RlJLSKI NI ŻYJE

ZB\'SZ,EK

oaekjwania~

8 maja. \~' poł~dnie ... poi . ~ałiś~'y, na. C~e~tarl'!ł
Gra bisZ)'óskim Zbyszka Giru bkiego~ \\r c~es~leJ! ,~~o?~łnl~ B.3?
rano. została
z a ) duszę w KoścIele s\v. Karobl
Boromeusza przy ul. Gaj o\-vkkiej msza ś\vięt~ \\1 której" ~ako
celebrant uczestniczYł ().
DOfllinik. \V uroczystoscJacn

pogrzebowych wzi~o u~i~ lic~

ono c~onków ~OTE~ZKl

Zb"szek. zmarł po długIej i Clęft
chorobie 2 ~J~ Odszedł o~
UM na L.A\JiSZe Kolega z\viązany z Ll)TECZKĄ m07nym~
uczuciami~ fliez\\'j"kJe zasłuzony dla i\eroklubu \Vrocła\\'Sk~ego I

polskiego lotnict\\ra c~(wi.lnego .. P?ki. ":!ógt. przychodnł ~a
loteczko\ve
lntereso\~'ał Się Z)'Clem K
lanue
#

czvtał

Biulet)ll Lote·czki. dostarczany Mu na

Zbyszka Oaje\\lskiego.

bieżąco

przez

.e poddawał ~ię .dę~iej chorobie. M~~

tego: podczas jej tr\Vaniapi,sał\\'~po~~uen.~l'10lJc~Z~U1Cz:ną~Z~~~
poś\vięcił
ałalno~: lotnicZej L~~O Szyt:oVlIULk, ł spo~eczndc
Fragmenty
\Vsponlułen d~ko\Na1.lsn~y,\Jw' blulet)!nl~nr ""-'.....
lb)'szek pozostanie \\' naszej .:paml~cl lako czło\vn:k .. \;U;]~l~J
rzetelności.. ktÓry dobro Polski. a lonucnva \~ szczegolnosc!~
b~~~ b~J~~ł~~1fl planie swego działania. Będzie Go nam
F"

CZEŚĆ ,JEGO PA~łIĘCI!

Stanisław Blasiak

AKT'UNOŚCI LOTECZKOWE
t\r1ajll\Ve spotkanie

łotkowicz6\\f, Opr6cz
Państ\VO
.~damina

i
Stasiu

(\\tore~ 8 'l) zgron:a~ło ~iclne gr~no

\vrochl\\fumprzybyłl rO\~1l1eż. ffiL . n~.:
\Vac hl\\t
Kozielscy~
O.
Dom~k

synem Tonlkiem~ Ta~n~
Dobrociński oraz
Iesz.czyni acy: Zbyszek Buko\vskl. ~
Józiu lVłłocek. JesteśfilY dla Nich pełni uznania! .Ich obe~n~~c
ś\viadczy o tym~ ze czas spędzony \\'śród lot:-czko\vychp~?a~_iół
;Na lm ITIHe! Zapewne na to, ze tak będZie. \\( pr~'szłoSCl hezą.
ro\~'nież nasi kandydaci do sto\-\i'arzyszenuL~ .Ktony zostah
prze dst8 \vien i ~a tr~ spotkaniu. Zb~'s~ek,
. ski zapr~~o~o\v~ł
na członka LtJTECZKI swego gh\\'lcku::go kolegę Bogusława
Kierzko~wskiego~
pilota. z\vłaszCZll samoJoto\ve~o z
licznymi suk;esami \\! za\vodach. N i
ptx1p i Safl)' .
~ako
kandv'dató\\' na członk6\v· Rysia Szpiecia z Jeżo\va Sudeckiego
oraz Halinkę (znaną
Bułka) i t!\.ndrzeja G.robe~nych~, o
podan iuch l"1órych ~nfOml0\\'ah.śrny jut ,\\' poprzed~lm b~ulety~~e.
\V szvscv kandydaci
Jednogłosne poparcIe zebrani ch.,
'Vit~m';r Ich
gronie członkó\\" LOTECZKl, życząc miłych
chwil razem spędzanych Vi przyszłości!

OrczykowskL.

z

r

w

\Vłodek Ruśkie\\'icz~

Pan WacłBw~ wspomagany dopingiem iony~
napi.!.al wi·erszem tU' siedmiu stronaeh masZ}Tnop~s".! do~Cip,,[Uł
ŁOTECZKI, którą ~tj"tułował:. it~L O T E C Z K ~

IGRASZKA, CZYLI LONGIEIl-FR4.S.ZK" n~
ł mi
odczltania
c.zęst'l~i saJ"ra.nli
r

zasZCZ)1

śm.iecbu licznyc.h zebranycbi'
i oua w e~łloś(j ko

) 1ipcow,
numer biuletynu..
Pan \Vacła\v zadedyko\vał fraszkę kilku
osobom~ przedetkim zaś solenizantom Stan isbnvorr:, ,
tego dnia
dzień imienin: Stasi AntosZe"'SkH~j oraz
Snlsiom: Szomańskiemu~ Sirn1skiemu i Babia.rzo\vi \Vraz ze
Stasiem luszpińskilĄ niezas.łuzenie 0ak:0 solenizant list~pado~wy)
lludazłem się w gronie osób "'Yrótnionych dedykacJą. za co
serdecznie UZI··l;;~KllLłł;.
Po odczytaniu fraszki zagadnąłem Pana \\lacła\\"a:
.. Tą
·ił Pan literę .4 alfabetu. \\larto
teriłZ zadbać
o kolej ne litery.
..
..
... . . '.
,
... ,
..'
.. Ta fraszka.. to nie litera Al' lecl S. \\1 cześnieJsze są] uż \\'ypełruone
i
mieszkaniu \\1' Katowicach - odpo\\fiedział Pan Vlachnv,
Żywił oadziej" że autor podzieli si, z n lot kow i cza mi" s~,"'m
dorobkiem. Byłoby pięknie opubłikować go sta.ranlem

LOTI:CZKl w nakładzie cboć 100 egz.empłarzy.
Stasiu Só.jk~ zaapelował do zeb~anych 0 .. por.noc.\-v
redago\vaniu Księgi PaIni~kc:\\rej Lotec,zk.ł~ ,głównie .p~przel

przesłanie na
adres ZyCiOrySU ze zd.Jęclem- ApelUję do
każdego z nas o spełnienie tej prośby i wykorzystanie Jego
chęci do ~jFpełDjenia tego gigantyezn ·'0 . zadania! ±. Nie

zwlekajmy ze spełnieniem .p·r~śby ~... ~ P~PomnIJmr:
Stasi u dąo z na~~_~~c;.~'~~I_.9'~ę~.~~.I..~.JIJt.9"!.~!~.~!~~~_~.~:'_ .
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L()TECZKI

ró\\·non'ażnośc.t

le
l'"'n)(il
Jest l nami
()n do

Zanim l\lirek \\'}'jechal na lotnisko Strach~)\\rice~
zrobUiśm)' je!zcze pamiętko\\,t zdJęcia grupowe przed siedzib.l
Klubu na t'
lOTE(~ZiKł~ \\lielu kołe2Ów zdążyło uZ}'skać

jednogłośnie Pf"IJ'jęty.
Nieste.t}i ll ma dziś mało czasu. \"ięc
udz,ielam 1\'10. głosu, bo ma dla nas coś ",raźnego do powiedzenia~
Na to nasz z,iłcny przyjacieJ
iedział:
"" ~Jeszeze raz piagn, Pa ństwa powlblĆ. Jak powTiedziano" nie
jestem tu
iem~ Jako członek LOTECZKJ jestem tu po
prostu u ~debie. Chcł Państwu specjalnie serdecznie
z-i,kowat za to~ te zechcieliście mo ie miei w swoim gronie.
la mnJe to wielki Z85ZeLj1: i hODor"
enda LOTEC'ZKI sina
bowiem bardzo daleko. Jest to dla Rude tym ba,rdziej i5totne~ te

af kosmoR,a

cale swoje 'lotnicH tyeie~ dzieci,ństwo i młodość związane s. z
ziem,i" dolnoj'l
Pochodzę l Wołowa, prodziłe
co
p:rawda na \V !chodzie, ale tu" na Dolnym Sląsku'ł stawialem
~we
r'W5ze kroki w modelarstwie lotojczym i ... jak zapewDe
",rjecie -również na sz}"bo\\'cu, 2: instruktorami: Eugeniuszem
~1łyuBrlkim i ze Zdziclu~m I\rlaJewskim.. Tutaj wkońeu b)rlem
dowódcą
lku na Straebowicath. 1\:ioja mama mies,zkala Da
Osiedlu
maRButów i b
parafianą u biędza Czesława
l\:1 aJd y~ probo$zeza parafli na Gifdowie ~łały:Rl" Teraz vis a vis
kościoła pod wezwaniem św. f\laksym iUana t\rłarii Kolbego
miieszka moja siostra.. Nawhitiem m6wiąc. ksiądz piałat ł\'lajdB
m,. bardzo ciekawe materi:ały o historU, sz:ez,eg6Inie tej dawnej,
lotoisu Gądów l\rla'y ~
C'bc'ł Państwu powiedzieć,! że deklarację wpisania się do
LO'TECZKl podpisa.łem w szczególnycb tlkoticzBoieiach"
L,eciatem w styczniu do Stanów Zjednoczonych samolotem
LOT-o~ Spotkałem w nim naszego kolq, Staszka Błasiaka,
który opowiedział mi o LOTECZCE. Było to gdziej między
Nową Funhllldi=t a Cbicago na wysokości I 1300 metrów;; Wtedy
wlaśnie n isałem odręcznie deklaraej, z prośbą o przyjęcie do
\\1 ~s~~~_g_~~_ą~._
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Z przyjemności, ·dod.m~ że r\-iirosłBw Herm:as.zewski
cieszy si, wielkbn uznani,em i szacunki·em len~ bryg" Stanisława
Skalskieeo" T, api
s-zalem z. Jego ust wielokrotnie. T)"m
wi~~k5;zy to zaszczyt
I LOTECZKl mieć w swym gronie osobę
tak wyj,tko,-wiI' tym milej powitać Go wśród nas! LiczymYl że
l\rłirek btdne z nami tak czpto. jak tylko będzie to dla Niego
możli:we..

WKrótce po pozegnaniu ~łi.rka zakończyliśmy o,\\;'ocne lebranie~
z nadzieją spotkania się ~iu! \\' najbliższą niedzielę J 3

rozstając się

m.aja na lotnisku

1\:11ROSL4.'VJCE.
Kiepska uprzednio pogoda opóźniła

rozpoczęcie sezonu
z licznymi problemami. Nie
omijają one rÓ\\'1lłeŻ przyjaznego
ŁOTECZCE
,l\erokJubu
Dolnośląskiego. ~iimo tych
tÓ\V~ mimo napiętych ptarlO\\'
przy .
do przepro\vadzenia jut za pięć dni pres1izo\vego
.samoloto\vego
.
czoło\\:ych
polskich pilotó\-v~ \\fladze
i\eroklubu Doln
ł,ego zaprosiły na...~ klub do siebie_ Kolejną
ni~l'odziank:~
·ała nam pogoda, która nie mogła jUl być
korzystn.iej:szą.
· wcześniej Jurek PopieL po zrobieniu ktp z
H.-erbertem t..:4ajnuszelĄ oblatał d"\va Pucharki. Na nich to następnie
rywalizowaliśmy w konkursie na celność lądo·wania. Przed jego
rozpoczęciem przyjęliśmy regulamin całorocznych Zl\ \vod ów'

lotniczego. Aerokluby

LOTECZKl na

.

się

celność lądo\\tani~ \\"edług k"1órego Z\v]cięzcą

zostanie OSObL która osiągnie najlepszy \,,'ynik VI ~
ym locie..
\\''Vkonanvm w dowolu'JlI1 konkursie LOTECZKLlv1amv zamiar
sPotkać się \v tym celu bietącym -roku ~a lotnisku przynajmniej

w

.t"J.,i!. '$".G

7

,_.,;1t ..

jeszcze jeden raz. Chcielibyśm}' \v ten sposób dać szansę
Z\\']cięstwa ró"'\tTIlez tyta klÓrzy z róznych przyczyn. na przykład z
powodu pracy zagrnni~ nie mogli być z nami \\t nlaju Vi'

CJ.,iiiI-~ 4""'LAa;.;---,4

<: ........ ~

.l!

~1irosła\\ficaeh. Warto dodać~ te \v majo\\;'ą niedzielę lotnisko to
zaszczycili swą obecnością: Stasia Antosze\vsk~ St. Bab.arz~ Zb,
Bałowski z ZOUłb E\-va i Jan Baranowie, A.. Bisek, St Błasiak, ()Ia i
Zbyszek Buko\vscYę Zb. Cbrząszc4 R. CzeszejkO*Sochacki~ Zb,
Gaje\vski~ J. Gan~ A, Hukie\\'lcz.
T. Jany. \liL Jerzyk. K,
KaC11U10\yski, Bogusła\-\i K,ierzko\\'ski z synem. C, Kopeć. J.
Kurpiehl" E. Li goc ki, 5t Łuszpiński. H. rvlajnusz~ Zb, ?v1atema. ~vt
Miedziak~ Tadeusz ~'firo\\'ski z zoną, J, ?vnoce~ SI. Pasternak. i\.

~-~

Pa\yłikie\vic~ J, Popiel, \Vt Ruśkie\vicz.. \V. Sanko\vskL A,
. i>\', Sokolski~ St Sójka z d\voma pokoleniami rodzinnej
młodzlety i St Szomański. Suzeg61ne brawa należą się Paniom:
Balowsklej, Bar.D~ Bukowskiej i 1\ot irowskiej, które
towarzysząc m,żom w"}'Woływały jeszcze sympatyczniejszą
Btmosfłrę wśród "lotkowiezów". Słowa uznan.ia oależą się

Schu

do

Pragnę--- podkreślić~ te nie należę
tadnego ze
sto~varzysz.eń typu - powiedziałby m - historycznego. \rV wielu z

nich jest, czasami niepotrzebnie, polityka, co mnie bardzo razi.
Dzisiejsza zaś atmosfera wśród "'\las przekon uje mnie
absolutnie, że to jest t~ ś~odowis.-ko~ \\f którym cbcia.-łbym być* I
ba rdzo faj nie dziękuję!
Będzie mi mote troszeczkę trudno uC.-zestniCI)rĆ w każd)'m
spotkaniu~ Alt ośmielę się zwrócić do \\i~S i prosić, ab}'ście
Pań sl'wo zarezerwo""aU m i kiedyś wieczór. Zabiorę przeźrocza,
Pan Adam ustawi tu jaki.ś ekran* Siądziem)t przy piwie,
p:oroZn13\\'iam)', pows,pominamYll poznam)· się bnżej~

Ze b}' -się "w'kupi:ć" do LOTEC~'ZKI proszę ",ras. ilbyście
zechcieli pfZJj~Ć ode mnie zdjęcie ,"'if(Jcła,\\ria i jego okolic~
"'.." konane l kosmosu, l \\'ysokośei 400 kiłometrów~ To jest
\,7 roe I 3 \\', tu płynie rzeka- Odra, tu jest
Dolny'. I nasze
lotnisko Gądów f\'łaly doskonale 1j\'idać. Zrobię
InjtlCl:nl~~ls~~e nowc u!!:ł(!ljjzenie2
LdJęcie~
mogli o
Ponieważ muszę
rejsO\\')Tn~
,

Tymcz.asem

prz,ekazuję Pałlstw'u to

sobie nasz \;'rocła\\" 1. kosmosu~
leciee do \VarSLaW} samołotern
\\":un

dziękuJę. [lo

następnego

r6wnież tym Kolegom, którzy umużliwili wspóln)' pob"t z nami
Andrzejowi Sokolskiemłl~ Dzi:ęki Nim Andrzej dobrze si, czul
wśród loteczkowej braci.

,.-.,T'It'''·.,·""tT'l '':il ,l! q

\\;'S!DÓłVrElC)' l

- Stanlsła\\

\~-SP

na
~n\'ojel skromności dop,jero nieda\'\no faki len
(lo - to został bohateren) naszych F!i fi !""f'1i1'·iii::-:;n;""E~ n

za\\'odtJ\v. lądując

cdu

\\)'C i ąEarką

i

Czoło\\'e

była

doskonała. Nad jej bezpieczeńsrntem cro \vał
lotów
Herbert
f\-'iajnusz-'
Warto
podkreślić
bezintcrt:SO\vną pomoc młodzieży i\eroklubu Dolnośląskiego \\'
przepro\vadzeniu
konk.ursu.
Z vlłelkim zaangazo",~aniem
\\'spomagała ona starszych o dV/(l pokolenia ~Jotko\viczó\\fn \\1 ich
zmaganiach.
Serdecznie Wam za to dziękujemy, młodzi przyjaciele!
S'tDsunkiem do st.anzych kolegów wykazaliście sw, dojrzałość
lotnitą.. Nie zapomnim)' \\lam tego zaangażowania.
Część
ko lezanek i
kolegó'\\'
jut \\'
trakcie
czterogodzinnych pov~detrznych zmagań zajęła się działalnością
kulinarną, oŹ)'"\cviając gr! n·a usytuo\'vanego nieopodal budynku
adnlinistracY'nego. Po za\\'odach liczba zado\voJonych z lego
fnu~mentu ~ działalności tOTECZKI \v}Tażnie \\rzrosła, Jedni
del~ł(1o\valj się jadłem i napitkiem \\1 cieniu. inni preferovlaH pOb)'1

kiero\"l1ik

na

słoneczku~

Jedzenia nie zabrakło róviniel dla Herberta i Jego młodziezy~ która
po opuszczeniu k\vadratu przez Jotkowiczó\-cv~~ ID fi \\i'reszcie
sama doskonalić $\ve k\vahf1kacje \\' lotach za \vyci
Po tak udanym d niu myśli kierują się w stroD~
triumwiratu .Aeroklubu Dolnośląskiego't który tworzą: prezes
ZbiEtniew Bałowski, dyrektor Zdzisław, Szymanek i szef
wvs~kolenia. Herbert i\łajnusz. Dzięki Nim taki sympatyczny
d~łeń mogliśmy prz,etyć~ SERDECZNE 1-4. TO DZIĘKI!
- Kończąc niez\vykle udane spotkanie kjero\vaHśmy j~z
mYśli do [lobroS10\Va ()Ieśnjckjego~
ie \\')"znaczyliśnlY sobie
mItv-ng na sobotę 2 czen-vca, Cjospodarzenl jest tam ocZ)'\viście
" T ADZIli DOBROCIŃSKI,
I\\'tJnę i Jej rvhllnę. Jak z~v-ykle* Tadziu
i~dne 'przecl\\l1ości losu~ np. zła

ltkania.

\vitał

Po

na konkurs pl,
t\vórcó\\
amio

szkołJ', skąd

bez nvłoki \'"yjechaJi .. do Oobrosz(l\va
o. Tu ba\viH ,juz Ucmi ,.JotkO\VłCzet-~. rozpieszczani
przez gospodarz)'. Tadziu pokaz)~\'ał 5\Voje ko
e kotlstrukc.ie do

Oleśnic

latania oraz modele" jakie \\')'konał w' okresie zimo

l napoJamJ~ przygotO\ilj'"\vało

suto z·

\viele osób. Grass z tego zakupił Tadz,iu Jany z funduszu Klubu.
Wespół z LiJianną KaJiszcz.aK \\lyczarO\vał on na grillu dania
mię.sne* kie-łbasiane i kaszankowe ""'YJątkOliiO apetyczne. Przez całe
spotkanie słychać b)"ło miłe dŹ\vięki Wielkie.! (lrki e stfy
Rozry\\~ko\vej Klubu LOTECZKĄ reprezento\vanej jednoosooo\vO
przez Józia Młock~ grają o na. akordeonie t
.. jak z\\'J'kle 
przyjechał z Lesma \\11\2 z
tą i Zbysiem Buko\vskimi Gdy Józiu
\\1
z bagażnika instrument bardziej złożony" miano\vicie
k.eyboard~ do orkiestry dołączył cZjllnie sam Prezes Zbysiu
Gaj ewski Były popis}' indy\vidualne i gra na cztery ręce na jednym
keybc)udzie. Nie wszyscy znali wc.ześniej talent Prezesa Kto
jednak bywał z Nim \\f szkołach szybo'lr'c(l\vych w' tatach naszej
młodości wie, że Zbysiu nie tylko ś\'\'letnie gra na instrumentach
kJawiszo\\'Ych~ ale i \-\fspaniale śpie\\J'a Mam nadzieję~ że podczas
naj b liższych imprez pośpiewamy z Prezesem na czele głośniej i
mile dla ucha, nit dotąd.
Przechodzi -W' naw-yk obecność na imprezach u TadZia
Krysi Sierżan ~ rvtałgosi Bujak i Stasi A.ntosle\\'skiej. tv1Ho nam
było gościć po
przertvie Andrzeja Bachinanna. który czuł
się ś\vietnie \\fśród s~'oich. 'Wł vmieńmy i pozostałych uczestn jkó\\
tego mityngu; 1, Bamn~ 51. B łasi ak. WI. Jerzyk... K. Kaczano\\'ski
Cz.Kopeć. 1. Kurpiela E. Ligocki, T fvłiro\\'skL A, Pa\-vlikie\vicL
J, Popiel i \Vł. Ruśkiewicz.
t
Zebrani WIP ili toast za zdrov.de \Vacła\va Kozielskiego. k1:óry \\'e
cz\\'artek 31 maja obchodził 77 Urodzin)'. \\l tym urocz)"stym dniu
(3 I m.aja) zarząd Lr)TECZKI \\'ysłał do lu bHata telegram
gratulacyjny z naj lepszymi zyczeniam i. \V ostałn i dzień maj a
zebrał się u jurka Popieia
ZARZĄD LOTECZKJ

drugim ;;;; w)'jazdO\N)'m;;' posiedle.n lU. {Jprócz gospt.xiarza
\v nim udział: Zb,
T. Jany. E.
ł Sl. Błasiak
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Edziu L
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ff
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i członk(J\v. kroniki L(lTECZKL fj rUIJlSil\"~
propono\\i'Wlych \~fydatkó,,\' i uczczenia
z\viązanych
ze zmarłymi członkami klubu.
zagadn ieniem był problem utviorzenia
aby \viej skład \veszl i
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\-vypelniający
loty na korytarzu,
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uł\vodach z-ajęły załogj:
l, St ,Adamowicz - f\.f.rv1iedli~
2. W. Sanko\vski = f-vł. Prn'bylskL

miejsca \\'

po ł ic)jna

orkiestra

.
konslrukcj i l
pnxiukcji
łnoen)
-mpe\,\fniał ~zyskanie okoł~ 200
metrtJ.\\' 'l)i/'ysokości. Tak rozłozony start spra:vnat ze· łądoVoianle od
strun)' południo w-ej \\)'"magało podeJśc.ia~v koócó\vce .
drze""wl1i~ nad S Z N ~ JeJenHl Góra. pr~yieg,aJącą
lotniska Trudy te r-~kompenso\-\!ały \vspaniałe \\'idoki
. i
dalszej okolicy. \Vidzlalność tego dnia była rzędu sn~ kilometró\\'"
co zdarz-a się tu za1ed\\<'ie kilka razy \\' rOKu.
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na Clórze Szybo\vco\\'e:j
akurat podczas
po remoncie Jaka- ł 2. (ibloru
Przemysła\\" Nlarc in Jaxa- Rozen
w'spółudziale druha
hartrnistrLa. znakofilitego instruktora i
SDl1Jluocłu'ono\vego Jana Kuska"l które'go harcerze przez t O lat
t"",,7.""''iI.i'!i;}L~·1 oZy\\'iałi

szczyl. Czy
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to
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~ do
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nalen' wieczysta dzierra\va terenu szvOO\\riska.
.
lar ~ pt~dzj\~iałem 26 i 27 maja Od\viedziłem \V
1vfiędz-ybrodriu l},\,rieckim Panią ~1irosł
ziurzyńs~ z k1:órą
uda·l'crn się na mjejsco\\')'cmentarz. iet-ący na zboczu Jaworzyny.
TaJa na
ie Jej męz:ą .. Pana Adama, niezllpomnhmego
~~D'Ziadka'"~. jegendy lamjl złozylisfny k\viaty i zapaliliśmy znicle.
Jaue miło \vrncać pamięcią. dc) tych czasów gdy Pan Adam
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nr.leVl;od.2~lł Szkole!'
Pamiętam

.
dzień ł 961

turnusu
\i\!olna
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rokuj! gdy
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.~Cz-apla".

\\'sledłem

po\vietrzu. \V

Pan Adam

na

kącie

zorganizo\'vał

adOlinistracJi jej tFansport na start. sam
i v~/krótce 'wzb iłem się \ił po \':v i etrze, by
szczytem przez d\\'i e godziny- ~Z)' takie ch \V1 te
kledvlk.ol\.VH:k zapomnieć? To pięknie. ze Zi\.R będzie nosił
Ad.ama Oziurzyńskiego. którego zaangato\vaniu i pracy
ł in

.l.a\vdj1:Ie~::za S\vą ś\\'tetność!

\vs-pOminan1 tym mHej.
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d\vuKrotnie

spotkałem

tam

ostatniego pob)'lU Halinkę i l\ndrzeja Grobelnych.
Dyskuto\valiśm)" () przys· . strukturze aeroklubów \\' Polsce oraz o
ich federacji. Od ustaJeń najbU.zsz,ego \\lalnego Zjazdu AP będzie
LAlelał dalsz)' los naszego lotnict\va sporto\liego. PfZ)' okazj i p,
Grobelni przekazali uli 40 zł na Fundusz Pamięci i Solidarności
Jut po decyzji nasze go zarządu o Vti'sparciu ~ia ksi l--wotą 1000
złotych przesłali Oni dodatko\vo na ten cel 100 zl przez Danusię
\Vitek, latem przekażemy 1\-1aksi łącmie 1100 zł. DziękH
\V róćm)' jeszcze do Szkoły Podsta\\fo\\"ej n.r l 18, gdzie 4
czen" ea \v sa.mO południe gościł gen. bryg. J\rliroshnv
Hennasze\vski \\~pisał się ()n do Księgi
ovvej szkoły i \\i
Pani d)T. Barbary Rotte i pik pil. ~L\nton iego
obejrzał lotnicze ekspozycje na terenie szkoł)
Ilifli"1",.'h'''i·t7i:tlł
pr.l]'bycia w przyszłości na spotkanie z
uczniami.
złożył
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myśliwski" ~ autobio
z II \vojny :hVł ato \\'ej i
Fnmcisa S. Gabreskiego ukaz4ła się jako druga
Zumbacha ~J)statnia \yalka"~ w serii

y,GABB'" pilot

są

Za\\'ody

Janem T, K:
kim
Kien)\vł1 Udem sporto\vym był

z

amerykańskiego

Vlydawniczą

bohaterem d·v/óch n-arodó\v: polskiego
am:en/k:Hlńsi~oe~o,
przednl0\vie do
kSlązJd'
.
~osc
charakter ubuałlowalo środowisko po/'1to-ialolickie: ta {Ino
mi simą wiarę:, uformowało Jfysołl S:landard moraJ:nJ' i
normJ' dyL'VIe, ł;1óre
~ met. drogqwskaz..tm przez całe tycie.
(.....) poczude
~. pouJdcłl korzeni sprawilo, te los kraju,
la6" trałtowfl1l7n jako dmgtf ojct;}rznęll /Jard1..o mnie u~,Jlciowo
ponlsyL A poili
y" te AmeryKu kiedyś do ttj
wojny pr:ySltf'I, więc pod wpIJrweJn widci o Bitwie (} Wielką
BrytMlę i :o dokonan,ch w CUlSie jej trwanie "eTtJi~~"vch
qllocń pobkie. lotnikdw Z IŁ-4F-owskiego D,~irjo1ł1l 303,
postanowiłem wstać pilotem myślhvsAim. POl7;Jlcllem stłldill i
wstąpiłem w szeregi korpaSll lotlłictego armii {-'S.4 - AmIJ" Air
Corps. (•••)
uleqdowmem prosić przelcrdJn~vch (1 przeniesienie
mnie do Wielkiej lłlj~tmU~ do IłOWtJ sformowanej 8 ..4 nnii
Powietr'dłej U&4 i s/d"ow,aie mnie do jednego z polskich
d}tWi1JolłÓw 1lAF, tUJ,
w nim - llzięłi UUljomośe; jroFka
u

SO~.1uJ ZflPOZJłtIĆ gi, ze ws-ptmltlłJm trzyletnim
boj~vm tlDłwiiłdczenJem :tą
" Prośbę moją spełniono i Hl
końcu 1942 rok• .,.
tv polskim jJj Dj-~i1j(Jnie
Lłllślłwsłim . +~. MI łr6tłJm c-rdJSie stalem sif pro
naJnym
pilotem m}tllJwskJm. (•• ~) J\lając pow1ts'te na uwtulze niniejsze

polsldego -

po&Jde wydanie mej biografij dedykuj, rodzjco_ którym
ztlWdtię~~ polskie dveduetwo ~ uks:.tałlowalo ono mój
chartJkter i moją wiar, - om,,! swym kolegom z J 15 Dywizjonu
.ł/yśliwskiąo Polskich Sil PowidriJłJch, Jaór" nauclJlli mnie
podstaw sztuki walki powi«rJłej" lViech Bóg
rgoslawi . ..:1merykę"

niech Bóg blogOSlilWi Polskę!

u.,..·-.. " .. """~ ,l.~

l ..'·.

tt

Gorąco

polecam!
Slantsła\:·v B/asiak

rocznica śmierci Achila Rudnika. W
cze~cu t.IDJają~ rocznice ~mierci: pienvsza ~azia Rossy (13
VI) l Macka .Młchało~sklego(26 VJ), trzecia - Jurka Blitz.a
(3 V oraz Siódma - Stefana Szykasluka <: J l VI).

7 maja

minęła. 9

NIECH CI KOLEDZY NA ZAWSZE
NASZEJ PAMIĘCI!

pomyślności

POZOST~"NĄ \\1

Reda keja biuletynu składa serdeczne Ż}'czenia
wszystkim czerwcowym i lipcowym Jubilatom i

Solenizantom,
k\'f~tą

~\V

4,,93

FINANSE

.~ze.rwca
zł ~2 gr., Plel1;.lądze

LC)T·EC:ZKA dy'Spon~\vała
te są uloko\vane następuJąco:
PKO BP a vIsta - 828 zł 11 gr,
dniu 5

- kSIążeczka
- 4 lokaty na okres 3 miesięcy, \\l tym 3 lokat,,; po 709 zł 74
łU i ) lokata 600 zł.
..
::' reszta w dyspozycji Tadzia Janego.
Koszt ostatniej imprezy w Dobroszo\vie O]eśn'ckinl vrvnjósł
292 zł 26 gr.
..
W\rmieniono 15 USD i 120 Cf\D. la co .~-..,......"<-L,'."""'''',,,,,,,
odpo\viednio: 58 zł 80 gr i 300 zł.

p

ADRES\" I TElEf"(JNY
- Jerzy Ru.śkie",'ic-~ 1933 BrantJey Circle~ Clt:rmont
FL 3471 L LrS1~ teł. 001 352 2429879.
- Ryszard Szpieć~ ul. [)ługa 3 l. 58-521 Jezó\\i Sudecki.

tel. 075 71 32 13 ł ~
- Halina Bułka Grobelna i Andrzej Grobelny,
nr domu 424/1~ 34-) ł 2 tvliędzybrodzie Bialskie.
tel. O 604 09 78 22 i () 602 34 43 95
Adres do korespondencj i.
43-300 Bielsko.. Biała skrytka poczt()\va 487.
_ Eugeniusz Pieniązek't
nr domu 31
34~J 15 i\'li,t:l1;"vh.ro{jlnlt~
{d. 0602
405
- Leszek Haber~ tel. dom. 789 32 43. pr 358 l::
T·

S~(:rzan"

,,~ECH()~~

...,·..,.'lL.;!'ł· "",.;,]1 n.] (napra\vdę franCi:SZ{~K

....

KLUB LOTNIKÓW "LOTE ZKA"

