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' SZ Z-·URAKOW'. 'SKI	 nowych konstrukcji,. wraz, "t ClldoWIlJ'm ,IzieckiemJANU ... . . .. kanadyjskiej myśli technicznej. fetyszem i dramatem lat 
jest trzynastym laureatem ZŁOTEJ LOTKI, pięćdziesiątych - my,ś/iliJcem przechwyłZlją(:VI11 CF-/05 

najwyższego wyróżnienia Klubu Lotników LOTECZt.<A. 21 Avro-Arro14J ". I I 

maja br. miałem zaszczyt wręczyć Mu to wyr6znięnie i ". Polska gości c.zęsto na łamach tej czarują~ej 
d),płom w Jego domu Kartuzy Lodge na kanadyjs~ich książki. Jeśli do jej określenia używa innego słowa, jest nim 

--- --------Kaslubach. Drogę t Toronto do Kartu2y Lodge---l--z------ -'--"Ojczyżna" lub .,~aj~', pi~a~e ~wszf? z dużęJ.-litery~-
powrotem, o długości 760 km, przebyłem w ciągu jednego KońcPlc wspomn1t~~JapłuSleJ.hls~orH _ż~~la.swegol plny, 'V;I 
dnia dzięki uprzejmości Krzysia Pasieki, członka której wraz ze wsp<?rnnlenlaml P!zesąw~ją Slę post~cle IUąZl, 
honorowego naszego klubu, kt6ry mimo zmęczenia co którzy JU.ż .oą·es~h,. spr~YVt ktore, JUż pąeórzmlaly, Pan 
dopiero skończoną podróżą z Montrealu nie wahał się w Janusz dZlelt $lę z CżYte1nlklem taką reflekSją: 

Podięciu koleinej eskapady. "Ą. jednak ci~ka~~o był szmat p~zebxtej dro~i. ~ mimo 
~ " .	 WIeku myśl kIeruje SIę ku przys~łoścł, ktora będZIe należeć 

do.pT?YsZły~~ poKole~. _C~ szykuje ta prz>,szł?Ś4 dlą naszych
dzJecl, wnukoW, ldla PolskI, dla Kanady w ktorej ŻYJen1~, dla 

----całej-sKółatanej-przyszłości?".- - --~ --- -- - :- -- ---- -~--------
"Nie tylko o lataniu'; to książka, którą trzeba 

przeczytać! 
Stanisław Blasiak 

'(i J;. 
STANISLAW -SOJKA 

jeszcze czeka na żYciorysY"i z4ję~ia tyc_h koleżanek 
i kolegów~ którzy ich dotąd nie dostar~zyli. Jeśli ktoś z nich 
nie jest przekonany do sensow~ości zostawienia_ sYfojego 
śladu w KRONICE ŁOTECZKI, niech zastanowi się had 
słowami Anny i Janusza Żurakowskich, rozpoczynającymi 
wyżej omawianą książkę ich autorstwa:' 
"Od wczesnych lat nosimy w sobie świadomość, że życie 
ludzkie nie trwa wiecznie, że każdy dzień przybliża nas do 
końca ziemskiej wędrówki. A jednak duch młodości odsuwa 
tę myśl, nie liczy się z czasem i często rozrzutnie tym 
czasem rozporządza. Dopiero u zmierz~hu życia coraz 
częściej pojawia się refleksja, jak wiele dni, miesięcy już 
minęło, a jak niewiele pozostało. Wtedy w pełni zd~jemy 
sobie sprawę, jak krótkim mgnieniem jest życie ludzkiet jak 

Janusż Żurakowski, jeden z najwybitniejszych pilotów małą iskierką. I nagle chciałoby się coś z tej iskierki 
w historii światowego lotnictwa, wielki patriota polski, zachować, coś przekazać innym. Tak rodzi się pragnienie 
członek honorowy ŁOTECZKI, otrzymał ZLOTĄ LOTKĘ spisania w$pomnień". 
2002 w uznaniu całokształtu dokonań lotnicżych. Swoje 
życie opisał On wksiążce autobiograficznej pt.: "Nie tylko 
o lataniu", wydanej z wielką sm · ,- .
 
Fundusz Wydawniczy w Kanadżie w języku polskim.
 
Jeszcze "ciepły~' egze'mplarz tej książki, zadedykowany
 
przez Pana Janusza ŁOTECZCE, przywiozłem do
 
Wrocławia. Cóż za wspaniała to lektura! Wydawca tak pisze
 
o Autorze: "Jeg~ życiorys ząpisany prźez dziennikarza lub
 
zawodowego biografa, byłby historią sensacyjną.
 
0polviedziany przez niego samego własnej żonie i
 
skrupulatnie odgrzebany przez tę parę z mroków pamięci
 
jest historią codzienności, w której zdarzenia dla
 
'przeciętnego zjadacza 'chleba sensacyjną, -w -ustach
 
lvybitnego pilota są wydarzeniami jak najbardziej
 
zwyczajnymi, normalnymi.
 

A przecież tell "niemożliwy pilot" - jak o nim 
pisano - i oryginalny pionier prowadził przez wiele lat życie 
niezwykłe, balansujące na ostatecznej granicy. Jegó Drogi LOTKOWICZU, na kllJregO wspomnienia 

czeka StaszeK Sójka i my WSZ}'SC): zapewne drzemie wprzygoda z lotnictwem miała wszelkie możliwe odcienie, 
Tobie chęć spisania wydarzeń T\vojego życia. Więc niepoczynając od pierwszych lotów na szybowcac~J po których 
czekaj do jutra, ale już dziś te drzelnjące chęci 'przelej na

została mu na głowie spora bliina, poprzez walki pod papier. Napisz o sobie to, co sam z przyjemnościąpolskim .i angielskim niebem, w czasie których zestrzelił -Jlrze~asz. A potem włóż zapisane słowa do ~Qperty,--
kilkiiiiieinieckich samolotów, ale i sam musiał ratować- źjicle---~ zaaąre~uj: ,S.~msław Sójkal u.. KiUńskiego 18c/3, 59-300 
skokiem ze spadochronem'- aż po lryczyny powojenne: bicie Lubm 1W}'S'llJ wraz·ze .zdjęClaml 
światowych rekordów szybk06ci i akrobacji ------na . ·Stanisław Błasia! 
odrzutowcach z wyłączonym silnikiem czy oblatywanie----stu 



'vymienionyrn lotnikom piękną, szlachetną 

~konaniu ózia' Młocka i >,~zka Gajews .iFgo. 
Smakowało też bardzo CIasto gospodynI Imprezy -- Jwonkl. 

Niech żałują nieobecni! Powtórka spotkania - w 
jesieni! 

· O'W ~U Stanisław B/asiak
JEZ.. _ . ~ DECKI 

. 1maja, pi.ękna pogoda.. ~ieje )~l<ki' po~dniowy 
~lątr( s~ch~c prZYJetpny warkot sd~niką Ah!~7,-startuJącegoz 
Je.. ]enl~gorskjego lotnIska.· Jadę ..~a $żow.sk.. 1 ·s.Zćzyt, g~z}.e 2~ 
modelarzy w-ąlczy. o Puchar Jezową Sy9..ęckl ego, ,eTimJnacJl 
do Pu~h~ru Po!ski. Je~en. lotn.i~r;l; i okoł~ 30 paragJajci.prZX 
dop~~nl~Ją lotnJ7~ ~eJ~az nl1eJsca,. o ktarym s~D0'YJllCY 1 
~t;l1"nńl.n1"1t,l.,.."7;:) rnnUl1., 1117 hl 11.. n llJ "7QC1Q ł"l"-:113C?.h.,n'\ 7-::arlu:~1 

. Ż~I ,.b)'ło opus~c~ać SlCz)'t~ l którym łączy się tak 
wleje przeZ)'c I wspomtlJen! 

SIl/nisław H/asiak
ŻAR 

podobnie jak przed rokiem rozpoczął sfzon mocnym
akcentem. Po raz drugJ ~ rzędu rozegrano tu wIelce udane JI 
Międzrtla~o.·dowe la~o.-dy 0, Puchar tru~oregiot1u B~~kidy. Od 
27.k~J~tnla. do 5 maja rozegraąf? _ażJ kp~J~~r~!lPJJt_ Wygrał 
Zbłgnłevł N}eradka pr~ed SeoastJanerp K~wą.. _ . 
BogdaflOWJ Drel1dzJe, .nowęmu dyrek~orowl. GS~ ~AR, 

gratulujemy udanego debIutu! Zyczymy Mu worka pJenJędry 
.ha prowadzenie owocnej dżiałalrtosci lotniczej .i shwite 
wynagrodzenia finansowe ala nielicznej kadry." '~ 

Redakcja biilletynu 
LESZNO 

.. . W niedzielę 5 maja strzyżewickie lotnisko gościło 
kt.lkaset osób, a wśród nIch, wIelu "Ioteczko\viczów", w 
~iązku l SOle.ciem J~~anis szybowcowego pod leszczyńskim 
nlebe~. Z ,_ teu .okazJI Cent~ałna SzkOła BZ}~ow~o~a w 
,·L~szrue .. wydała . 80 stronlCOW~ ~prac!lw~nle, ktoreg? 
~'głownytlu autqrarnł są "lote~zko~lcze": Zbigniew BukowSKI, 
J6zefMł9Cek l Tade~sz MaJewskI. 

Historię leszczyńskiego ośrodka_ przedstawił 
zebranym d~~ ~an Kurcze\yski. ,Ważną częścią. uroczystoś~i 
był~ _. og~os~enJ_e pątronkt Szk~ły, któr~. Jest .. ~elagla 
Majewska. Mąż PelI - Tadeusz oraz Jej latające na 
szyb~wcach sios~ były ączc::striikami tej imprezy. Tablice 
pamlł}tk9we, ~ląząn~ z JubIleuszem or~ nową p~tror1ką 
pOŚWlęClł O. 09mlQlk M. Orczykowskt. Irena Kostka, 
opowi.edziała historię ~cia i znakolnitych osiągnięć 
lomiczych swojej ~iostry Peli.. 

Trudno byłoby sobie wyobrazić taka imprezę bez 
pokazÓ\V lotniczych, które zgronladziły Jiczne leszcryńskię 
społec~eńst:wo i przyjez~nych. V'! [okazach brali udział m. in. 
"IoteczkoWlcze": MaksI Czmle Pas-Z)'c, Józef Młocek, 
Zbignię.w Bukowskf; Andrzej Cichoń.sk+--i łla-sz--sympatyk-:~ 
Andrzej.· .. Stymczak.· Konferansjerkę prowadzil wiórowó 
Mirosław Królikowski. 
.' SpotkanieiJ)'łomiłą okazją do wspomJ?ień liczl}ych

pIlotów, którzy lat.all wyc~ynowo na zawodach 1na trenIngu 
w tvm l1Ah,vlPJ(4ii'ry'm n~rn~lin Q7Vhnwr:hwvm w Pnlc;rp. W~1"nił 



gości był m. in. pierws~ szef yvyszkole,nia leszczyńskiego 
ośrodka, instr. Janusz Kolanowskt oraz Panstwo Dankowscy. 

Imprezę zakończył uroczysty. koktajl, w którym 
wzięli udział również niektórzy "łote~zk.owicze'. , 

NIECH LESZCZYNSKI .. OSRODEK 
PROMIENIUJE NADAL NA POLSKIM NIEBIE! 

PROF. W ACLAW KORNASł.I~ł'tetynu 
. był ~~z z żoną gpściem ŁOTECZKI we ~torek.7 

maja. ~prZYJaJąca pogoąa pOlWoh!a na .wysłucha~le 
wSl?omnleń zacnego. gościa ąa powietrzu, przed .Orl!m 
GnIazdem. ZebranI słuchah prelegenta. z WIelkIm 
zainteresowaniem. Tematyka: lotnictwo ł medycyna lotnicza 
są bJiskie sercu każdego lotnika. Profesor, sam pilot
szybowcowy i samoloto~, wychowanek Aeroklu~u 
Wrocław~kJego~ ze wzruszeniem opowia~ł W towarzy~tw!e 
żon)' swoJe życIowe przygody. Od tego dnIa, po W}pemłenlu 
ZGŁOSZENIA. prof. dr hab. Wacław Kornaszewski jest 
członkiem L()TEClKI. Jego kandydaturę zebrani 
z.aakceptowali jednomyślnie . 

.-C~$~FJ3Nfł~~' 

ŁOTECZKA wY'soko sobie ceni obecność w swoim 
gronie tak zasłużonego" dla lotnictwa i medycyny lotniczej 
Profesora. 

Panie Profesorze! Witamy PaDa serdecznie wśród nas! 
Redakcja biuletynu 

50 LAT GOBLL 
W piątek 17 maja Główny Ośrodek Badań Lotniczo

Lekarskich we Wrocławiu obchodził SOlecie swej 
działalności. W tyrrl ~ółwieczu przebadano w GOBLL 390 
240 osób, w łyJ!l 205 246 członków personelu lotniczego 
(pilotów, skoczków spadochronowycb, mechaników) i 
Kandydatów do lotnictwa. 

Uroczystość rozpoczęto o godzinie ósmej rano we 
wrocławskiej Katedrze mszą świętą w intencji J?Tacowników 
ośrodka j lotników tyjących i nież)'jących. Okolicznościowe 
kazanie wygłosił OFM Cap. Dominik M. Orc kowski. 

.Dyreborzy GOBlL. ()d lewej: Słnwomir Plikuć, Wacław 
Kornaszewski. ./anus? Alarek. 

O godzinie J6.00 we wrocławskim Ratuszu miała 
mięjsce zasadnjcz~ część irn.prezy, która zgromadziła niemal 
300 osób z całej Polski~ reprezentujących środowisko 
lotnicze, medyczne, władze centralne j lokalne. Referat 
program.o~ wygłosił dyrektor GOBLL, dr .med. Janusz 
Marek. MIłym akcentem było Wręczenie kilkudziesięciu 
zasłużonYJ!l osąbom ju~i1eus~owych medali. Najpierw 
o~mall Je lotnlC~, badająey·-słę-W-GOBLl:r-od zaranIa· pą 
dziś dzi.en. Wśróo kilkUnastu ~óżnionycb dominowali 
LOTECZKOWICZE. Byli to: MaksYfn:iliana- Czmieł Pas~c, 
Ęugenia Krakowska" ·Zbigt!iew Bukowski, Wiesław 
Dztedzio, Herbert Majnusz;" Zdzisław Malewski' i Józef 
MłnręJc- Pnn::uitn mpr1~Jp ntr7Vm~ li rńwnlpł lntpr'7lt'nwll'7P"· 

Stanisław Babiarz, Wacław Korna5z~\I\·ski J e) DUHl injK~ 

który zdziwiony.\:yyróżnie~ien~~ za~~!~ł~. :/~, illlae.~<:I..J(i~~) .ł. r·~a. 
to dyr. J. Marek. odparł. "Z łł·) ZJzej. . .J D~lęAl!J;c. Bog 
za lać! H - oWledzla~ł nasz kapelan .. 

A/iii goście w SPiŻu. lleny)'k. A' Ul harskt, HalitUl Bułka-Crrobelny, 
Stanisław Alaksyłnowicz j Andr=ej (jrobelny. 

. Po koncercie orkiestry gośFie prz~szli .do... restauracji

SP1Z.. Tam, prl)' wytrawnym J~le I zróżnIcowanych
 
na~it~ach WsnOrt1,mano dobre lotnl~ze czasy. do p~ŹI}rch
 
goazln nocn):ch. Była to rzadka okazJa spotkanIa prZYJacłoł z
 

.całej .POISKi,_ reprezenJll.hlc-y~h_JLO~Q~·i~ko_ lotnJcze i' 
medyczne. 

NIECH GOBLL MA SIĘ DOBRZE PRZEZ 
NASTĘPNYCH 50 LAT! 

MIROSLAWICE Redalu;ja biuletynu 
są bliskie sercu kawego ~,łoteczkowicza". Na tym
 

lotnisku działa w ni.ezwykle trudnych warunkach bez
t 

ż~dnych dotacji, Aero~!ub D.olnoŚJ~kj: LOIECZKA zebr~ła
 
SIę .tał}l W S?ootę 2' .maJa. Nl~ )łcfY.hsmy na laFirt!e:
 
Chcleltśmy zazyć wspaniałej, kolezensklej atmosfery, Jaktej
 
doświadczamy co roKU od Kierownictwa aeroklubu J cfobrze
 
~chowanej młodiieży. J oto, jaka czeka nas niespodzianka:
 
latamy! ; .
 
Wyci~arka dwubębnowa sprawna, kierownictwo
 
pr~cliy]ne, dwa szybowce dwumiejscowe: Bocian j Puchacz
 
- do dyspozycji!
 

~ __,'7. • • i" ~ ~; 

Najpierw latają goście :,z daleka": Bogusław 
Kje~zkowSKJ z Oliwie i Lbignie\v. Kubień. z koręgą z 
An9rychowa. Zygmunt ProSZO\VSkl oddaje SWÓJ Jot 
dodatkowo Zbyszkowi Kubienio\vi, który lata po raz 
pierwszy w ~ciu i nie mo.ie ukryć wzruszenia! Pterwsza 
grupa "loteclKowiczów" ze Zbyszkie.rtl Gajewskim na czele 
opuszcza start, .l;ldając się ~ kierunku griJlfl, gdzie "dowodzi" 
Staszek Luszptnskl. TadZIU Jany ma naJwlykszv staż przy
rusżcie. JaneK Baran pojawił się na SpotkanIU vi rodzinn~ 
komplecie, a nawet wl~cej: jest z żoną Ewą, synem Arturem j 
jego sxmpatią . BasJą· 'Wkrótce '/Vs,~scy oni będą 
pomocnlkam~ Tadzia Janego: Ja mąrn 'wh,:łką przyjemność 
.Iatać z KrzysIem Kaczanowsktm. 
. Krzysiu. spęd. ził w _ppwj~trzu, tx.siące godzin. Ileż 
jedn~k ·radoś~l ?dC2U~a On \ł krotkJm, szybowco~ 
lataąlu! Choc ·nIgdy nIe. Jata~ na szyąowcach, Rrowao~l 
BOCIana bez~łę~le. · .-~a ..ptlotaz---abs?lut:nte-p.erfekcYJny! N!e 
wahałbym SIę Pl;lŚCIC. Go samodZłelo1e-;·po. Jedrym lOCIe 
kontrolnym. WKrotce l 

l 

my-dołącżamy. d.o ;,grllIowlcZÓW".. W 
tym gronie wieczór przycnodzi za szybkol 



DZIĘKUJEMY ,KIEROWNICTWU I CZŁONKOM 
AEROKLUBU DOLNOSLĄSKIEGOZA WSZYSTKO, CO 
ROBI DLA LOTECZKI! 

Radość- Krzysia KaCZGnOlvs1<iego 

SERDECZNE ŻYCZENIA 
dla !11ajowych i czerwcowych Jubilatów! Są to: 

- 8.05. StasIa Ąntoszewska, 
- 2.06. Leszek Haber, 61 lat, 
.. 18.06. Mieczysław Kozdra, 67 lat, 
- 21.06. John Serafin, 85 latt 
- 24.06. Wład)'sław}erzyk., 5~ l~ta, 
- 26.06. BronIsław Zurako\Vskl. 91 lat! 
- 26#06. Stanisław Luszpiński, "11 lat, 
- 28.06. Mie~zysław Przyb~ł~ki, 66 lat, 
- 29.06. Manan OrczykowskJt 74 lata! 

. Serdeczne . ŻYf=zeJ1l.a ,skł~damy czerwcowYJ!1 
SolenIzantom: DanUCIe, Man), Antonlemu, Janom.. JohnOWI, 
Leszkowi; Pawłowi, Wiesławowi, Wł.adysławowi j Zenon
owi. 

. " Redaluja hiuletynu 
Korzystając z okazji wypominania kolegom ich 

pięknie przeżytych lat, tajemniczy doktor FIDl) radzi ku 
przestrodze: ,.' 

pa~owi~ po sześćdzi~siąt(e powinni zwolnić nieco 
te~pp swojęg~ życia, stf?sując pon~ższe zasa!'y: . 
J .Nte~oglądac SIę za dZIewczynamI, bo grozI to ukręcenle'm 
karku. 
2. Bieganie za odjeżdżającym autobusem grozi zawałem 

serca a co najmniej kompromitacją: autobus i tak wam 
odjedzie. 
3. Spożywanie, alkoholu dozwolone jest tylko w 

towarzystwie LOTECZKOWICZOW podczas ważrtych debat 
lotniczych. . 
4. Reagowąnie na skandałiczn~ zachowanie się młodzieży 
---jest-omaką-nietołerancjtdzisiejszych	 czasów i prowadzi
 

Cło 2ał~mani,a psyc;hiczne&9. .. . '.
 
S. ZamIast obfitych kolaCjI prol?onuJe SIę przytulanie do 

własneJ!żony,Wcel,ąch relaksu psychicznego. '. 
6.Częste Zfł8łądąJ1Jedąpustego portfela, powoduje przykre

frustraCJe IzałamanIa. 
7. W ~l słoneczne radzę wygrzewać stare kości, by w 

okresie długich zimowych no,cy, mniej dokuc~ał ~eu1l}a!yżm. 
8. Trzymaj fason za~sze, bez wzgł~du na doleghwąscl. 
9. Starzeć 819 powolI w towarl)'stwle młods~cb kol.egó.w:

10. Przebywając Y' eksk!uzywnym towar~stw]e pa~lętaJcl~ 
o sprawdzenIu zapięCIa rozporka. Skleroza file Doh a 

wstydu moma się:najesć. 
dr FlDO 

P:s. Dr FIOf.) b9dzie jes~~e g<?ścił w. przyszło~c! 
na łamach bIuletynu. ZywJmy nadZIeJę, ze nast znakomIcI 
LOTECZKOWI medycy przyjdą mu W sukurs. 

ROCZNICE ŚMIERCI 
25.03 Franciszek Nazaręwski, 3 rocznica. 
2.05 .. Zbigniew GiruJski, l rocznica. 
3.06. Jerzy Blitz 4 roczni.ca. 

11.06. Stefan Szykasiuk, 8 rocznica. 
13.06. K.azimierz Rossa. 2 rocznica. 

26~rE~c~~~iĘ~łOwT~c~rK6F.i~dACH TkWA W NAS 
ZAWSZE! 

Redakcja biuletynu 

LOTNICTWO Z SZACHOWNICA 
już w sprzedaży! Ten nowy kwartalnik 'otni~~, 

który , za~d2ięcza!JlY . ~omysłowi ,. i Wyko~anitJW.ojtka 
Sankow~kJego moma Juz nabywac! Czyteintka czekają 44 
strony cie~a~ch wiadątąości z .historii odle&łej i bljżs~ej. 4 
strony g~ładKl ~ełnlaJą. kap~tałne rysunk1 samolotow z 
poc~ąt~ow , f?ols~~ęgo _lo_tnl~, tw.a, ~y~onane przęz sąrt1e~o 
WOJtka. Obok wIelu znanych hlstorykow autoramI art)'kułow 
w tym numerze są również "Iotec?kowicze": Krzysztof 
Kaczanowski ..-- "Polacy 'Y Libii" i niżej P?dpisanx 
".Krasnodębskr'. Ponadto Jedna stroną. pośwIęcona Jest 
nowościom wydawnicz~. Następny numer ukaże się w 
lipcu. Zachęcam do kompletowania tej cennej pozycji!

' Stanisław Błasiak 
. . WIT~K.KĘSON . 

WCląZ o nas pamIęta 1 przesyłil życzenIa dlą Klubu. 
Witku, Tobie i całej ekipie życ~my również pomyślności w 
lotach pod niebem Iranu. Do zobaczenia w KraJu! 

Redalu;ja biuletynu 

"~~~~~~fi~yl KLUB·LOTNIKÓ'V "LOTECZKA"
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