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GłÓ'Vn)tDl celent nasZ}fch pienvsz)"ch spotkań przed d'lVUD8StU lat)t b)"lo zape"rnienienlOilil\tOści 

"'spominania lvieloletn.i.cb, ft'spóln)~cb lotnie ch doznan lV miłym gronie przyjaciół i kolegó,,\t. 
\VymienialiśnlY' pogląd)' na bietące tematy i snuliśmy lvspóIneplany na p szloŚć. Reałizo\valiśmyr to 
organizując comiesięczne pogadanki orazw~tświetłająe przeźrocza i filmy* S aliśmy się na 
lotniskach, na zlotach w 'Ole.śnicy iw lVliroslall'icach,\vspóle lataliśmy iry,valizol\J'aliśmy lV 

konkursach na celność łądo\,"ania. Spotykaliśmy się lvresz·cie przy ogniskach, na i.mprezach "pi""/Oycb" 
i na '"lieezorkach klubo'\'J~ch.Niestety, spot)1 kaliśmy się rÓlvnieżna cmentarzach, zegna,jącKolegc)"f, 

którzy zam.ieoili naszą ziemską LOT:ECZKĘnatę docelową -- nieh ską~ 

Pora pomyśleć o tym, aby \vspółne działanie ocalić od zapomnienia. Chcem)t lvięc opraco'''Tać 

i op łiko\vać ENCYKLOPEDIĘ LOTNIKÓ\V DOLNE O ŚLĄSKA. Praca to na "liele I.at dla 
spore'go zespołu ludzi. l\rlozna ją początko\vo za\\~ęŹ)~ć do wrocla\vskicb lotn.ikó,v a jesz.cze "tcześniej do 
czlonkó\~ L()TECZKI. Tak~ie zadanie jest 'll1rkonalne w na.s.zym zespole p'od "'arunkiem 'vsparcia go 
przezoas ,\'~sZ}'stkichif lVlaterialy (teksty, dokumenty,zdjęcia, itp~) prosimy skladać do 'Vojtk.a 
Sanko"rskiego na adres: 

ul. Jastrzębia 13m. 6 
53- 148 '''racJa\v 

tel. plj~'latn~y:338 42 89 
tel~ 'l' prac)!: 360 95 23 
e-mail:wrojteks(~~.rm.pl 

(-~elem Uł~ln\!ienia opracoll'ania \\;'spottlnien podaJem~t schemat ich z,alecanej zal\tartoścL OczJ"l"Tiście, 

można niektóre punkty ponli.n'~lć, inneroZl\"inąć.Pozosta,~'iamyto ocenie indYl\!'idualnej. 
]. Imię i naZl\Tisko.. - adres zal11ie ··'allia, telefon~ stan cy\vilny, imię żonnlęża, POt0t11stvVO. 
2. "ryksztalcenie~ ~ podstav..ro"velśrednielv\i)Izsze/za\vodo\ve,. daty~ Illiejsca*
 
3 })rucai h\'Órczość za,,"odo,\\TS. ~ za\\/ód\vykształcony, '\vykony"vany~ charakter, daty ~ n1iej sca.
 
4. Osiągnięcia za\\J'od,(f\"'e. odznaczenja~ dyploITIY~ tytuły, Ilagrod:f~ \\T)jazdy zagralliczne .. daty~ nliejsca~ 

piśn1.iennic,t\vo,. publikacje. 
5.Przynaleźność do orgunizacji społeczn'lch ipolit)'cznych.. - praca społeczna~ działalność" "-"'-"L""'t"_'•.•~""'·_"'d,~ 

~ rl11eJsca. 

8. l<c_kordy sporto\Yc .. ~· 

9, Inne upra,\'iane hobby.  '-'''-''..-'"'-''~'''"' 

1 Inne illforIllacje.. ~ 

6. Kuriera łotllicza.  tradycje rodzinne~ początki 1 TT10tY\Vacja" 

.......... ' · .. ii.ii · '.l.l.....,'! ~ .. nagrody, odznaczenia.. przynalezność. aeroklubo\va~ 

7 ()shlgnięcia,sllorto\\/c. - uczestnict\\'o \v za,vodach~ reprezentacje klu 

] l. 1)3 ta~ po(lpis, ......... .Bo"""
 )'e.' __ .. 

ile "'idzianc szersze 
z <lziałalności~ł 

'Id' "'.' ..,~ A '" "'"'" ••~ ""'8'''' , 

iałnt ss .......·H~·""'"_ 

i sHl li tn l: 



rnode lars[ \VO lotn icze
c_ ,,~CCY Znikał \v rnodełarni sarn 

na - pjeczołc}\"icle budo\vał 
nazv~!'isko SKi~t/\(~KI \VJlstępuje modele z banlbusa~ ciętego na \\'ąskie lish~\vkL 

i'i..V'UL,!iiiiLij. v.,'sią SkaJackich jest Biała koło l~amopola~ 

z nIch był sołt\!Sen1~ ino)'! \\ra\vrek= 

- rodzin ~ enda. ~ szvsC,\/ \\ie\-\isi o nim 
choć nikt nie parniętał go i "rjdzenia~ 

:j....#.;If.".iU ...~ ...,.fi Tadeusza Skałackiego - Kazimierz b,rł osobą na 
zarnożną, ze stać go było '=na \\')'słanie d\\/6ch synb\\': 

.. \Vładvsła\va i naimłodszego ~ Józefa do tZ\V. 

\v 'Tanl0pólu na naukę, Po sk'Orlczen iu girnnazjuil1 
rllechanicznego zostali nauc:zycielanli za\\~odu, Najstarszy syn 
.. - Franc iśzek pozostał na ojco\\'iinie, obejnlując gospodarst\\ro 
rodzictJ\v \V Białej,B~/ło ono na tyle duze~ ze Władysbi\v i 
Józef dostali z niee:o działki~ na których sie udo\valL 
()prócz tego dziadek dzierZił\\rił' \\1 Bialej trzy morgi, ziemi 
orne i~ co ułat\viło UlU zaopatf)'\-\'anie rodziny Vl płody roine. 

tJziadekKazimierz zmarł \\1 \-\1 ieku 72 lat. 

L)orn rod::innJ? Skałackich 'Hi Tarnopolu 

Rodzice Tadeusza Skałackiee:o - \Vładvsła\v i Elzbieta z 
d. f'v1;tndecka poznali się \-v LVfO\vie, gdzie \Vladysła\v był 
kreśmarzem na Politechnice L\\"o\vskiej. Tam się pobrali \li 

~ 918 roku~ tanl przyszła na ś\viat ich córka Anna: Po \vojnie 
po~sko-bo]sze\:vickiej \\')jechali do Krako\va. Zamieszkali 
przy uhcy Kanoniczej 19 u ciotki Eizbicty" = ~,atarzyny 
Kovl/aló\vkL\Vladysła\\J pracov.!ał \v Zakładach 

~i1echanlcznvch Zieleniev·lskieeo. 
\V tvch ćzasach zyło lu'"='dziotp na ogół ciętko. \V ciągu 

kUku łat przezyU óni d\\rie\vojrlY" \:vielu\vędro\~{ało za 
chlehem, Kosztv \VynainlU nl1eszkań tak \-'tysie, ze 

się opłacało ~ budo\vać donl. Tak tez- stąpiH 
" którzypo\vróciJl do Białej. Władysła\\J' tx:djął pracę 

\\: odległy'm o 3 krn -Tam gdZie s o1 

doceniono talent organizatorski, \\lysyłano go do róźnych 

celem budo\v)" no\vych szkól. Najpier\v został 
do Ko\vla~ potem do \Vłodzinlierza 

J4 kV~fietnia 1922 roku urodził się 

cieszyli się spokojern~ bovr'ienl \\' tY11.1 
się z1ul1ieszkL lJcJekaj ąc z dobytkiem, 

na d\vme furmanki zgub ' po drodze znaczną_ 

. \Vładvsłavv tez zaEjnąt E ieta została sama z 
dzieci:' ()dnaleili się \v Tarnopolu. Ylkrótce 

ich cios. bO\\ticnl \V \rvi,eku 7 tat zmarła 

,Ąnna, Jv1irno to \\lładvshn!ll nie zała.mał się. \Nr roku 
modelarnię lotniczą \\rTamopo]u, \V 

i4ł,'F'''-:~'1.!';:<'7.ŁJi,·1ł na s\viat ko~ejnv syn a Stanisłav~l a \V 

córka tv1aria_ ~- \\'ładvsł8\\l i Elzbieta 
~",,~"r~!I'r,,""',i''','a''H t~n !'P",'tl ..."ii"'!i~Fli.1'" dO~l1 \V Tarnopo~u 'na działce ul. 

\\l roku 1929 do 
\\' nirn zarnieszkać, roku] 936 urodziła 

\v rodzinie - Teresa. 'Tak duta rótnica 
dla rnatki rzeczą 

ró\vniez cienkj papier japoński. Był znanym i cenionynl 
zav~;,odnlkiem~ dzjałaczenl~ instruktorem i or2'anizatorenl 
z-a\\lodó\~{ rnodelarskich. ~nó\v zabierał na pra\vfe ~~'."""'.~ i"~''''',.-,. c'~ 
zav~rody" re"" odbyv/ały się nie tylko \\' Brzez:anach czy Y\: 

Czortko\!Vle ale i \\1 Lublinie" 2:0SZCZV~ L\vo\vie CZ~y' \\' 

Kato\vicach. ()si dobre . ~'i \V ~-t~ych inlprezach~ 
zajmując Czołovle miejsca izd vając \vieie dypJomó\v_ 
Organizovalł i pro\\'adził kursy dla nauczycieli szkół 
podsta\VO\\ljiCh przyszłych instruktoró\\I modelarst\va 
l' ,\V pracę społeczną \\'kładał = jako \)f)'kłado\vca = 

\\riele \vysił'ku, starając isłę przekazać jak najszerzej 
posiadaną \viedzy o nlodelarst\\!'ie s\voim ucznionl~ Iły to 
czasy ludzi szanując się~ UCZCivlych~ z.apraco\~'anych i 
dorabiających się \\1 mozo,le. 

Tadziu; zyjąc \11 tej atmos terze coraz c.zęśc iej lllyślał o 
pra\vdzi\vym lataniu. Chodził \v tynl czasie do gimnazjum 
mechanicznego. Ponadto praco\vał '\V szlifierni \\'ałó\\' i 
cylindró\v do silnikó\v spalinowych \v Tarnopolu. Dzięki temu 
nie na ł na brak. pieniędzy na miejsco\ve zaba\\')!. Tadziu 
lubił się ba\vić i umiał to robić. Za\\,'sze rozpierała go energia, 
naVret \\r1edy~ gdy \v rodzinie był głód a jedynynl danienl na 
obiad la zupa z lebiody~ czy barszcz z bot\vinką. Był 
od\vaznv. Gdy ruszał z lniejsca motocvklem ten niczVHl 
roZ\vści~czony rumak st8\vał dęba." Mama 

= 

truchlała"ze= 

strachu, gdy na pełnym gazie przejei:dzał przez ViąS funkę. 
Nic zatem dzi\vnego, że \v roku 1937 Tadziu zapragnął na 
serio zostać pilotenl. W tym celu \vyjechał do szkoły 
s O\'lCO\Vej \v Posucho\vej koło Brzez-.an~ Jej kiero\vnikieul 
był Bo]esła\v Froń, pochodzący z Krako\va. Po nim 
kiero\\l1ictwo objął oficer rezer\"J'~ pilot Jerzy Dzjubińsk.i~ 
k1óry tuz przed rozpoczęciem \vojny został zmobilizowany i 
\\'krótce znalazł się w Anglii Pom.ocnikiem instruktora był 
tam nie l1:o inny, niż nasz 1oteczko\vy... KAZIU ROSSA!!! 

Jl1at~vsław Sk~lłacki i nuxJ.elarze L, O. p, P. 

Kaziu tak opov,"iada o szkoleniu Tadzia Skałackiego: 
~~Tadziu był n10iol ucznienl, Szkołiłen1 go najpiervv na 
ch\viejnicy. Oprócz tego z zalniło\vanienl pornagał on \\' 
warsztacie przy napravlach szybov\"có\V mechanikovrli Julko\\'i 
Fandoro\vskiemu. Szybc)\\.'ce y proste~ dre\vniane. Kraksy 
się zdarzały nierzadko. \Vtedy oni je repero\valL Tadziu 
osiągnął do ł 939 roku kategorię B. Szkolił się najpier\\' na 
nWronieH a potem na HCzajce~\ która była trochę lepszyrll 
szybo\"'cem od ~'tWrony~1 rniała bovvienl kabi nkę 

Oblldo'\laną'~, , 
\Vvbuch II \Vojnv S\viato\veJ zastał rodzinę Skałackich \\ 

Tarnop-oiu, Najolłcidśza s~ostrzyczka Tadzłil - c'reresa rnizda 
\vte 3 lata. Pamięta pi,\vnicę \v której o 
czarnych ścian krytych 
Teresa \v Z ""1L.. ',Y.""'" 



biurze pon10C \\" 

··j"";·"~ń"-i!;r'JFfilr'itL:; ludnoścl C-T"t',>i"--,.. " ,.,·'t:i.f'j,Jh"'\ (10~,tn\\;,n'!e 

które zaopan}"\vał~y 

sn1!leta.nle~ ser i Jajka, 
do nliasta: JeśH k 

areszte to\,'aru zabierali dla siebie. 
Najtr' _ b;lło przetr\!t'ać ""tZ\\'. pr.lednó,vek~ gdy brako\vału 
\vszystkiego1! z\VłaSZCla mąki~ kaszy j ziernniak6\v. 

H/lt1c/ysłat'/ Słilłacki 

Tu \vłaśnie z pomocą przyszedł Tadziu * Ruszał S\"")tm 
motocyklem do okolicznych '\lłlSi ukra i kich" skąd przy\vozH 
t n L kaszy czy grochu, Takie nielegalne \vyjazdy 
nl0żna o przypłacić życiem. Dla zwi zenia 
bezpieczeńst\va Tadziu zab ieruł \v te \vvpra\vy na tylne 
siodełko S\vą malut siostrzyczkę Teresę. bo dzfś pamięta 
ona ubo!!ie ukraińskie\vsie. ich błotniste drogi.~ które latem 
były peł~'e \\i)rschniętych~ głę ich kolein±'-" Chatki~ kryte 
sł()rną~ malo\vane na biało lub niebiesko~ b ,r jednak 
schludne i cz"vste. [Jl.a odstraszenia nIuch izby \J{vkładano 
tatara.kienl~ ktÓry da\vał prz)'jem,ny zapach. Na\ve[ naj tliSZe 

rn iały g~in iane klepiska~ które zavvsze pozarniatane i 
\vodą uczucie prZ)jenlnego chłodu 

stóp, 
(idv Nie'mcy zaczeli sic \vvcol\'\vać \v 1944 roku~ 

e'\\'akuo\vaJ i zakfad \\Ta~ z p~aco~vn ik~mj\v głąb Niern iec.. 
rvlatce Tadzia ~. Eltbiecte i siostrzYczce = Teresie nie 
pozostało nic innego~ nit u"cieczki na zachód~ n' 
fladziei dotarcia do Krakcnva,N iemiecki szofer za dodatko\vą 

ła ką) ~ ~at~liast~od~o~iec .Ko~cius,zki 
na uj. ~j :Y ( obecn Je Przvb'vsze\\'skl - ) \V 

kuz,' nO\\i~ie - któ'rzv 
rnieszkaniu zrobrJo bUI'dzo ciasn()" 

fl1ateracach bklko\yali do 
{O~ ze u o uchronić 

w' Nierniec 
\vi;eku, on \v 

robotn~k 
ih"':lih oC i!4iI'id""t Pln'''I zabrano 

Eltbieta 
udało 

'Tadziu do 
\VrOChi'Nia, Z tVfll nliasteul do 
końca \\'ojn)\ aie' i na całe Tu przezył całe OOlelenlle 
't~FestungBresłaun" Cieka\\)'filepizodem była ucieczka z 
kolumnv Polakó\v~ eskorto\vanvch ~ez \\i 
pe\\l1,ym nl0nlencie 'pod pozoretn

r 

kOilJeCZności załat\vienia 
po osobis śc i ...ął on spodnie i pędern rusz'ył \v 
ruiny. G koluHlna go minęła naciągnął s" ie i znając 
miasto dobrze ruszył doznaJo:mego+ - " 

Pierwsza KanuJnia S\V, ,Tadzia Skałackiego 

Okres Zycia Tadzia podczas \\fojny jest do,ść tajeIllniczy, 
Nie chciał o nin1 mÓ\~fić \V rodzinie, Z\vłaszcza~ ze krótko po 
zakończeniu wojny zaczą~ się czas szukani.a \JiKTOgóvl lvładz:y 
,.~ludo Na tej fal i został zadenuncjo\"'any przez 
znajomego \v roku 1949~ co skończyło się 10 rniesięczną 
odsiadką \\'. obecnej szko łe łącznosci przy lJ l, Bosaka-
Haukego. Tadziu \\! pe\Vnynl okresie \\fojny 
zatrudniony \v Generalnej Guberni jako kiero\vca 
niemieckjego itarza~ \voził nie tylko jego, ale i ".granaty; 
broń i rÓZne dokumenty dla podliemia~ pra\vdopodobnie dla 
AK. W latach pov~'ojennych nie był to pO\'lód do ch\vały. 

Pan \Vładysła"f po skończeniu \vojny \vrócił do 
szkohlict\\la~ podejolująC pracę \-li( szkole przernysło\vej przy 
Alei Mickie\\licza \\1 Krakov.de. Do kraju \\"róciła l Njenliec 
jego córka fv1aria. Ciesząc się z zastanIa rodziny przy 
została tu na stałe. Natomiast Stanisła\\;' czekaJąc na 

7Poiski "1'ł się ozenić i pozostał \\1 'Nietl1czec6~ .... d'~-I--"'i,--i<~'Ii"l".fJ"r> 
po dzielI dzisiejszy polskie 
rvlatia~ która \V 1956 roku 

podobnie 
t ..• ,-., .. "~~.,-..... ,·.i"··, 

do Jugosła\vj j, 
Pana ła(1v~~ła\va 



111arki DK\V. 
F.,·" .... rn,jp"'T KazinlierzRossa~ 

inStfuktorern a 

\vróci~ do 
j\crok]ubic 

'lf"li".,-,,,,,.'I·':l·r!F1i liP' 4,·-~1t*""r'"·i'·''''' • ale i 
srnaro\\/ania 

\v si in ikach rnodelarsklch " 
silniki do rnodeli lataiac,'ch. 

na A..kademii G6miczo~Hutniczef lako 
raczka"', lrrniał \vsz)istko. ~ Na 

\\f roku ~ 957 skonstruov"fał i \vykonał pralkę 
mechaniczną~ którą rodzina \~'ykorzyslyvt.tała przez vviele lat 
0v'liała ona konstrukcję metalo\\fą o ściankach \vypełnionych 
bakeHtenl. Cynko\vy ben poruszał się \v środku \v dv~de 

stroo\/ ruchem \vahadło\v"vm. \Ve\vnatrz b\i-ł bake'iito\vv 
krązik z d\~tOnla d, anli, "' ~ ~ "' 

H"ł(u~vsła\l" Skilłacld i: ,nadelarze na C;ądOlf."ie 

W roku 1957 pan \Vładysła\v został \\r)~słaQY na 
enle.r}1urę.Bardzo się tym zmam-vił, bo praca była dla niego 
\\iszystkim.Dostał jeszcze pracę na pół etatu na AGH~ Od 
pe\vnego czasu choro\vał na serce~ Spacero\vał \\!olno z lewą 

ręką połozoną na piersi i z kciukiem zatkniętym\v \~'Ykrój 
pachy kamiz,elki~ 21 czenvca 1958 roku \\ydał za nląz 
najmłodszą córkę Teresę i przeszedł na łną emeryturę. Nie 
z· ł podjąć pief\\fSzej emeryckiej \vypła opadł go 
\v donlu z-a\vał. Lekarkę z pogoto\via ratunko\\fego po\\titał z 
uśrniechenl i z z.ażeno\\'aniem~ ze DO NIEGO musiała 
przyjechać o piątej nad ranenl. ·W szpitalu I.eżal pogodny t 
lado\,'olony~ niczego nie \v-ymagający.Gdy rodzina pyta go! 
gdzie są kolejni pacjenci~ którzy byli tu jeszcze \\1Czoraj, 
odpo\viadał z uśmiechem: pilnovvać koksu~~~ (KostnicaH 

była \v pohl iźu kotło\vn i! opalanej koksem). 
15 sierpnia 1958 roku rodzina zastała jego łóZko puste. 

Tez ~;poszedł' pUnO\Jlać koksu'~. Zm,arł z uśmiechem na t\varzy 
po \\')"konaniu \Nszystkiego, co \\1 Ź)"ciu mógł \\f)rkonać~ 
Tvlodełarst\vu lotniczenlU pośv~dęcił 33 Jata tycia. S\\'oją 

facho\\fOścią~ zdolnościami i praco\vitością~ jak rÓ'~J{niez 
zyczlivliioś,cią dla kolegó\v i s\vego otoczenia pozostanie 
\VIOrenl postępo\vaniadla ludzi lotnict\va~ 

Jego zona Elzbleta zularła 31 sierpnia 198 i roku. ()boje 
są pl!cho\vani \v Krakov-f ie. 

Tadeusz od pier\~lszych dn i po os\vobodzen iu szukał \\le 

~/rocla\\'iu \Vsz'lstkie~of- co rniało Z\viązek Z lotnict\vem. Z 
tego pionierski,~go <i=.kresu pamięta go dobrze załozyciel 
l\eroklubu DoloQśla. eRO fpd 1947 r. ~ \\'rocłavlSkiego) 

Stan isła\v Szom~ul~k,L d~-'~tÓrego zgłosił się on na lotnisku 
CJądó\·, .. \\lkrótce razem działali przy jego 
urucharnjaniu, l~adziu praco\vał z \vlelkirn zapałen1. prz~y 

odgTuZO\\'ani u pola \vzlotó\v oraz przy czyszczeniu i 
renlonele Znał na \v$zvstkim. B,ił mechanikienl 
lotn - I ściągar ynl. Linę 

PZIz, karoseria to sarnochód znany na 
Pamiętają gO Stasiu Szon;aflskL Stasiu 
Luszpiń-ski c~z:,y Tadziu rni gO \·V 

spra\\iności: zTIlienrn.ał benzynY~. konsenv(avał. a 
Q było trzebaL to j repero vr'ał, Załotył tez do 
c'zterobiegov,/ą skrzynię Samochód ten sprzedałenl 
ki iento\vi z\V'a ha \IV pe\\' ien cz\\.'artek roku 1950, O'\:va 
dni ., i'ej miałem od niego k ć ~~CJpla KadetaH \V• 

przeddzień transa l,adz\vonH do Innie~ ze prz)'jiedzie niU1 v~;' 
poniedziałek+ W niedzie nastąpiła \\fynliana pieni Z)i. 'ń! 
ten sposób zrobiłem ninteres zycia~', Zostałem z furą 
pienjędzy~ do której musiałenl jeszcze spor 0pożyczyć; zeby' 
kupić nlotocykl nlarki -,,- fn i niez nv do 
dojazdu na lotnisko, bo\vieOl k0i11Unikacja In ieszcze 
tam nie docjerała~ Tadziu\v tvm czasie tez ał c-ieka\vv 
samochód marki H)\dlef~ al pótn iej \~~ ie le innych~ róznvch
marek. . - ~ -

Tadziu ,,'yszkoHł się na sanlolotach ~v LigotceDolnej \iV 

roku }947+1v1ie ł iŚ111Y "'sp '. ą zaba\vną przygodę podcz.as- X] 
Krajo\~'Ych Za\vodóvv Lotnjczych. Starto\v'aHśm\,' na 
samoJoc·ie CSS-13. Ja byłenl pilotem a Tadziu obsenvatorenL 
Z tej mej i nie mia,ł on który - jak okazało ~ bardzo 
by się p Oto przy ie do Biał'egostoku un-va,.ł mi się 
orczyk~ wiło mnie'moż}i\vości UZy\\fani,a steru 
~ierunku~ lv.1usieliśmy obaj stero\vać POdCZ1lS'" lądovirrania: 
Tadziu - orczykami~ ja - drązkiem~ Mecbanicy napra\\Iiali 
orczyk d\vie g .. y,. przez co nie . Hśnly na punkt 
kontroli czasu w kolejnej konkurencji i \'1 erekcie zamiast 
Z\\fycięshva ska ~ ~y zawody na 12 miejscu. 

Tadziu był porządnym człowiekiem a dla mnie 
pra\vdziw)'m prz;jaciełem. Znaliśmy się przecież jesz,cze 
sprzed wojny a to C·OŚ znaczy!" 

Tadeusz był ie żonaty L Z pj'ef'vszego 
maaeństwa z zon,ą - 1V1arią \vyw<- się trzej synov~fie: 
Andrzej, WiesIa'\' i Zdzisła'v~ z drugiego" z Heleną - córka 
Grazyna. 

na lotn~sku, ale i dUłO latał. 
na sarnolotach: zJ\vodn i,czo J 



skoczkó\v 

ROtiziC'ł Tadzia . Eltbieltl' i J:frładJ/słm~f Sktl'laccy 

Przebieg pracy za\vodo\vej Tadeusza \li okresie 
pOVlOj ennym jest następujący: 

\v·latach 1946 ~ 1953 był pilotem i praco\vnikiem 
techniczłlvuł \v Aeroklubie Do)nośl dm i Wrocła\\fskim'l 
- \\!' lalaćh 1954 - 1989 praco\vał za\\J'odo,vo jako pilot II 
klasy \v lotnict\vie gospodarczym, \v tym \\f 
Lotniczym Zespole lJsług Gospodarczych \ve Wrocła"'fiu 
oraz \v Zespole Lotnict,va Sanitarnego we Wrocła\Jviu, 

od l grudnia t960 roku do 31 nlarca 1995 roku był 
zatrudniony \V Gł6\NUvm Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich 
\Ve \VrochlVtiu na rótnych stano,"ldskach~ m.in. jako technik 
konser\vator aparatury medycznej i urządzeń do badań 
psychotechnicznych, magazynier j konserwator u eń w 
komorze nisk ich ciśnień ri 

W latach 1950~ 1951 ukołlczvł sześciomiesiecznv kurs dla 
kandvdatóvi na instrukt:oró\v samoloto\\'Vch~ \v· Centrum 
\Vvszłolenia Lotnicze2.o \1\fe \Vrochnviuri .. 

.; ~j ~kres ie akty\~rnoŚc i za\vodowej \\flatach 1946 ~ t989 
przeby\\'ał \\' PO\\! ietrzu: 

na sanl010tach 7820 godzin.. 
na SZ'VDovlcach - 962 godzinv 30 nlinuf. 

Był pilotern szybo\vco\\,y:rn I klasy. Zdobył złotą odznakę 
szybo\vco\vą nr 54 z d\VOn13 diamentami, Posiadał licencję nr 
1278~ ąc aktyv-r'nyrn człorlkienl Aeroklubu Wrocła\vskiego 
od ch \v ili jego po\vstan ia do roku 1979 był \VLe lokrotnie 

, Ul, in, ~~Złotą (Jdznaką Za Zasługi dla Aeroklubu 

pU;J!;Ię:l'l.j!u"~ ró',vniez patent sternika rnotoro\vodnego. 
naszego pier\\"szego łoteczko\\i'ego spotkan ia \v 

tzęstó da naszych r6znych imprezacht 

"nHl. ł.la" to poz\\raJało, \V połov/ie lat 
"rl-'J'"ui<.n;;::;','~'f~'],l.ooIC'!'Ji:t'l';"'·~li czuł coraz 20rzeL 

ł roku. Pocho\vanv został na 
~ ,..'ojjf.... ·~ c' o"jf." if"sk) rn .\~l raz ze pien\tszą toną 

na za\Vsze 

StanisluH" Blo,siuk 

DZlEŁ,() ITK,QŃCZONE 
W środę 8 \vrześnia br~ na C=mentarzu Grabislvńskhll \\fe 

Wrocła\viu . mistrz kanlien iarst\vat p j lot\}lład)fsła\v ,Jerzyk 
dopro\\radził do końca s\voje dzieło ~. nagrobek dla Tadeusza 
Skałackiego, pienvszego polskiego pilota \V pO\\lojennyrn 
\Vrocłavviu i j ny Ma:rH~ 

Na "k z granitu strzegomskiego oraz z płyty czoło\vej 
(na której unlieszczono na:pisy) spro\.vadzonej ze SZ\vecj i 
staną~ ł!apolu nr 27. .',t 

hncJat}F\va,~Loteczkr'~ \vsparta flnanso\vo przez jej 
członkó\v, GOBLL~ Lomict\va Sanitarne'20 \~re 
Wrocła\viu i oso pl)'\vatne bliskie Tad;uszo\\'l 
Skałac'kiemu, doczekała si.ę 5z1 hetnego finału. 

Jf'1adysław Jerzyk przy~ 

DzięklJjemy \\fszy im ~ rzy \vsparH to przedsię\llZięc me 
finansowo i moralnie. Szczególne v{yrazy podzięko\vania 
kierujemy do t\\tórcy Ile: ~ Pana \\1ładysła \v'a Jerzyka~ 

który zbudo\vał go nieodpłatnic. 



Dostojnyjubilat 

NASI GÓRĄ! 
,.~axiH Czmiel ~ Paszyc zrobiła sobie i nan1 piękną 

niespodziankę w rok"U jubileuszu Jej 50 lecia latania, 
zdobY'vając 3 miejsce \v XI SzybO\llCO\'tych :Nlistrzosnvach 
Europy Kobiet\v klasie klubo\vej, rozegranych\v Lesznie \v 

dniach od 2 do 18 lipca br+ 
Z ek Chrząszcz z Januszenl [)arochą zdobyii 

\vicemistrzost\vO śVłiata ind\/\viduahtie i mistrzost\vO ś\viata \N 

druzvnie \v XI lv1istrlost\vachŚViiata \'1 Lataniu Raidovio ~ 
Na\v1gacyjnym, rozegranych \v Ravennie v/e \\lłoszech \\ 
dniach od 5 do 12 \vTześnia hL Tvtuł 111istrzo\vski zdobvła 
załoga Wacła\y i KrZ)'sz1ofWieczorkov"ie. Gratuiujerny! T 

NO\VICZLONKO JE "LO C I" 
We \\rTześniu zat\vierdziHśmy na członkó\v ..Loleczki~~ 

osoby: Pa\ve·ł Bamberski~ Bo.lesla\vBroszko~ Władysła\\'
 

Jer "Tadeusz Krzystek. Szersze ich przedsta\~{ienie \V
 

kolejnym nunlerze biuletynu.
 

3000 SK 'Ó\\l
 
Jacek idąc śladarni 

zamierz.a \\;'ykonać, S\\'ój 3000 skoK ze ,"l> VlL... '<,..lLP1i,.o1 !.i V1 1"", iD. 

DRU(;IE \VTO I 
Na wrześnio\'"1fm spotkaniu ustaliliśnl)( n0'\\'e 

terlllin}r zebrań "LoteczkP' l\~ ka',"'iarniprzy ut 
K.leczko\\'skiej na .DRlJGIE\VT(JRKI Illiesh}ca o 

godz!r 17;> jbłiższe spotkania: 12 październik 

prelegent Jerzy Popiel 
9 listopad = prelegent Stanishł'\'- Babinrz 

KLUBL TNI ()\V 


