 



Dziękuję rÓ\\fnież Krz)'sio\\ri Pasiece (na zdjęciu) z.:a 
opra\vienie obrazu, lJp· szy on siedzibę Klubu 
L()T"ECZKi\~ gdzie go V,r de'poZ}1. 

1 "frześnia Vi.' bibliotece ~JKAR~' na Gądowie 

~1ałynl odbył- wemisat rnalarst:\~ra Stanisława Żurada~ 
na obecni z naszego grona: Staszek Babiarz~ 

Tadziu Dobrociński i Edziu Sobcz1łk~ Cieka\ve prace 
naszego Ko ., znakomitego modelarza i ,artysty moina we 
\vrześniu podzi\viać \\' tej bibHotece, Serdeczn,ie 
zapraszamy! 

Wiadomości z Kap)h~)l Matki Bożej 

Loretańskiej~ Patranki Lotu ikó'" na Gądowie rtlalym: 
-\\'e \",torek 22 sierpnia dokonano da\vno planowanego 
\vernikso\~rania i kosmetycznej popra\vki osadzenia w' ramie 
obrazu pędzla \\fałdka ~1iszk.urki Po zdjęciu obrazu przez 
Zbyszka i Piotra Radomskich~ Roberta Helaka i niuj 
podpisanego, prace zllsadnicze "'on~da artystka Dogna 
Kozyra] praco\\snik nauko\\'yvlrocławsk Akademii Sztuk 
Pię h+ Tą gą składan} Jej za to serdeczne 

ps'\\/,el Banl bersk,i starto\vał
 

N~ istrzoSl'\/tlch
 
\\i i\ustd i \\.
 

NA NA.JBLl jZ,E: 

"'l\' sobotę, 16 , I "trz~śnia u Tad.zia 
Dobrocińskiego III Dobr'oszo,,,'i.e (JleśnickiRl" 

tek spotkaoia - go 11" ()prllt;.z 
po ~ tu zie o zja zloż)rć adzio,,'i 

enia z o dzlesięciolecia jego 
dałalności "/ lo 

\v sobotę, na lotnisku 
iroslawiee. przewiduj·e y spot nie prZ)i 

grillu i lo"Q' szvbowco\\re za ciągar, 

Proponujemy zbi kęos t)tm lotnisk.u. o god;z+ 
10.00. 

L ECZKA gościła trz)rkrotnie na łanlacb 

sierpniowej Sk ej P str«11, o 
'ft~rozDleniu Błękitnymi S lami, str.. .l3 
"G,e'Deral w LOTECZC (te t i lęci i str. 57 
"LO CZKA w LOTNIK,J", (tekst i 4 zdjęcia) .. 

Sw:riMaMr BhJiak 
Stefan RÓZycki 

I LI ZDAJE EGZAMIN? 



d .. 
Grobeln,r ~ 

Lider I\'hchało\\ski 

ani 
Z\Vfotnynl/ " 

PoLski. POlostaJ,j 

A.PRL re inlL .b"'H~.!"'" ,;>,-q 

clołó\\;ki naszego s.zi~"b{)\VnH~l\~,':a 

Pod ium ZW'VC,u~z.c(r\\/ 

sarnolotó\\ 
i11inuL Krótkie 

RÓ~l'cki
 

"'{"NIKł KOŃ(~O\'IE Z/J;,. \\"'0Dcj\\!
 
L 1vf ichakl\\'sk i \li Jaskółka L 
2, El sz L fvt =SL 
3. [jsitcki J FfIka 4 
4. Leszek Haber 
5. Zygmunt \Vr{~)ble\\fski 

6. Bronisła.\N Czttpski 
7. Andrzej VVitko\vski 
8, Stanisła\\,' Błasjak 

9, 1V1usiał 

Hl Pa\veł Barteczko 
1L Jerzy Stefaniuk 
12. Jan Baran 
13. Bronlsła\\J' Krasnodębsk i 
14. Jv1 ieczysła\\! Kozdra 
l S. Ryszard \VT iński 

16. ·e,~r Gaje\'/ski 
17. Bolesła\\' Kochano\\"ski 
18+ Tadeusz Rośhk 

19. WłodzI mie'fZ PoleSlczuk ej rvt-sL 
20. Jerzy {)smólski 
2 L Jerzy ski 
22+ an TOlllicki 
23 + .Ryszard Rutko\Jłski 

24. Zdzisła\\f Jarończyk 

25. JózefPietrdS 
26. And 

oraz dan Kasprz)"cki L tvlucha IOOA 4146 
konkursern.. 

\V ~ \Vrocła\~'+ j Jelenia Góra l- Lubin~ () 

NIEOF;I(:JALNE \\f'łfNIKlllRl.lZYN(}\\tE~ 

l. Volrochl\\i' 
2. Lubin 
3_ Jele'nia Góra 
4_ 

20 
- 16 

gr"'" ba zebrali 21 lł ~ J., Gogala l 2111 = li l 

SD lł,R i. ~'. l\łi~zkurka ~ too lir 

J Pirat 
J Jaskółka 

\\,T Li5 
CJ rvt-St. 
\\1 Jaskółka 

J rvt~St 

\v rvfucha 1.00 

\V Foka C 
L Bocian 
1 lr\t=SL 
O !\t-SL 
\V Foka 5 
\V Foka C 
L. Foka C 
t rvt=St. 
\V Foka C 
e) Boc~a.n 

\V Boc tan 
\\i lis 
\\l B·ocian 
\\l Foka 4 
L Bocian 
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KLUB LOTNIK' W "LOTECZKA" 


