
numer 40 kwie~ień 2002 

KOLEJNY JUBILEUSZOWY, 
bo już czterdziesty numer BIULETYNU 

LOTECZKI oddajemy w ręce członków i sympatyków 
Klubu. Choć to poważny powód do okazjonalnej fety, 
zrezyanujemy z przeżycia jej na łamach biuletynu,
rezer;ując sobie prawo do niej podczas spotkania u Tadzia 
Oobrocińskiego w sobotę 27 kwietnia br., kiedy to ten 
numer ujrzy światło dzienne. Warto przy okazji 
przypomnieć, że to właśnie u Tadzia, na wiosennym 
spotkaniu 5 czerwca 1999 roku, a więc przed trzema laty, 
ukazał się pierwszy numer biuletynu, datowany na maj 1999 
r. Obecnie każdy numer ma nakład około 200 sztuk i jest 
czytany regularnie nie tylko w Polsce, ale i w kilku krajach 
Europy, w Australii, w Kanadzie i w USA. 

Redakcja, życząc Szanownym Czytelnikom miłej 

lektury ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY! 

PIERWSZE WTORKI MIESIĄCA 

będą dniami stałych spotkań członków i 
sympatyków Klubu Lotników ŁOTECZKA, poczynając 

od 7 maja br. Taką decyzję podjęto na ostatnim zebraniu w 
dniu 9 kwietnia, na którym z wielką przyjemnością 

przywitaliśmy nasze sympatyczne Koleżanki: Stasię 

Antoszewską, Danusię Witek oraz Panią Mieczysławę Łoń, 

która swój sentyment do LOTECZKI zadeklarowała 

złożeniem zgłoszenia, wnioskującego o przyjęcie Jej w 
poczet członków Klubu. Z wielką radością powitaliśmy 

również Staszka Łuszpińskiego i Kazia Drzewińskiego, 

którzy po zabiegach chirurgicznych wracają do zdrowia. 
Ponadto na spotkanie przybyli:,,_Paweł Bamberski, 

Janek Baran, Jurek BeITI, Staszek Błasiak, Zbyszek 
Bukowski, Mietek Catewicz, Tadek Dobrociński, Zbyszek 
Gajewski, Alek Ilukiewicz, Tadek Jany (późno), Zenek 
Jewstrat, Krzysiu Kaczanowski, Zenek Konik, Edek 
Ligocki, Zdzisiu Majewski, Herbert Majnusz, Zygmunt 
Małecki, Zbyszek Materna, Wacek Mazur, Tadek Mirowski, 
Zdzisiek Modelski, Jurek Musiał, Olek Pawlikiewicz, Jurek 
Popiel, Mietek Przybylski, Zbyszek Radomski, Włodek 

Ruśkiewicz, Edek Sobczak, Adam Sokuiski i Staszek Sójka 
z synem TomkielTI, jak zwykle niezawodnym. Przybyli 
również sympatycy LOTECZKI, Panowie: Bogdan Ginter, 
Andrzej Maszczyński i Jerzy Nowak. Duchem natomiast 
było z nami wielu-innych członków, a zwłaszcza Halinka i 
Andrzej Grobelni, którzy podczas zebrania dojechali do 
Wrocławia, będąc w drodze do Francji. 

Największą atrakcją zebrania była możliwość 

przewertowania KSIĘGI PAMIĘCI Klubu Lotników 
ŁOTECZKA,niezwykłego dzieła, autorstwa niezwykłego 

człowieka, STASZKA SÓJKI. Staszek pokazał owoc swej 
rocznej pracy, której rozmach, forma, a przede 
wszystkim zawartość czynią ogromne wrażenie. Dzieło to 
nie ma swego odpowiednika na taką skałę w całej historii 
lotnictwa polskiego. Kilku kolegów wyraziło chęć kupienia 
kopii KRONIKI za każdą cenę. Sądzić należy, że chętnych 

do kupienia kopii będzie z czasem przybywać. Wcześniej 

jednak Staszek jeszcze nad oryginałenl trochę popracuje, 
bowiem -sporo członków nie przysłalo Mu swego życiorysu, 

-o co autor dzieła wciąż apeluje!' 
Miło poinformować, że Zbyszek Bukowski został 

ponownie wybrany przewodniczącYlll Sądu Honorowego 
Aeroklubu Polskiego na ostatnim Zjeździe. Serdeczne 
gratulacje! 

Zbyszek Bukowski zapowiedział też, że 5 maja 
odbędą się w Lesznie uroczystości, związane z jubileuszem 
501ecia lotnictwa sportowego w tynl 111ieście. LOTECZKA 
ŻYCZY Z TEJ OKAZJI WSZYSTKIM PRACOWNIKOM 
I DZIAŁACZOM CENTRUM SZYBOWCOWEGO I 
AEROKLUBU LESZCZYŃSKIEGO DALSZYCH 
SUKCESÓW I POMYŚLNOŚCI! 

Zygmunt Małecki pod koniec spotkania 
poinformował kolegów o akcji agrolotników w Iranie, skąd 

co dopiero wrócił po wielomiesięcznym pobycie, którego 
ostatni tydzień spędził w jednym pokoju wspólnie z 
Witkiem Kęsoniem. 

Stanisław Błasiak 

URODZINY, IMIENINY 
Serdeczne życzenia kwietniowym i majowyln Jubilatom! Są 

to: 
- 1. 04. Wiesław Matusewicz, 59 lat, 

... 24. 04. Jerzy Musiał, 65 lat! 

... 1.05. Witold Kęsoń, 56 lat, 

... 4. 05. Cezary Kopeć, 33 lata, 
- 29.05. Paweł Bamberski, 57 lat, 
... 31. 05. Wacław Kozielski, 78 lat, 
... 31.05. Mirosław Królikowski, 63 lata, 
... 31. 05. Witold Raczyński, 65 lat! 

Równie serdeczne życzenia kierujemy do 
majowych Solenizantów: Marii, Stanisławy, Zofii, 
Aleksandry, Zygmuntów, Waldemarów, Grzegorzów, 
Stanisławów, Franciszka i Andrzejów. 

Redakcja biuletynu 
ROCZNICE ŚMIERCI , LAfZ.OOZ\1\i 
13 kwietnia - 103 , płk pil. Bolesława Orlińskiego-u,,"och~
 
13 kwietnia - 12~ Mariana Sypniewskiego,
 
19 kwietnia - 8, Stanisława Witka,
 
27 maja - 10, Achila Rudnika.
 

WSPOMINAMY ICH CIEPŁO. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! 

WÓZEK 
do transportu szybowców Aeroklubu Wrocław

skiego wyremontowali społecznie ukresie od 6 marca doUl 

18 kwietnia br. znakomici- LOTKtJ"VJCZE: E. Ligocki, 1. 
Kopeć, M. Bisek, M. Miedziak (który użyczył ponadto 
pomieszczenia do remontu), i Wł. Ruśkiewicz, korzystając 

również z konsultacji T. Janego. Wydali na to zaledvvie 1326 
zł, (zwykle taki remont kosztuje około 9000 zł). Wózek 
umożliwia ściąganie wszystkich szybowców aeroklubu. 
CHWALA KOLEGOM-! 

Stanisław Blasżak 



Generał brygady pilot inżynier 

Ludomił Antoni Rayski 
1892 -1977 

W dwudziestą piątą rocznicę śmierci 

W J~ \\ l~tniu nlija dwudziesta piąta rocznica śmierci gen. 
Rays~iego, żołnierza, człowieka o niepospolitych zaletach, 
\vieJkiego PoJaka. Warto o t)J11 panliętać podczas pobytu w 
K.ateJrze Polowej WP w Warszawie, gdzie w jej murach 
zosiał) zJoźone prochy generala. 

Urodził się 29 grudnia 1892 roku w Czasławiu pod 
Krakowem. Wychowany w domu przesiąkniętym atmosferą 
tęsknoty za niepodległą Polską. Edukację rozpoczął w 
gimnazjum w Krakowie w 1902 roku, później uczył się w 
Krośnie gdzie w 1909 r. złożył maturę. Przed wojną 
rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. W latach 1912
14 należał do Związku Strzeleckiego. Po wybuchu I wojny 
światowej wstąpił w szeregi Legionów Piłsudskiego. Po 
przystąpieniu do wojny Turcji został powołany w szeregi jej 
armii jako posiadający obywatelstwo tureckie (ojciec po 
Powstaniu StyczniowYITI osiadł w Turcji). Uzyskał przydział 
do lotnictwa. Latał 'bojowo w okolicach Dardaneli i wojnę 
zakończył w stopniu porucznika. W styc.zniu 1919 r. 
przedostał się do Odessy, do oddziałów gen. Zeligowskiego. 
Powraca do Polski w czerwcu 1919 roku jako dowódca 
eskadry lotniczej przemianowanej wkrótce na 10. Eskadrę 

Lotniczą· 
Jako uczestnik wojny polsko-bolszewickiej odznacza się 

odwagą w lotach bojowych na froncie. Za dowodzenie 7 i 21 
Eskadrą Lotniczą wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. W 
1920 r. obejmuje stanowisko komendanta Wyższej Szkoły 
Pilotów na Ławicy. W wyniku kolejnych weryfikacji w 
latach 1920-22 awansuje ze stopnia porucznika do stopnia 
podpułkownika. Awans na pułkownika otrzymuje w sierpniu 
1924 r. W roku następnym kończy kurs dokształcający w 
Wyższej Szkole Wojennej i w maju 1926 r. zostaje 
miano\vany szefem Departamentu Lotnictwa. Przez następne 

lata sprawowania teJ funkcji stara się naprawiać błędy 
poprzedników. Uporczywie walczy o racjonalne zakupy 
sprzętu, o rozwój produkcji krajo\vej i poziom wyszkolenia 
personelu latającego. 

W styczniu 1934 roku otrzylTIuje awans na generała 

brygady. W ciągu 13 lat pełnienia funkcji dowódcy lotnictwa 
dop~owadził. do budowy w Polsce nowoczesnych fabryk 
lotn~czy~h l stworzył grunt pod rozwój polskiej myśli 
10tnlczeJ. Zaowocowało to powstaniem oryginalnych i 
cenionych za granicą konstrukcji lotniczych. Sam, znlagając 

si~ ze sko~tniałą biurokracją i niekompetencją decydentów, 
WIelokrotnIe protestował przeciwko ograniczaniu własnych 

kompetencji, co przysporzyło mu wielu wrogów. Ostatecznie 
podał się do dymisji w marcu 1939 roku. 
Wysłany do Anglii w sprawie zakupów sprzętu dla 

polskiego lotnictwa wojskowego powraca do kraju na dwa 
tygodnie przed wybuchem wojny. We Wrześniu 1939 r. jego 
prośby o przydział bojoWy zostają odrzucone. Ostatecznie 
władze powierzają mu nadzór nad ewakuacjąpolskiego złota 
i 18 września przekracza granicę Polski. Przez Rumunię 

przedostaje się do Francji. Ponownie prosi o przydział do 
jednostki liniowej. ~ez skutku. Rozgoryczony, 
rozpowszechnia wśród lotników napisany przez siebie 
"Memoriał paryski", którego styl daleki jest od przyjętych w 
wojsku kanonów dyscypliny. Jego treść i odmowa wyjazdu 
do obozu w Carisay powodują, że Rayski zostaje oddany pod 
sąd wojenny i skazany na 10 miesięcy więzienia. Wyrok nie 
został wykonany. 

Rayski chciał walczyć. Zgłasza się na ochotnika na wojnę 

fińsko-radzieckąlecz ta właśnie się kończy. Wraca do Paryża 

pod który podchodzą już Niemcy. Odpływa do Anglii i 
zostaje umieszczony w obozie Rothesay w Szkocji. Wreszcie 
w 1941 r. po interwencji władz brytyjskich został zwolniony i 
przyjęty do RAF rozpoczynając służbę jako pilot ferry. Lata 
nad Afryką Północną i Azją. Po śmierci gen. Sikorskiego 
przyjęty do Polskich Sił Powietrznych i awansowany na 
kapitana obejmuje funkcję Dowódcy PSP na Środkowym 
Wschodzie. 

Proces oczyszczenia go z zarzutów rozpoczął się w lutym 
1944 r. od uchwały Sądu Honorowego dla generałów o nie 
stawianiu gen. Rayskiego przed sądem. Zdemobilizowany w 
kwietniu 1949 r. przez wiele następnych lat pracuje w 
zawodzie kreślarza. Przez sześć lat piastuje funkcję prezesa 
Stowarzyszenia Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii, a do 
śmierci pozostaje członkiem Komitetu Honorowego SLP. 
Pełne oczyszczenie od zarzutów nastąpiło 2 kwietnia 1977' r. 
przed komisją gen. dyw. Zygmunta Bohusza-Szyszko. Znlarł 
w Londynie dziewięć dni po tym fakcie, 11 kwietnia ] 977 
roku. Prochy złożono na Cmentarzu w Newark. W maju 1993 
roku prochy Rayskiego sprowadzono do Polski i złożono w 
Katedrze Polowej WP w Warszawie.. 

Wojciech Sankowski 

POCZĄTKI WROCŁAWSKIEGOGOBLL-u 
Wacław Kornaszewski 

O powst~niu placówki medycyny lotniczej w stolicy 
Dolnego Sląska zadecydowało wiele okolicznoścI. 
Bezpośrednio po wojnie we Wrocławiu bardzo szybko 
rózwijało się środowisko lotnicze, w tym również na 
wyższych uczelniach wrocławskich. Wśród młodzieży 
studenckiej istniało wielu entuzjastów lotnictwa czynnie 
uprawiających sporty lotnicze: samolotowy, szybowcowy, 
spadochronowy. W tej atmosferze budziły się idee łączenIa 
kIerunku studiów z lotnictwem. Na Politechnice i na 
ówczesnym Wydziale Lekarskinl Uniwersytetu we 
Wrocławiu tworzyły się grupy czynnie związane z 
lotnictwem. W rezultacie tych tendencji w ]947 roku 
nawiązano kontakt z ówczesnym CIBLL-em w Warszawie, w 
sprawie odbywania stażów srecjalistycznych w tYITI 
Instytucie. Pierwszym stażystą by student, pilot sallloJotowy 
i szybowcowy Wacław Kornaszewski. Od tej pory nawiązał 
się bardzo ścisły kontakt fachowy, służbowy I naukowy 
pomiędzy grupą jeszcze niedośwIadczonych medyków a 
lekarzami speCjalistami medycyny lotniczej. 

W 1950 r. powstała przy Poradni Sportowo-Lekarskiej we 
Wrocławiu placówka badań lotniczo-lekarskich oraz 
uruchomiono tu pierwszą w Polsce stałą kOJTIorę niskich 
ciśnień. W komorze tej od 1950 r. przeprowadzano badania 
pilotów szybowcowych latających na wysokościach do 1000 



ITI. Badano uczestników obozów falowych w Jeleniej Górze, 
w tej liczbie słynnych szybowników radzieckich z Mariejewą 
na czele. Doświadczenie w badaniach przydatności do lotów 
wysokościowych oraz badania kandydatów do lotnictwa 
znaczn ie ułatwiły uruchołnienie nowej placówki lotniczo
lekarskiej we Wrocławiu, w oparciu o zespół młodych 
lekarzy, którzy już interesowali się medycyną lotniczą od 
kilku lat. W tych warunkach powstał dnia l kwietnia 1952 r. 
Główny Ośrodek Badałl LotnIczo-Lekarskich. 

Z ralTIienia ówczesnej Ligi Lotniczej całą organizację 
Ośrodka przygotował skrupulatnie płk lek. Jakubiec, który 
pomimo trudności wywalczył dla Ośrodka cenny sprzęt, 
aparat rentgenowski i. elektroka~diograf. 9d~ po roku zastąpił 
go ppłk !ek. Jerzy Blbrych, Osro~ek mIał JUż własną kadrę 
lekarską I podstawowe wyposażenIe. 

Wśród organizatorów i pierwszych lekarzy znaleźli się 
między innymi; doc. dr habil. Wacław Komaszewski, prof. dr 
Stanisław Iwankiewicz (specjalista laryngolog), dr Grzegorz 
Agopsowicz (specjalista laryngolog). Nadto w pierwszym 
zespole pracowalI specjaliści okuliści: doc. dr Alfred 
Huszcza, dr Stanisław Wróbel, specjaliści interniści: prof. dr 
Seweryn Łukasik, dr Mieczysław Korduba, specjaliści 
chirurdzy: doc. dr Anatol Kustrzycki, doc. dr Bader, doc. dr 
August Wasik. 

Specjaliści GOBLL-u zawsze byli ściśle związani z 
odpowIednimi Katedrami Akademii Medycznej. Zapewniało 
to właściwy poziom pracy. W drugim roku istnienia do 
Ośrodka z CIBLL-u z Warszawy przeniosła się mgr Dębicka, 
która rozpoczęła tu badania psycnologiczne. Niestety zginęła 
ona tragicznie w wypadku komunikacyjnym. WIelkim 
krokiem naprzód była organizacja działu psychologicznego 
przez mgr Herberta Kopela w 1954 r., który systematycznie 
pokonując wiele trudności stworzył własną placówkę badań 
psychologicznych, wówczas jednej z niewielu tego rodzaju w 
Polsce. Opracował i zastosował własne metody badań, 
unowocześnił je i przystosował do potrzeb lotnictwa i 
medycyny pracy. Wyszkolił własną kadrę asystentów 
psychologicznych. 

Prace n1gr Herberta Kopela spotkały się między innymi z 
dużym uznaniem wielu zakładów pracy a dalszym dowodem 
tego jest fakt, że wiele ośrodków w Polsce korzystało z jego 
opracowań. Po kilku latach ze skromnego gabinetu 
psychologicznego powstał Zakład Psychologiczny GOBLL. 

W okresie 20-lecia GOBLL badał prz~de wszystkim 
kandydatów do lotnictwa, następnie pilotów szybowcowych, 
samolotowych, balonowych, skoczków spadochronowych, 
pilotów kon1unikacyjnych, pilotów lotnictwa sanitarnego i 
gospodarczego. Z każdYIn rokieln liczba badanych wzrastała. 
Niekiedy dochodziła. dQ 8 tyś. rocznie. Poza tym prowadzono 
badania wysokościowe w kOlTIorze niskich cIśnień. Stały się 
one jednym z elementów przygotowania pilotów do lotów 
wysokościowych. W komorze niskich cisnień prof. dr St. 
Iwankiewicz po raz pierwszy w Polsce zastosował testy 
artykularne do badania słuchu. Badanie to zostało następnie 
zastosowane w wielu klinikach otolaryngologicznycn w 
Polsce. W 1951 r. w GOBLL opracowano własne przepisy i 
wytyczne badań lotniczo-lekarskich, jak rów~-ież opracowano 
własne uwagi i wnioski do przepisów międzynarodowych 
sekcji lnedycznej FAI W GOBLL wykonano szereg 
prototypów urządzeń, tniędzy innymi kilka aparatów do 
badań psychologicznych, automatyczną tablicę do badania 
bystrości wzroku, urządzenie do pneumatycznego 
napełniania aparatów do pomiaru ciśnienia ~rwi. Według 
wskazówek GOBLL wykonano pro.t0o/p kardIosko~u, ~tó~y 
następnie był produkowany serYjnIe przez Społdzlelnlę 
Radiotechnicznąwe Wrocławiu. 

Cęlem zmniejszenia urazowości w sporcie 
spadochronowym opracowano w GOBLL-u w 1959 r. kask 
ochronny z żywic poliestrowych. Kaski \vykonano (polnilTIO 
ówczesnych dużych trudności surowcowych) przy 
współudziale Politechniki Wrocławskiej. Ostateczną 
produkcją zajęły się Zakłady Tworzyw Sztucznych w 
Kaliszu. Kask ten w niezmienionej [onnie został 
zastosowany w aeroklubach i w wojskach spadochronowych. 
W 1961 r. opracowano w GOBLL pierwszy w Polsce 
prototyp kardIotachometru do automatycznej rejestracj i 
częstości tętna w czasie prób czynnościowych 
wykonywanyc~ l! pilO'~?~ ':" gabinecie .internistycznym oraz 
w komorze nIskIch ClsnIen. UrządzenIe zostalo wykonane 
przez pracownika OśrCJdka Ingr ~nż. J. Czekajewskiego, który 
prototyp ten następnIe znacznIe udoskonalił w Instytucie 
FizykI w Uppsala w Szwecji", 

W miarę upływu Jat GOBLL nagronladził wlasne 
doświadczenia w ocenie ludzi zdrowych wykonujących prace 
w szczególnie trudnych warunkach. DoświadczenIa te 
okazały się bardzo pomocl1e w ocenie przydatności 
pracowników do różnych prac w przelnyśle, budownictwie, 
energetyce i komunikacji. W 1951 r. Walcownia Blach 
Ciągłych w Nowej Hucie zwróciJa się do GOBLL-u z prośbą 
o zbadanie grupy kandydatów do obsługi walcowni i 
wytypowanie Ich do różnorodnych funkcji w ich zawodzie. 
Przeprowadzono badania ludzi dobranych do stanowisk pracy 
zależnie od ich często ukrytych lJJniejętności i zdolności 
postrzegania. Wyniki były bardzo dobre. Fakt skutecznego 
aobrania pracowników do stanowisk pracy według ich stanu 
fizycznego i psychicznego był motywenl do dalszej pracy na 
tym o~ci*u również w innych dziedzinach: w 
b~~o~nlctwIe, w energetyce. Badano kandydatów do obsł~gi 
clęzkłego sprzętu budowlanego także pod kątem Ich 
przyąatności ~o. prac , wys~kościowych. W okresie 
mnIejSzego nasIlenIa badan lotnIczych prowadzono badania 
przydatności do zawodu pracowników z Turoszowa (obsługa 
koparek i taśmociągów), z zaglębia miedzi (obsługa 
koparek), z ośrodków telewizyjnych (obsługa masztów 
antenowych), z budownictwa (obsługa dźwigów). Dla 
ówczesnego Ministerstwa Budownlctwa opracowano 
charakterystykę prac wysokościowych w budownictwie z 
punktu WIdzenia BHP. 

. ";'.. 

W 1958 r. w GOBLL-u opraco\vano pier\vsze przepisy i 
wytyczne do badań kierowców, które o kIlka lat wyprzedziły 
odnośne przepisy Ministerstwa Zdrowia. Władze sądowe 
prokuratura w przypadkach szczególnie trudnych zwracały 
się do GOBLL-u o opinię o stanie fizycznym i psychicznYITI 
kierowców, którzy spowodowali \\) padek. Na materiałach 
wypadków lotniczych prowadzono dokładną analizę służącą 
do opracowania zagadnień profilakr)l'lll)'ch w lotnictwie. W 
celu dalszego zmniejszania UfdL.Uvvości w sporcie 
spadochrono~m opracowano prograrn.y ćwiczeń fizycznych 
pod nazwą "GImnastyka spadochroniarza", które przyczyniły 
się do wyrobienia lepszej sprawności fizycznej skoczków. 
Natomiast dla lepszego przygotowania i wychowania 
odpowiedniej kadry spaaochronowej, z inicjatywy GOBLL
u i przy wybitnym. poparciu Aeroklub\! \yrocławskiego 
powstał przy Wyższej Szkole WychowanIa FIzycznego we 
Wrocławiu Zakład Teorii Metodyki Spadochroniarstwa. 
Niezależnie od współpracy z Wojskowym InstytutelTI 
Medycyny Lotniczej w Warszawie Ośrodek współpracował z 
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Akadelnią Medyczną .we Wrocła.wiu i z. podobnym 
lnstytutelTI Badań LotnIczo-I:ekarskI~h w stolIcy NRD 
Berlinie. Ośrodek przedstawIał swoJe prace naukowe w 
licznych zjazdach krajowych oraz zagranicznych, na których 
reprezentował osiągnięcia cywilnej służby z~rowia 
Aeroklubu Polskiej Rzeczyp~spolitej LudoweJ,. daJąc. na 
płaszc~y*nie . Iniędzyna.rodow~j d~wod wysokIej troskI o 
zdrOWIe l życIe w polskIm lotnIctwIe sportowym. 

PVac/aw Kornaszewski 

MÓj ŻYCIORYS 
Tadeusz Maj 
(dokoJ1CZenie z nZlIneru 39) 

W jednym z lotów.treningowych W Cr,!nwell., gąy 
leciałelTI· jako uczeń radlotelegr~fist~, zapalIł ID! Sl~ 
radionadajnik W samolocIe "Proctor . PIlot, oficer anglels~I, 
dał mi rozkaz skakać ze spadochronem. Rozkaz"l! tego nIe 
wykonałem - ziemia była za daleko!!! Pożar ugasiłem paląc 
dwie p.ary rękawic i skórę na moich palcach.. Szkołę 
radiotelegr.afisty . ukoń.czyłem. w 1945 roku, jU~ po 
zakończenIU wOjny l, zamIast dalszego s?k~lenla w 
Operation Training Unit, ?ostałem prZen]~Slony ~o 
dywizjonu bombowego 300. Zadnego lotu bOjowego nIe 
wykonałem natomiast zrobiłem kijka lotów na Lancasterze 
transportowYm do Włoch, Belgii i Niemiec. 

W 1946 roku zorganizowano P.K.P.R., korpus 
przygotowawczy do pracy ~ cywil~, do któreg.o należałem. 
Tego samego roku ożenIłem SIę z AngIelką, Mary 
Younghusband, nauczycielką muzyki.. W 1947 .ro~u 
odmówiłem powrotu do PolskI, rządzonej przez k<.>munIsto~ 
i agentów rosyjskich, za co rząd reżymowy polskI pozbawił 
mnIe polskiego obywatelstwa. 

\ 

Henryk Kudliński i Tadeusz Maj 
W roku 1948 w jesieni, .wyemigro~aliś~y z ż~ną d~ 

USA. Osiedliliśmy się w ChIcago, ~dzIe mIeszkah ~OI 
przyrodni: brat i siostra. Zacząłem rożne prace,. 3 d~I w 
fabryce, później w ba1?~u i w Spółce Ybezplecze!1I~Wej. Po 
dwóch latach powrócl1Jś~y do, AngIn, ~. !rzymlesIęcznym 
synkieł~ Mirosła~em. ~lcholas em. Kup~h~n:ty mały hotel, 
wspólnIe z rodZIcamI zony, na prze~mlescI~ Manch~ster: 
Żona była jedynaczk~ i tęsknota p0!TIlędzy nIą a rodZIcamI 
była Wielka. To był Jeden z pow<?dow nasz~go l?o~rotu ~o 
Anglii. Hotel nie dawał takIch zyskow JakIch ~I~ 
spodziewaliśmy. W 1950 roku po~ró~iłęm do USA, do mOjeJ. 
dawnej pracy w Spółce AsekuraCyjnej. ~ona został~ ~ AngIn 
celem sprze~aży hotel~, po czxm przyjechała 6 ~Ieslęcy :ro 
mnie, do ChIcago. W lIstopadzIe 1952 roku,. ur~dzIła nam SIę 
córka HaJina Elizabeth. W 1954 roku zmIenIłem pracę na 
sprzeda\Vcę-agenta w firmie sprze~aży pończ~ch, później 
rajstop. Zona pracowała w prywatneJ szkole "Latm S~h.~ol of 
Chicago", jako nauczyc~elka muzykI. Po 3 la!a~h kuplhsmy 
wspólnie z kolegą pI~ot~m z 304 dYWIZjOnU .: sklep 
spożywczy, ale po 18 mlesl~cach sklep te~ sprz~dahsmy, po 
czym powróciłem do dawnej pracy sprzedazy ponczoch. Tam 

pracowałem do 1971' roku, kiedy kupiłem część tej firmy i 
pracowałem jako jej właściciel do przejścia na emeryturę w 
1981 roku. 

W 1971 roku sprowadziłem z PoIski młodszą 
siostrę - wdowę z trojgiem dzieci - i pomogłem jej i później 
dzieciom, w urządzenIU się w Chicago. Po przyjeźdZIe drugi 
raz do USA, włączyłem się do pracy społecznej w różnych 
organizacjach weterańskich i charytatywnych, jak 
Stowarzyszenie Lotników Polskich, Kongres Polonii 
Amerykańskiej, Koło Karpatczyk9w, Towarzystwo 
Ratunkowe Strzelce Wielkie, Klub Przyjaciół Warszawy i 
inne, pełniąc różne funkcje w zarządach tych organizacji. 
l?rzez 5 dwuletnich kadencji byłem wybierany podczas 
Swiatowych Zlotów Lotniczych Przewodniczącym Rady 
Skrzydeł Stowarzyszenia Lotników Polskich w USA. 
Skrzxdeł w USA, było 6.,. Byłem organizatorem lub 
wspołorganizatorem corocznych balów karnawałowych 
Lotników Polskich, w śródmieściu Chicago, w hotelu Palmer 
House, gdzie frekwencja wynosiła ponad 800 osób, a do 
tańca grała najlepsza polska dwunastoosobowa orkiestra w 
Chicago. Skrzydło Chicago zorganizowało 4 Swiatowe Zloty 
LotniK6w Polskich, w latach: 1962, 1974, 1986 i 1996. W 
pierwszych trzech byłem w Komitecie Organizacyjnym, a \v 
ostatnim - jego przewodniczącym. 

Podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady 
Skrzydeł w USA, brałem udział w Walnych Zebraniach SLP 
w Londynie. Polskę odwiedziłem 13 razy, w tym,dwa razy z 
żoną i dziećmi. Dwa razy byłem w Polsce na Swiatowych 
Zjazdach Lotników, w Jatach 1992 i 1998. Dwa razy 
asystowałem, razem z Wicemarszałkiem A. Maisnerem, 
dowódcy RAF, Marszałkowi Sir John Grandy, przy składaniu 
wieńca od Stowarzyszenia Lotników 
Polskich, pod pomnikiem W Northolt. 

W roku 1980, żona i ja mieliśmy audiencję u Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Watykanie. 

26-go października 200 l roku los wyrządził nam 
wielką krzywdę. Po trzyletniej walce z chorobą raka, zmarła 
nasza córka Halina w wieKU 48 lat. Bardzo ciężko to 
przeżyliśmy. 

Obydwoje z żoną żyjemy życiem starych emerytów i 
cieszymy si~, że zdrowie nam jeszcze dopisuje, chociaż przez 
ostatn!e d~le zimy nie zdjąłell! nart ~e ściany. Powodem 
może jest I to, że w 2000 roku mIałem pIerwszy zawał 
serca, historyczny, bo na Placu MatejkI w Krakowie, podczas 
uroczyStOŚCI 601ecia powstani~ Brygady Ka~a~kiej i 591ec~a 
obrony Tobruku. Lekarz dał dIagnozę "grypa ' I poło~ł nlnl~ 
na 5 dni do łóżka. Po tym odpoczynkU gen. Edward Hyra I 
jego żona Ela, zabrali mnie do Zakopanego na 3 dni. To było 
wspaniałe. 

Po powrocie stamtąd zostałem zaproszony do 
wygłoszenia pogadanki w szkole nr 90 w Krakowie i w· 
gimnazjum w Strzelcach Wielkich, o Samodzielnej 
Brygadzie. Strzelcó~ Karpackich. i moim w .niej udziale. 
WIdząc, jak młodZIeż szkolna jest tym zamteresowana, 
zdecydowałem się opublikować "Moje. Wspom.nienia 
Wojenne ~ lat 1939 -. 1945", W formIe kSIążkI ?OO 
stronicowej, z fotografiamI. Koszta druku pokryłem łącznIe z 
p. Stanisławem Chwałą, właścicielem restauracj i i sal 
bankietowych JOLLy INN, w Chicago. Każda szkoła w 
gminie Szczurowa, w moich i St. Chwały stronach 
rodzinnych, otrzymała jeden darmowy egzemplarz. Reszta 
została sprzedana i uz~skane stąd fUl}dusze przeka:zał~m na 
budowę nowego kościoła w parafiI Strzelce WIelkIe, w 
Polsce. 
Po drl!gim zawale serca, jakiego d~świadczyłem 15-,~0 
wrześnIa 2000 roku, przeszedłem operaCję "double by-pass . 
Obecnie nadal działam w różnych organizacjach, szczególnie 
w Skrzydle SLP Chicago. Mile wspominam moje wizyty w 
Polsce l we Wrocławiu, gdzie p~zed kilku laty ~Iałem oka~ję 
być w Aeroklubie WrocławskIm, przy groble pułkownIka 
Bolesława Orlińskiego i w naszym Klubie Lotników 
LOTECZKA, na spotkaniu w GOBLI:. Przyznanie mi 
godności członka honorowego Klubu LotnIków LOTECZKA 
Jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, za co serdecznle 
dziękuję. Mam nadzieję na spotkanie z przyjaciółmi Z 
LOTECZKI w Orlim Gnieździe! 

Tadeusz Maj, Chicago, styczeń 2002 roku. 
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