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TO JUŻ 50 LAT! 
Ostrów Wlkp. - miasteczko jakich w Wielkopolsce wiele. 

Ciche, czyste, dużo zieleni. Jeden z największych węzłów 
kolejowych w Polsce. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. 
Duża parowozownia. Kilka tysięcy pracowników - kolejarzy. 
Jeszcze mleczarnia, browar, fabryka sklejki. Kilka szkół 
podstawowych, technikum kolejowe, gimnazjum męskie i żeńskie i 
moja szkoła: gimnazjum i liceum admInistracyjno-handlowe. 
Czterdzieści tYSIęCy mieszkańców miało wszystko, co potrzebne 
jest do mieszczańskiego życia. Był tylko aylemat - jesteśmy 
miastem kolejarzy, czy może miastem lotniczym? W widłach ulicy 
Poznańskiej I Krotoszyńskiej leżało małe, na owe czasy dobrze 
~posażone lotnisko Aeroklubu Ostrowskiego. W samym mieście. 
Z Rynku do lotniska szło się 20 minut. Kolejarze produkowali i 
remontowali wagony. Nazwisk ich w Polsce nie znał nikt. A piloci, 
lotnicy? Już ~rzed wojną, jeden z braci Morissonów, konstruktor 
samolotów "Ostrovia' - zasłynął rewelacyjnymi, nowatorskimi 
rozwiązaniami (awionetka z chowanym podwoziem). Koniec lat 
40-tych i początek 50-tych, to ~czyny tak znanych pilotów jak 
Roman i, Henryk Zydorczakowie, Stanisław i Czesław Cnotliwi, 
Antoni Smigiel, bracia Miśkowie oraz Tadek Szymczak, Józiu 
Młocek, Józek Kurpiela. Pierwszy spadochronowy rekord świata 
ustanowił Jerzy Kubaczewski. Były to nazwiska o których było 
głośno w całej Polsce. Jak tu było chodzić do szkoły, kiedy nad 
miastem krążyły roje szybowców, a od wczesnego, rana do późnego 
wieczora słychać było warkot silników lotniczych? 

Maj 1951 rok. Po zdaniu egzaminów maturalnych frzeba 
było podjąć decyzję - co dalej? "Kupcy" czekali na absolwentów 
ale pracować za. biurkiem, by~ kSIęgowym - rozpacz! Ostatnią 
dobrą radę, jaką usłysza.łem od mego wychowawcy: "Stasiu, to nie 
t;woja przyszłość" postanowiłem dobrze zrealizować. Antoś 
Smlgiel zapewnił mnie, że dobrze spędzę wakacje np. na kursie 
szył)owco\\ym. Zaprowadził mnIe do Aeroklubu, gazie 
formalności papierkowe załatwiłem od ręki. Obiecano mi, że w 
wypadku uzyskania po~ywnych badań, pojadę na szkolenie 
samolotowe. Była to pierwsza decyzja, która "ustawiła" moje 
dalsze życie. Pierwszego lipca 1951 rOKu znalazłem się na lotniSKU 
Gądów Mały, dokąd zosta.ło ~rzeniesione Centrum Wyszkolenia 
Lotni~zego z Ligo~y D~ln~j. ~e~rała się nas prawie. setka. ?- całej 
PolskI. Wszyscy ządnI WIelkIej przygody - latanIa. Już Jednak 
pierwszy dzien w CWL-u ostudził roz:Qalone nasze głowy. 
Wszyscy przeszl~śmy tzw. rozmowy kwalifikacyjne. Ja - u por. 
Kasprzaka. Był to dobry człowiek. Wszyscy jego "interesanci" 
zostali zakwalifikowani do szkolenia. Mni~J szczęścia mieli ci, 
którzy "rozmawiali" z innym oficerem. Całkiem liczna grupa 
musiała wracać do domu. Politycznie nie spełniali ~mogów 
czort wie jakich. Wyjeżdżamy na lotnisko Dfuga Wieś 
kIPasikurowie. Ubrano nas w mundurki, zakwaterowano, 
podzielono na dwie eskadry i rozpoczęła s.ię nasza lotnicza 
edukacja. Mozolna, ciężka i trudna edukacja. Od rana do wieczora. 
Wykłaoy z przerwami na posiłki i zajęcia wojskowe. Wieczorem 
odprawy w grupach z~ swoimi instruktoramI - były ciekawe i 
bardzo owocne. Po tygodniu "wkuwania" egzaminy teore~yczne, o 
dziwo - raczej formalnościowe. Łagodne. Dzień 8 lipca okazał się 
najszczęśliwszym dniem w calvm moim życiu. Byłem w eskadrze, 
ktora miała latać od rana óo południa. Pobudka o 4-tej. Po 
godzinie, marsz na lotnisko. Wszyscy bierzemy udział w 
przygotowaniu lotniska do lotów. Dwa pasy do startow i lądowań 
czekają na samoloty. Punktualnie o 6-tej nadlatuje eskadra 12-tu 
samolotów. Zgrabne; małe Pajperki, kolejno lądują, ustawiają się w 
bramkach i czekaJą, aby nas. zabrać w pierwszy lot zapoznawczy. 
Tyle lat minęło; a ja pamiętam każdą jego chwilę. PIerwszy raz 
byłem w powietrzu - czuję zapach kabiny, słyszę melodię silnika, 
widzę pora, lasy i wioski. DziSIaj - tak jak wtedy, po 50-ciu latach. 
Filozof napisał, że odczuć radości i bólu człowiek nie pamięta. Jest 
to wierutne kłamstwo - ja pamiętam bardzo szczegółowo i jedno i 
drugie. KażdX lot czy skok /nawet ten tragiczny/ sprawiał mi 
wielką radosć. Ten pierwszy jednak był najpiękniejszy. Na 
odprawie po lotach in,s~ruktor z.au~ażył, że cała grupa ~iosła lot 
bardzo dobrze, co wrozy ułatWIenIa w dalszym szkolenIU. Każdy 
następn):' dzień wyg}ąd.ał podobnie. Pob~dka, śniadanie, w)'ma~sz 
na lotnIsko, rozłozenle startu, czekanie na samoloty. Lbtow 
szkolnych z każdym dniem przybywało coraz więcej. Było cięzko 
ale atmosfera, którą stworzyła kadra CWL-u łagodziła wszystkie 
niedogodności. Kadra. Wspaniali ludzie, doskonali piloci, wzorowi 
wychowawcy. Najpierwszy z nich - to por. pil. Wacław Kozielski. 
Komendant kursu. Wzbudzał strach ale i zaufanie. Mówił mało, 

jednak każde jego słowo było Wyważone, zwięzłe, pełne treści. 
Budził respekt nIe tylko u kursantów. Funkcję kierownika lotów 
pełnił instr. pil. Adam Flis. Zawsze suro\ry, groźn~, wymagający. 
Karał za wszystko - czasami człowieK nie wiedZIał za co. 
Dowódcami kluczy byli: instr. 'Licewicz, instr. Sojka, instr. Nowak. 
Najwspanialsi byli jednak instruktorzy. Choć zaczynali dopiero 
karierę piJot<?w-\\ycl1.owa~có~, b).'li. dosk9nali. Ud~wało im się 
stworzyc wzor człOWIeka, JakIm WInIen byc każd~ pIlot. NauczylI 
nas szanować życie swoje i innych, być stanowczym, 
zdyscyplinowanym, wym~a.Jącym. Nauczyli szanować samolot, 
instruktora i mechanika. Z nauk !-Jch korzystałem podczas całej 
swej kariery instruktorskiej. Tak jak pierwszy lot pamiętam, tak 
wracam pamięcią do naszych instruktorów. Do Radka Lisowskiego 
i Ryśka Wołka - moich instruktorów. Pamiętam dokładnie instr. 
Gorzelaka, Wikłę, Radzimskiego, Dąbkowskiego, Jankowskiego, 
Szymczaka. (blondyna), Szymczaka (bruneta) I Borysa Wile~o. 
Lipiec był łaskawy pogodowo. Szkolenie nabierało rumieńcow. 
Rozpoczęły si~ loty samodzielne. Ileż to było radości po każdym 
locie samodZIelnym. Władza zaczęła traktować nas troszkę 
poważniej (mniej ganiania) a i sami staliśmy si~ bardziej dojrzali. 
Loty samodzielne kończyły się lotem e~zamlnacyjnym z d-cą 
klucza. Pozytywna ocena zezwalała przejśc do następnego zadania 
- lotów do strefy na akrobację podstawową. Na lot kontrolny 
poleciałem z instr. Licewiczem. Po wylądowanIU dostałem ~is do 
książki lotów "Iądowanie po wędkarsku" i ocenę - 3. Była to 
dyskwalifikacja z dals~ego szkolenia. Mój instruktor udał się do 
same,&o Szefa z interwencją. Po skończonych lotach polecono mi 
wsiąsć do samolotu a do kabiny instruktorskiej wsiadł sam 
Komendant. Polecił mi wykonać start, lot na wysokości 2 metrów 
do widocznego komina, wrócić do lotniska, wejść w kr~ i 
~lądować. Podczas całego lotu czułem, że drążek stero~ ciągle 
jest odpychany. Była to jakże cenna interwencja i pomoc 
znakomItego instruktora. Lot Jakoś tam ~konałem i wylądowałem 
też. Za lot dostałem ocenę - 4, za lądowanie - 5. To był trzeci 
decydujący moment na mej życiowej drodze. Z płk. Kozielskim 
'Y)'konałem jeden lot W życiu. Lot o wszystko i o wszystkim. 
Często korzystałem z tego rodzaju metody w swej instruktorskiej 
pracy - skutecznie. Latałem przeszło 40 lat. Wykonałem 22939 
startów i lądowań - w tym 17 przymusowych (na CSS-] 3, Junaku
2, ZLIN-26, Gawronie, AN-2, Kruku l Dromaderze). Zawsze 
przyczyną tx~h .Iądowań ~ył~ ąwarie silnika. W~zystkie lądowan~a 
były szczęshwe, bez naJmnIejszych uszkodzen. Jak to w życIu 
bywa, po kilku latach, gdy byłem członkiem PLKE i 
przyjmowałem egzaminy praktyczne na samolotach i szybowcach, 
Kostek Licewicz coś tam przeskrobał i musiał zdac egzamin 
kontroIn)'. Tak, jak ja u niego ileś tam lat do tyłu. Teraz role się 
.odmieniły. Ja mIałem przyjmować wyznaczony e~zamin. 
Oczywiście, skończyło si~ na wypełnieniu protokołu. O lOCIe, którx 
miał zdecydować o mojej karierze, nic nie pamiętał. Nie wyjaśnIł 
mi, co znaczy "lądować po wędkarsku'. Byliśmy wiele lat 
przyjaciółmi. Na Długiej Wsi szkolenie zaczęło się w pewnej 
chwIli walić. Ktoś tam zabrał państwowy samolot i \V)'brał wolnośc 
w innym ustroju. Cała Polska została zawieszona. Na samolotach 
CSS-13, na których myśmy się szkolili, postanowiono wymienić 
zbiorniki z ]80 na 60 litrów. Trwało to przeszło miesiąc. Zajęcia 
teoretyczne i wojskowe skracały nam czas oczekiwania. Wrzesień 
pogodą nie dopisał. Wszyscy skończyli loty do stref)', ale lotów po 
trasach już się zrealizować nie udało - zadanie skonczyć mieliśmy 
w macIerzystych aeroklubach. W końcu września turnus został 
zakończony. Pozostały wspomnienia. I te bardzo miłe, i te przykre, 
smutne. Jeśli w swym życiu "coś tam dla lotnictwa zrobIłem" 
zawdzięczam to CWL-owi, rocznik 51. Absolwentami kursu 
zostało wielu świetnych pilotów. Trudno mi ~mienić wszystkich. 
Może rylko kilku: Zajda, Wiland, Menet, Klombka, Grzeszczyk, 
ŁukasiK, Chreptowicz i panie Pela Majewska, Krysia Makos, 
Halina Mączka, Teresa Cholewianka. Absolwentów było 75 
dobrze wyszkolonych. Miłe jest to, że uczyli nas latać Ci, którzy 
zbu~o~al.1 saJTloloto.we ppwojenne l~tnictwo polskie ~ na trwale 
zapIsalI SIę wJego hIstOrII. A .przykre I smutne to, że WIelu, bardzo 
WIelu zakończyło już swą ziemską służbę i odeszło. Na lot bez 
k<?ńca, c.z~sto śJTliercią lotnika. N,ie ~ją moi instruktorzy Radek 
LIsowskI I RySIU Wołek. Już nIe zYJe Zbyszek ŁukasIk, Pela 
Majewska, Rysiu Zajda, Tadek Rossa - członkowie mojej IV 
grupy, III klucza, I eskaąry. Zostałem sam. Wspomnienia, które na 
papIer przelałem poświęcam Im. Co skrzydła m] przypięli i samego 
z grupy zostawili. 

Stanisław Sólka 



(Jd)t tylko skończyła się Vtfoj~ odżyła \i\J' Po [karach 
tę ola za iebnymi uciechami, \\rędró ~ sZY[l()\J,l,.. 

cowymi panu chmurami~ lataniem W" przerc)Żtlych posta.
ciacłL O . się lot a,oŻ)wał sprz-ęt tniczy (X)ZO

stawiony przez o Szyb uruchamiano produkcję 

s u lotnic;zego, szyboWC(l\V olnych, Jak 
g Y po deszczu powstawały " bo\vcowe górskie i 
na nizinach~ łikow8nl) i doszkalano przedwojenną k rę 

inst rską* Powst Centrum Solenia nstruk1:orów 
S bowcowych, Centrum Wyszkolenia Lotniczego, C~entrum 

szkolenia Spad hronowego~ Postawiono na młodzież.w 

No\v~ młoda kadra w \vicznym ie o wała 

etatovvo aerolduby., Yv']Jfowadziła nowe metody o lenia, 
UlV'n'inwi po. ie I:otnictwo z wojennego niedowładu, 

PIjil1 w tych poczynaniach wiedli bo\vnicy~ S·,et ~ \\-)'
szkolonych instrukrtorów, duża ilo szybowców od SO 8, 
ABC, er~ Komarów, J ~ w, Żurawi~ (~.. li, 
Mu . J ó i Jciaoow, poniemieckie \\-~c· ki i cze
ski Herkllles~ samoloty Po-2 i C~SS-13 do holowania, o·ły 

gó ie szkolące p pomocy ~ w tempie skawic.z
nym wprow~ ie szybo\\JtliCł\VO do światowej el' . 

·ego roku szkolllno setki pilotów~ iloŚĆ srebmych~ zJo
tye i diamentov.j'ch odznak szybow·co\łI'YC b dawała Polsce 
światowy prymat. Wspaniałe, oo\yatorskie konst cje pel-

i szyl"MJwców: Zefir, Fo~ Pirat, C-Obra, Jantar i inne, 
rOizsławiły polską myśl konstrukcyjną na wszystkich konty
nent C:zołowi po y piloci seryjnie zdo,bywali medale na 
Mistrzostw Świata Leszno i Lisie Kąty ~ się oŚTod
kamiświatow formatu. Ustanawiane tam rek()rdy świata 

~)~łniają tabele polskimi nazwis .i. śnie licz do-
o' pilotów wyczynowych, k'1órzy z różnych przyczyn 

nie mieszczą się na listach startoYł)'ch mistrzostwPołski, 

Wpro ono Vv,ęc syste'm kwalifIkacji, oparty na stopnio
\\rrym 8\vansie z III do II ligi a następnie ] ligi (mi
strzostw}. Utworzono o· ~.~ w których rozgrywano zawody 
kwalifIkacyjne pierws stopnia II ' a). N,BSZ okręg two

ły aerokluby: \\7ocławs * opo i, jeleniogórsk.i i lubiń
ski. Start \v III-ciej lidze miał nauczyć pilotów ia za
\vodniczego~ UJIl(lżH""rić im start w wy7szej klasie za\Vl1dów, 
podnieść kwalifik.acje ogólnolotniczes to były z.a Zll\-VQ

dy! t! Ws (l, co stało \\1 hangarach~ lv1uchy 100, Lisa, 
aż do Jantara ci ęło na lot o w Lubinie i stawał() się 

rzętem wyczyno\\ryms Kiedyś, daWTK) tem~ \\'ylądowa 

na nlotosz;lb'llVftcu w anlerykańskiej azie lotniczej \li N 
C dO\\/(~Jdcy ~ .dnostki (arne ańB.k' J Pol'", lub Odv\Tot

ę (1 : 2 O()() 



na koło dCl 51 
startu szybo\vcó\v.. 5 samo łów hollljąC 

tamy i dh\rig iedniej fa ~ (lmÓ\\'. * d ket
nale \\'idocme~ Z'=" .. cie zostało \v]konane plldczas zawów 
naszego () gu,~ Byłenl dunmy' j ~. \vzrus ł się m()im 
(J * 'aniem" Dowódc,ą jednostki ameryk ~iej był mJr" 
Stanisla\\f Novak, uro,dzony w Łodzi, żonę miał z Ostrowa 
\lI1kp.. , mies ł w Teksasie" Za młl).du ony pil()t szy
OO\VCll\\l'" O ironio ~ w po t1X)im pobycie w NRF = zgi

"li Bawarii~ uderzając nlyśliwcem w zrocze góry. [)e) dziś 

.ho\\! · , jego emblemat )WCO\~], któr)l ode al od 
s\vego munduru" aby nli go WTęCZYĆ. na pamiątkę~ <łzo 

często \\rTS.Canl wSlXlmnieniami do NASZYCH zawodów. 
Mimo lub~# ich niedogodności (brak łóv ..~ bc)tel mało 

jo _, latało się dużo, pewnie, ro__ ie. Pamięt,am 

zaw , kiedy alo się f O .... Ć 9, konkurencji w 12 dni 
trwania zaw ~.w" Pamiętam rozegraną ko ·;ncję, kiedy 
I ł pilotów zdobyło diament za lot po trasie trójkąta 300 km 
Sportowej rywalizacji tllwarzyszyła wspaniała atmos,fera. 
Tworzyli ją zawodnicy, mechanicy~ boJownicy, sędzio~ie~ 

Vi'SZYSCy. B :m organizatorem i kiero\\Fnikiem prawie 
wszystk,icb lubińskich ~~o wek~', często ro '" Tanychf 

\\oTaZ z SZ~sP~ Ko · .. '1 i u ~m uw .. ów z i Cze
chosło'\yacji. zawsze współpracowałem z Achilem Rudni
kiem. Był w swej profesji doskonały. lJmiał tworzyć atmos

ę wsp8nia~ Gdzie jesteś teraz Acbilu~ ezy d,alej Jesteś= 

\yspaniałym głównym sędzią? Co ro,bisz rozsądny i rzeczo,wy 
Stefanie, któryś pot wę przed konkurencją zmieścić 

w j nym zdaniu ~ ,,nie pozabijajta się'~" Pamiętam Urszulę", 

która obserwowała ł.atające kobiety. O Bożenie, pt)d nosem 
"'.LI.;l.~l~.&'a = to taJent czystej wody, przys.zła g\viazda świato
wego nnatu.. 
Podczas \\ie'czomycb rozmyśla~ \\1d BoIk,a z ma.pą i sły
szę melodię jego gło~ ~yrczuwam obecność DlOjego przyja
ciela Heńka Lisiecki -, Viidzę rozg o Józia., jak wska
kuje dl) holówki~ Zenka Sklllskiego mi 8~ dlaczego okrut
ny los zabrał lotnika znakomitego Maćka M hałowskiego? 

Wielu innych już nigdy nie ,.,startuje z łub·~ 'jego lotnisksc 

Mote już nigdy nie spotkamy się pod szlakiem cumulusów = 

pozo~1ali na mura\Jy'ie lotniska - Ż)Vti? Czę'sto tęsk.nię za mi
nionymi latami lotniczej pomyślności. \\lszystkie Szk(lły szy
boVlCO\Ve zos! zlik"vidowane., na szkolenie szyb<)\vc()we wf 

m()że sobie pozwolić garstka zapałeńcó\v~ zanliera zycie na 
lotniscł4 naturalną śrniercią cną różne z1ł'\v{)dy i imprezy 
SzyłxJVlCowe. Dzisiaj jest 3 ł" VII~2 1 Ani razu., ANI 
RAZlJ Vl tym roku nie \vidziałem startująceg() szybowca z 
iubińskiegc) I()tniska~ l\ może oczy jut nie te? 
uczestniczyć \\"' każdy~m sptJtkaniu 
szę lo \v Lubinie 
niała ~~~'!~~J~F~~. 

(I 



TAK BYLO... 
Jestem z rocznika 1933. Ostrowiakiem. Absolwent CWL 

Wrocław - rok 1951. Początek drogi życiowej i lotniczej; W maju 
1952 roku otrzymuję skierowanie do pracy w CWSpadzie - Nowy 
Targ. Mam być pilotem wywożącym skoczków spadochronowych. 
Nastał moment, że takich jak ja było nas 6 osób, a samolot tylko 
jeden. Aby nie rozstawać się z lotniskiem, zostałem dołączony do 
trwającego kursu instruktorów spadochronowych. Rozpocząłem 
skakać. Nowa fascynacja, wrażenia, emocje, doznania - po prostu 
wspaniała zabawa. Szybko dogoniłem kolegów ?- kursu. Po 
pomyślnych egzaminach końcowych, jako jeden z prymusów 
miałem możność wyboru miejsca pracy. Wybrałem Ki~lce 
lotnisko Masłów. Potrzebowałem jednego sezonu, aby sekcja 
spadochronowa liczyła się w kraju i efektywnie rywalizowała z 
Krakowem i Warszawą oraz z Wrocławiem, który dołączył do 
Aeroklubów najlepszych w kraju (około roku 1955). W okresie tym 
modne było współzawodnictwo pracy. Dużo skakałem. Byłem 
członkiem kadry narodowej. W roku 1956 ucze~tniczyłem w dwóch 
obozach treningowych przed Mistrzostwami Swiata w Moskwie. 
Eliminacje wygrałem wraz z Waldkiem Bołotowiczem, jednak do 
Moskwy ani ja, ani Waldek nie pojechaliśmy. Zadecydowały układy 
"regionalne". Był to powód do całkowitej rezygnacji z uprawiania 
sportu spadochronowego. Podobnie uczynił Waldek - poszedł do 
wojska. Mając uprawnienia instruktora szybowcowego i 
samolotowego, zmieniłem specjalność. O pracę nie musiałem się 
martwić. Jak zostałem pilotem szybowcowym - opowiem, bo to 
chyba jedyny taki przypadek w Polsce. Każda sekcja musiała 
wykonać roczne plany. Andrzejowi Koskowskiemu zabrakło 
jednego "łebka", ~by taki plan w szkoleniu podstawowym wykonać. 
Odmówić koledze? - nie wypada. Wsiadłem do Zurawia, aby 
wykonać lot za wyciągarką. Podczas startu pękła lina holownicza. 
Podobno zachowałem się właściwie, stąd decyzja instruktora, abym 
poleciał samodzielnie. Wykonałem trzy loty na Musze-ter. Zostałem 

pilotem szybowcowym III klasy. Plan został wykonany, a ja 
zostałem fanatykiem bezsilnikowego latania na zawsze. Moje 
szkolenie szybowcowe trwało 30. 

Pojechałem do Pińczowa, aby przygotować 
spadochrony ratownicze do użytkowania. Jako nagrodę, otrzymałem 
lot na Komarze. Jedyny 'mój lot, którego start odbył się za pomocą 
li~ gumowych, a. którego' czas trwania wyniósł przeszło 5 godzin. 
Czwarty lot samodzielny, warunek do srebrnej odznaki 
szybowcowej. Przelot i przewyższenie zrobiłem w II-tym locie 
samodzielnym. Start za wyciągarką, nabranie wysokości 2500 
metrów, ustawienie Muszki na kurs i po 40 minutach lotu znalazłem 
się nad Solcem n/Wisłą - na wysokości 2000 metrów. Takie to 
wtedy panowały warunki termiczne. Lotem powrotnym za 
samolotem zdobyłem uprawnienie do lotów holowanych. Z 
Masłowa wykonałem -przelot Opatów - Wrocław, co dało mi 
pierwszy diament. Kielecki okres pracy wspominam bardzo miło, 

zwłaszcza kadrę in~truktorską: Nawrockiego, Jankowskiego, Zelka, 
Rozparę, Gajosa, Swieczkę, Niczewskiego i Szymanka, Benię i 
Andrzej~. Koskows.kich, Kaczm~rka, i Ki.ełkowi,~za..Wspani~li 
kompani 1 doskonalI fachowcy. Niestety - wlększosc z nIch JUż nie 
żyje. 

Wiosną 1958 roku zostaję przeniesiony do Ostrowa 
Wlkp. Wróciłem na własne śmieci. Inne obowiązki, inny' rodzaj 
pracy. W tym aeroklubie latało się i szkoliło bardzo dużo. Była to 
tradycja, z powodzeniem dalej kontynuowana. Były sezony, w 
których mój nalot instruktorski wynosił powyżej 300 godzin. 
Zostałem pierwszym instruktorem w Polsce, posiadającym 
uprawnienia instruktora I klasy spadochronowego, szybowcowego i 
samolotowego. Chciałem być dobrym instruktorem. Potrzebowałem 
doświadczenia i rutyny. Tego nauczyć nikt nie potrafi. Startowałem 
w zawodach najwyższej rangi. Bardzo wiele się nauczyłem. 
Odnosiłem sukcesy, największe na samolotach. W załodze ze 
Stanisławem Babiarz~m wylat~łęm tytuł mistrza i wicemistrza 
Polski. Najwięcej nauczyłem się, startując w zawodachI 

szybowcowych. Szybownictwo, to sport czysty, samodzielny, 
wymaga dużej wiedzy ogólnej, sprytu, odwagi z rozsądkiem, 
inteligentnego myślenia. Aby odnosić sukcesy - trzeba być po 
prostu dobrym. " 

KO(ihałem pracę. Wyszkoliłem setki pilotów 
szybowcowych i dziesiątki pilotów samolotowych. Wielu z nich, to 
piloci saml>lotów bojowych, komunikacyjnych, pracujących w 
lotnictwie gospodarczym, latają na śmigłowcach. To moja 
nieskrywana satyąfakcja. 

W 1971 roku zostaję przeniesiony do Lubina. Młody 
aeroklub, nowe wyzwania, nowe zadania, nowe obowiązki. Do 
Lubina przenosi się również Zdzisław Konik. Też okrutnie skory do 
pracy. Postanawiamy z marnego lądowiska zbudować lotnisko, 
jakiego inni będą nam ~drościć. Bez żadnej pomocy finansowej ze 
strony ZG APRL, budujemy 2 duże hangary, budynek z wieżą 
kontrolną, warsztaty, spadochroniarnię, kotłownię, część hotelową, 
radiostację prowadzącą i pas startowy długości 950 metrów. 
Zakupiliśmy znaczną ilość nowych szybowców i spadochronów. 
Mieliśmy ich najwięcej w Polsce. Był to ogromny wysiłek - nie 
wytrzymał go Zdzichu Konik. Odszedł przedwcześnie. 

Byłem szefem wyszkolenia, następnie kierownikiem (z 
mianowani~ nie z wyboru). Coraz więcej czasu poświęcałem 
organizacji szkolenia i treningu pilotów i skoczków. Byliśmy 
organizatorami różnych Imprez lotniczych: zawodów 
międzynarodowych modelarskich, spadochronowych, 
szybowcowych i samolotowych, mistrzostw Polski. Czasami 
imprezy te przerastały nasze możliwości organizacyjne. Ale 
karuzela lotniczej działalności kręciła się raźnie. Piętnaście lat pracy 
w AZM-ie skończyłem jej natychmiastowym wymówieniem. 
Ostatnim moim zakładem pracy był ZDA Wrocław. Latałem nad 
polami, lasami, gasiłem pożary w kraju i zagranicą. Szkoliłem dla 
potrzeb agro nowych pilotów. Ostatni lot wykonałem na ulubionym 
samolocie Dromader w dniu 17 maja 1991 roku. Niczego w swym 
dotychczasowym życiu nie żałowałem, choć napracowałem się 
okrutnie. Po ostatnim' swym skoku spadochronowym straciłem 
nogę. Do latania jednak wróciłem. Ile wysiłku to mnie kosztowało, 
wie tylko Pan Bóg i Stasiu Kolasa, Tadek Majewski, płk. 
Skwarżyński i płk. Malczewski, którzy tak jak ja walczyli o mój 
powrót do ~atania. W życiu osiągnąłem więcej, niż wydawać by się 
mogło. Ustanawiałem rekordy Polski, z powodzeniem startowałem 
w różnych mistrzostwach, zdobyłem diamentową odznakę 
szybowcową nr 94, zostałem mistrzePl sportu. Wykonałem 414 
skoków, na szybowcach wykonałem ]095] startów w czasie 1910 
godzin (1009 godzin instruktorskich), przeleciałem 26444 kilometry 
na 31 typach szybowców. Na samolotach spędziłem w powietrzu 
6891 godzin, startowałem i lądowałem 22939 razy (nalot 
instruktorski na samolotach ]910 godzin). Latałem na 26 typach 
samolotów. Miałem 17 przymusowych lądowań samolotowych. 
Wszystkie lądowania na szybowcach. i samolotach udało mi się 
wykonać bez najmniejszych uszkodzeń. Z 40-tu lat lotniczej pracy 
jestem zadowolony. 

Odczuwam SATYSFAKCJĘ.Nie mają dla mnie 
znaczenia medale ani ordery, których uzbierało się dwa tuziny. 
Mnie cieszy np. list, jaki otrzymałem kilka tygodni temu od pilota I 
klasy którego na szybowcach wyszkoliłem w 1964 roku. Treść listu 
- podziękowanie za najpiękniejsze przeżycie - pierwszy 
samodzielny lot. 

Jestem święci,e przekonany, że przez całe moje życie 
lotnicze, ktoś tam na GORZE, trzymał mój drążek sterowy, razem 
ze mną zawsze szczęśliwie lądował. To nazywa się SZCZĘSCIEM, 
którego nigdy mi nie brakowało. 
Tylko to, że jestem członkiem ŁOTECZKI skłoniło mnie do 
napisania skróconej historii mojego lotniczego życia. To taka 
spowiedź, bez czekania ,na rozgrzeszenie, zresztą tylko do 
wiadomości LOTKOWICZOW. 

Stanisław Sójka 
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