
numer 42 . czerwiec 2002 

WACLAW KOZIELSKI NIE ŻVJE 
Ta tragiczna, niespodziewana wiadomość dotarła do 

Wrocławia we czwartek 27 czerwca, w dniu śmierci Pana 
W~cława, który przechodził kurację w katowickim szpitalu 
onkoJogicznym. . 

-- -----------Pan----Wacław, wraz z ~Otlą Adamit1ą, jeszcze 
niedawno wybierał się na nasze dwą ostatnie Joteczkowe 
spotkania w maju j w czerwcu. Kontaktowaliśmy się 
telefonicznie w spr.awach Kapi!uły LOT~CZKI, której Pan 
Wacław przewodzIł. Załamatlle zdrowia przyszło nagle, 
wbrew nadziejom Rodziny i przyjaciół. 

Odszedł od nas największy. polski instruktor 
sał!l0l?towy okresu powojennego. To On, ""'tyczał .drogi 

-- _. rotw.oJu--spottu. samolotO-wego., metody- szkolenIa, orgatUlacJę 
centrum wyszkolenia lotniczego w Ligotce _Dolnej, we 
Wrocławiu i w Krośnie. To On dbał o dobór kadry 
instruktorskiej \v tych ośrodkach. To 01\ był szefem 
w~sz~qlenia Aeroklubów: Wroc~awskiego i Sląskiego, gdy 
~hkwldowano CWL. Był tez dyrektorem Aeroklubu 
Sląskiego a następnie piloteln agrolotnictwa. Zyskał sobie 
powszechne uznanie jako pilot, wychowawca i główny 
organizator życia lotniczego w Polsce w odniesieniu do 
samolotów, zwłaszcza w pionierskim okresie lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych. 

Gdy z powodu pogorszenia stanu zdrowia przestał 
latać, nie tylko nadal 'Interesował się lotnictwem, ale i 
czynnie brał udział w ~ielu imprezach lotniczych. 

W 1998 roku, w osiemdziesięciolecie polskiego 
lotnictwa wojskowego, miałem przyjemność spot~ać Pana 
Wacława. na uroczystościach w. Pęblinie. Wówczas 
dowiedział się o istnieniu LOTECZKI. Odtąd wraz żoną 
Adaminą stał się częstym gościem naszego Klubu. Droga z 
Katowic do Wrocławia nie stanowiła dla Nich zbyt trudnej 
przeszkody. 

. . Nig.dy ni~ zapolnnimy Je~o wspaniałych wystąpień 
w więzIennej kawIarnI BIVA, gdZIe ~apoznał n.as ze swym 
życiem. Dzięk~. temu .mogliśmy przedstawi~ sylwetkę Pana 
Wacława w BIuletynie Loteczkl nr 19. Zaowoco"Vało to 
następnie prżedrukiem tej publikacji w Skrzydlatej Polsce, co 
przybliżyło Czytelnikom postać Pierwszego Nauczyciela i 
Instruktora samolotov/ego okresu powojennego VI Polsce. 

UMIŁOWANIE'INSTRUKTORA . 
Jóżef Leon Bujak źostał wyslkolony na samolotach 

VI rokt! _1949 w Ligotce Dolnej,: Do pietwsze~o lotu 
sa.~odzłelneg? . w>'Jluszc~ł .go wowc.2as porucznIk pil.ot 
Waclaw Koztelskl. 'f/.dzlesl.ąt.ą rocz~lcę tego wydarzenia, 

-- --c_zyl~wloku t9~9, Jozef L. BUjak napisał pod pseudonimem 
Jan Bochaczewski następujący wiersz: 

"NAUCZYCIELOWI - MAJOROWI - PILOTOWI" 

_ . ' ~4~ię Ipt w bkkic\e. nad zienlją ojczystą
 
By nOdZIWI~C pl~kno Złe.ml UkochapeJ.

Kocham Wisłę, KrakóW l Tatry sk~hste., .
 

--K-ocham- poIskte morze - Jego ton przejrzystą. 

Nasz Kraj Ukocharty, na~ którym wzla~uję, 
Kqc~amraze.m z !YlTll, co mi sktzydła daJI. . 
Wsrod NlcJ1Je~tes nle~s~y Majorze -.Pdącle. 

Chcę więcej napisac, niż zwykłe dZIękuJę. 

Pośród burz i wichrów~ które spotkam w locie,
 
Pośród blasku słońca i błękitu nIeba,
 
Znajdę zawsze chwil.kę, aby_miło wspoplni.eć,
 o Nauczyclefu - Majorze - PIlocie. 

, Czy będę kierował s~bkim kosmolotem,
Lub siedziaf za sterem C S S - ] 3 
Będę czuł swą wdzięczność za trud poświęcony 

Dla Tego, co uczył być dobrym piJotem. 

. MGże Twoje serce. ukryJe 'łf"1undurze
 
NIe przy~ykłoi by I1JU PlVgle coę mO~lło.
 
Pewno Sl~ uśmlecl1nle I nJe qędzJe ch~lało .
 

Pomyśleć, co mu pISZę W wierszowanej bzdurze. 

_ .Twój twardy charakter przez ~ojskoc!osany, 
TwoJe,serce nlerpe na Twycą ucznlOW wdzIęczność. 
W m-yslach Twolc~,pewno rlle wyczuwas~ tego.

Ze przez ucznlow TWOich możesz byc kochany. 

C;zasem słowa T~Qje ~ą ostre i srogie,

Czasem ktos na zewnątrz CI,slę,nle podoba,

Ale Ty dla serca mego Jestes miły
 

Bo mi otworzyłeś do błękitu drogę. 

}<iedy patrzę z ziemi ną lot Twęj 'maszyny,
Ktora prowadzona Tw~ mIstrzowsKą ręką, 
Cieszę się nadzieją ze Kiedyś tak samo,

Twego pilotazu zdobędę wyżyny. 

Jeśli Bó~ pozwoli Polskę mi rozsławiać, 
Cpj to w Europie lUD hen - za morzami, ~ 
Pierwszym .b~c1ziesz zaw~zę wśród n.auczy.cieli, . ,

Ktorym za wzor Innym Wlnno Się przedstawIac. 

I cz~ b~dę le~i~ł nad Ziemią Ojczystą 
Czy los kaze leclec }łonad oceany, - . 
Pośrod złotych myśli o Polsce Kochanej 

O Tobie Majorze myśl będzie srebrzystą. 

. . ~iedy włosy moje'siwJzna p~zyprószy, 
I dŻleslątkl.zmarszczek p~zetną Ilca m'oJe, 
Wspom)naJ~c da'Yne lotl11Skowe czasy._ .

Na mysi o M.aJorze serce nil ~lę wzruszy. 

Za trudy, kłopoty i jnn~ pr~krości, 
Pragnę Ci tu złoż~ć ~erdeczną Podziękb
Dla mnie w JYrn niezdarnynl wierszu było prościej 

Wyrazić dla Ciebie część mojej wdzięcznoścI. 
~.-.... -

"Nowe C.W.L." - Krosno nad WisłQkiem, 
·Po lotach w jesieni 1959 roku. 
JLB-1I24/59. . 

http:f/.dzlesl.�t.�


Józef L. Bujak wiersz ten przekazał swemu 
Mistrzowi dopiero 29 czerwca 1971 roku, kiedy to Pan 
Wacła\A/ Kozielski był już pułkownikiem. 

Józef L., Bujak wylatał jako instruktor· 2447 godzin. 
Gdy przekazywał wiersz swemu WieikiełTIU Nauczycielowi, 
tak napisał do Niego: 
"Szanowny Drogi Panie Pułkowniku, 

dzisiaj, w połowie ]971 roku, mogę tylko z 
zape'\'nienienl, jż nic się nie zmieniło, ofiarować tę kopię 
marnego wi~rszyka, napisanego ,,y Krośnie. ( ... )" 

Górskiej Szkole SzYbowcowej "ŻAR" Inllenia Adama 
Dziurzyńskiego. Warto w tym miejscu z dumą przypomnieć, 
że spotkanie to zrodziło się dzięki wnioskowi Klubu 
Lotników LOTECZKA, zaakceptowanym przez Zarząd 
Główny Aeroklubu Polskiego. 

, \~--~~,< 

fVac/au-' i Adamina Kozielscy w' Orli,,, Gnieździe /2.0/.2002 r 

, 
lotniczego, Nauczyciela kilku pokoleą polskich pilotów 
samolotowych, naszego wspaniałego Przyjaciela, 
przewodniczącego Kapituły LOTECZKI, przypominamy 
te słowa wdzięcznego ucznia, również znakomitego 
instruktora i dydaktyka lotniczego, zmarłego przed 
czterema laty Józefa L. Bujaka. 

Stanisław Blasiak 

POŻEGNANIE IRENY KEMPÓWNY-ZABIEŁŁO 
W poniedziałek 17 czerwca zmarła w Bazylei po 

długiej, nieuleczalnej chorobie Irena Kempówna-Zabiełło. 
Irena, wówczas Kempówna, zaczęł~ latać na 

szybowcach jeszcze przed wojną. Jej wielki talent lotniczy 
rozkwitł w pierwszych latach po wojnie, najpierw jako 
instruktorki szybownictwa a wkrótce jako wybitnej pilotki 
wyczynowej, zawodniczki i rekordzistki. Wielu z nas pamięta 
Ją jako znakomitą organizatorkę latania w Centrum 
·Wyszko len ia Szybowcowego w Lesznie, którego 
-Komendantem była przez wie le lat.. -- - --

Gdy Irena i Roman Zabiełłowie zdecydowali się na 
em-igrację do Szwajcarii, nie tyJko nie utracili kontaktu z 
Ojczyzną, ale w różnoraki sposób wspomagali r9zwój 
lotnictwa w Polsce. Uczestniczyli w różnych imprezach na 
terenie kraju. Ostatnią taką wielką imprezą było spotkanie na 
Żarze w ~niu 18 sierpnia ubieg~ego roku, z okazji nadania 

We czwartek 28 czerwca lotnicza Polska żegnała 
Irenę Kempównę-Zabiełło w Wilanowie. O godzinie 11.00 
~ozp~częła się, z udziałem pocztu sztandarowego ~eroklubu 
Polskiego, msza święta w Jej intencji w kościele Sw. Anny, 
wchodzącym w skład kompleksu pałacowego Wilanowa. 
Przed urną z prochami Zmarłej złożono dziesiątki wieńców i 
wiązanek kwiatów. Po Jnszy kondukt żałobny przeszedł na 
pobliski cmentarz, gdzie urnę złożono w grobie rodzinnym. 
Po ceremonii religijnej Roman Zabiełło podziękował 
zebranym za udział w uroczystąści. Z wielkim wzruszeniem 
wspominał ich 50 lat wspólnego, szczęśliwego, ciekawego, 
ale i trudnego życia, w którym Irena miała znaczący udział. 

• ••
Wzruszające było wystąpienie Ryszarda 

Witkowskiego, który nad grobem przypomniał długą 
lotniczą drogę swej Koleżanki, często spJe.cioną z jego 
własnym lotniczym losam. Powiedział on m. in.: 

" Wśród nas, warszawskich wawelberczyków, którzy 
zaczęli latać na szybowcach w roku J945 pojawiła się piękna 
dziewczyna, Irena Kempówna. Była jednym z dwojga 
naszych instruktorów. Zyskała sobie wielki szacunek 
uczniów. 

. Cztery lata później, na Żarze, startującjako jedyna 
kobieta, pokonała całą plejadę znakomitych pilotów 
szybowcowych z wie/u krajó}ł' Europy. Wśród nich, obok 

-_. takich ledwo opierzonych wyczynowców, jak ja, by/i też -ta/(,
znani i świetni pi/oci, jak Tadeusz Góra czy Adam Zientek. 
.- _.- " . . 'Była autorką pierws;.ego po wojnie -polskiego 
szybowcowego rekordu świata. Ustanowiła J5 kr..ajowych 
rekordów szybowcowych. 

W niełatwych warunkach, już jako KonIendant 
leszczyńskiego Centrum Szybowcowego znakomicie 



=organizoli-'alll szybołVCOltVe /l1istrzostwa świata w roku 1958 
~. LOes:nie. 

Gt:!y 18 sierpnia ubieg/ego roku, ;pt:?tkaliś1ny się na 
najpiękniejszY/l1 polskiill SZ;VbOlVisku, na Zarze, z okazji 
nadania szkole ifnienia Ada/na DziurzYl1skiego, Irena 
tryskała zdrowie!1l j radością. Nie przypuszczaleln, że jest to 
nasze ostatnie spotkanie. 

Jeśli taln, gdzie odeszła, po drugiej s~ronie tęczy, 
lata sie na szvbowcach, ona ni~/ątpliwie będzie latać". 

. . . ~renę. . K~mpó~ę·Zabiełło żegnało oprócz 
nąlbJlzszeJ .ro~zlny wIele Jej koleżanek i kolegów, l którymi 
prz~z długIe lata spędziła na różn}ch lotniskach wiele czasu. 
Byh wśród nich m. in.: Jadwiga PHsudska-Jaraczewska 
L~~jDa KTZy\vonos~ Ryszard Witkowski z córką, Stanisław 
'f1ł~I,gu.s, . Roman Sochacki, Justyn Sandauer, Jerzy 
Smł~lklewłc~ .Jan Gawęcki, Jerzy Łącki, Ireneusz Kucharski, 
Manan BanaslUk, Tadeusz M.aJinowski, piloci PtL LOT: 
Jarosł?w G?rny i Jacek Pawlak, wielu seniorów lotnictwa, 
czynni lotn.u:y z różnych stron Po1ski, -b-yli-wspl>ł-pracownicy z 
Cen~m Szybowcowego w Lesznie. Obecny był dyrektor 
Z~du . Głownego Aeroklubu Polskiego Jan Tadeusz 
KarpJńskI, red. Jerzy R. Konieczny i Bernard Koszewski. Na 
pognebie obecni byli również: prot: Zofia Kuratowska 
i Wojciech Młynarski. 

W tym Ostatnitn Pożegnaniu uczestniczyli również 
członkowie LOTECZKI: Maksymiliana Czmiel-Paszyc, 
Halinao Bułka-Grobelny" z Inężem-o Andtzejern-Grobelnym,
Tadeusz Majewski, Józef Młocek, Jerzy Popiel i Stanisław 
Błasiak. 

NIECH PAMIĘĆ O IRENIE KEMPÓWNIE-ZABIELLO 
TRWA. ZAWSZE. 

Stanisław Błasiak 

PIERWSZE WTORKI MIESIĄCA 
od ostatniego maja są stałymi terminami zebrań 

Klubu Lotników LOTECZKA. Godzina 17.00 i miejsce 
Orle Gniazdo, pozostają niezmienione. 

. Na odbytych dotąd dwóch spotkaniach w nowych 
terminach nie było jednąk osób, które zabiegały o tę zmianę. 
Jednocześnie kilku kolegów nie może uczestniczyć z różnych 
względów z zebraniach w nowym terminie. Jeśli ta sytuacja 
się utrzyma przez miesiące wakacyjne, powrócimy 
prawdopodobnie do spotkań w drugie wtorki miesiąca. 
Prosimy o opinie w tej sprawie. 

4 CZERWCA 
odbyło się ostatnie zebranie członków LOTECZKI, 

odbyte na wolnym powietrzu przed Orlim Gniazdem. 
Poprzedziło je zebranie zarządu, który zaopiniował 
pozytywnie kandydatury nowych członków Klubu. Zostały 
one następnie jednogłośnie zaakceptowane plUZ członków 
stowarzyszenia, uczestniczących w zebraniu. 

Nowymi członkami Klubu Lotników 
LOTECZKA są: 
- Urszula Mołenda, której sylwetkę przedstawiliśmy w nr 
39 biuletynu, 

Danusia JVitek i Urszula Molenda. 

- Mieczysława Łoń, była pilotka i spadochroniarka 
Aeroklubu Wrocławskiego, która uczestniczy w naszych 
spotkaniach od października ubiegłego roku. Obecnie działa 
w różnych ważnych organizacjach wrocławskich, dążąc do 
nawiązania ściślejszej współpracy LOTECZKI z władzami 
miasta. 

Zbigniew Kubień; miłośnik lotnictwa zAndrychowa, 
autor dziesiątków publikacji lotniczych z historii lotnictwa, 
zwłaszcza dotyc~ących Pod~eskid.lia j południowej Polski. 
- Bronisław Zurakowski, brat Janusza,. światowej sławy 
pilota i członka honorowego ŁotECZKI, przyjęty jako 
członek honorowy Klubu. Znakomity szybownik od roku 
193 l, rekordzista Polski w locie na długotrwałość na 
szybowcu dwumiejscowym: 23 godziny 51 minut, instruktor 
lotniczy. Konstruktor w przedwojennych zakładach RWO, 
główny konstruktor samolotu seryjnego szkolno
akrobacyjn~go RWD- ~ 7,. ,Jąko piłot doświadczalny 
przeprowadź~ł w lotach homologację m. in._ szybowca Sęp i 
pierwszy oblot motoszybowca Pegq~._Qł(JwnY__~_Qn~truktor 
pierwszych polskich śmigłowców. Brał udział w 
projektowaniu 13 typów samolotów i śmigłowców, 
wyprodukowanych w ilości ponad 1200 sztuk. Był 
pra~ownikjem n~ukowo-dydaktycznymWydziału ~otniczego 
Politechniki Warszawskiej. Obecnie jest działaczem 
warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Podczas wojny 
działał w nurtach Armii Krajowej. 

I 

8 czerwca miałem zaszczyt wręczenia Panu 
Bronisławowi w Warszawie odznaki Klubu Lotników 
LDTECZKA. 

Wrat z przyjętym w poczet członków Klubu na 
zebraniu majowym prof. Wacławem Kornaszewskim, 
witamy Ich serdecznie w naszym gronie! 

Ponadto zebranie zaakceptowało przyjęcie w poczet 
nowych członków kilku Kolegów, którzy byli członkami 
LOTECZKI, do czasu jej zarejestrowania jako 
stowarzyszenie. .Stanisław B/as;ak 

LIPCOWE URODZINY •.. 
- 16, Halina Bułka-Grobelny, 
- Ił, Leszek Horbaczewski, 49 lat, 
- 3, Aleksy Ilukiewicz, 68 lat, 
- 10, Edward Ligocki, 61 lat, 
- 18, Barbara Maciąg~ 
- 25, Waldemar Miszkurka, 54 lata. 

.... I IMIENII~'Y : 
Halinie, Annie, Mariano\:vi, Antoniemu, Zenonom, 

Henrykowi, Aleksemu i Krzysztoto \iV i oraz wymienionym 
wyżej Jubilatom redakcja biuletynu śle najserdeczniejsze 
tyczenia pomyślności! o , 

50 LAT STARTOW-
MakSI C.zlI\iel~Paszyc·wzawodach szybowcowych 

rangi mistrzostw Połski .. ucz~zono- pfęknie'~na zakoń~zenie 
Szybowcowy~h Mistrzostw- Polski oo.Kobiet w Lesznie, w 
których Maksi :zajęła .' doskonałe szóste miejsce. Dyrektor 
Aeroklubu . Leszczyńskiego A. Majchrzak i prezes 
leszcŻ}'ńskiego Klubu ·Seniorów Lo~nictwa Józef Młocek 



wręczyli Jej z tej okazji miłe pamiątki. Przypomnijmy, że 
Maksi jest jedynym sportowcem w Polsce a może i na 
ś'viecie, startującym w za'\ivodach tak wielkiej rangi przez 
pół wieku. Grat~lując Maksi tego wyczynu, życzymy Jej 
dalszych sukcesów w zawodach rangi mistrzostw świata! 

Redakcja biuletynu 

ROCZNICE ŚMIERCI 
5 lipca - Maciej Maje\\lskj~ 13 rocznica~ 

26 lipca - Tadeusz PopieJ, 36 rocznica. 

CZEŚĆ ICH PAMI.ĘCI! 

5 CZERWCA W FORDONIE 
odbyła się miła uroczystość odsłonięcia pomnika, 

,upamiętniającegolotnisko szybowcowe '!! F()rd~nie. 

I SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA 

II 
upami9tnlaMcY Lotnisko SzybowcOwe w Fordonłe 

pny 

BYDGOSKIM KLUBm Smn:ORÓW LOTNICfWA 

I 
i 

i 

I szczególne ~ie i ws~cie Wei 
wzniesienia POłt2l1ika utrwalajqcego

I tT.je polskieeo lotnictwa i sfawitfceeo 
ookomnlia lulJzi z Mim zwiąZQl1p Ha 
Pomorzu j Kujawach. 

PRZEW~DlCOMISJt H '. z\ Cy 
~ .
 

ZIIaI UWIłI
 

8~szcz, HI maju 1.001 r. 

--_.,--_._._-----------------------' 

ŁOTECZKA wsparła tę szczytną akcję finansowo. Z tej 
okazji przewodniczący Komisji Historycznej Bydgoskiego 
Klubu Seniorów Lotnictwa, członek naszego Klubu, Zenon 
Chwaliszewski przesłał LOTECZCE dyplom z 
podziękowaniem za loteczkowe zaangażowanie w tę ideę. 

Serdecznie za to dziękujemy! 

Redakcja biuletynu 

FUNDACJA POMOCY POSZKODOWANYM 
LOTNIKOM IKAR 

została zasilona sumą 300 złotych. Kwotę tę, 

uzyskaną jako wyróżnienie dla Biuletynu Loteczki w 
Konkursie im. płk pil. Boelsława Orłińskiego przekazałem na 
konto Fundacji: 
PBK I/O Radom ul. T. Kościuszki 2, 26-600 Radom, Nr 
konta: l l lO 147J--40t47004554 27 czerwca. 

Stanisław Błasiak 

TADEUSZ CHWALCZYK 
sympatyzujący z ŁOTECZKĄ przesłał dla naszego 

Klubu piękną taśmę video z sześcioma filmami lotniczymi 
Jego autorstwa. Ich tytuły, to: Akademia Szybowcowa (20 
min 15 -sekl: [ot po medaI18mfn-25 sek), Casus: Świdnicki 
kangur (11 min 35 sekl, Zimowy turniej ( 8 min 48 sek), 
Wzloty Jadwigi P. (7 min 45 sekl i Etiuda z łabędziem (3 min 
08 sek). 

Bohaterami są m. in.: Tadeusz Góra i Jadwiga 
p iłsudska-J araczewska. 

Panu Tadeuszowi serdecznie dziękuję za ten dar! 
Stanisław Blasiak 

P.S. Chętni do kupna taśmy proszeni są o kontakt z autorem. 
Cena: za jeden film - 40 złotych, za dwa lub więcej - 60 
złotych. 

KRONIKA LÓTECZKI W USA 
W czerwcu kronika LOTECZKI zawędrowała za Ocean, 

do USA. Kazimierz Rasiej, Prezes Rady Skrzydeł 

Stowarzyszenia Lotników Polskich w USA, członek 

honorowy LOTECZKI był jedną z osób, które obejrzały 

kronikę· 

ADRES KORESPONDENCYJNY: 
Zbigniew Gajewski 
ul. Wejherowska '5/4 
54-239 WROCLAW 
tel.: (071) 350 72 20 

KLUB LOTNIKÓW "LOTECZKA" 

r~nniej~zy numer przygotowali: Stanisław Blasiak i Wojciech San.1\owski 


