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BYLI WSRÓD NAS
 
\V listopadzie kieruj~mv nasze myśli 

szczególnie ku tym, któizy ~deszli o ~as 
llaZa\VSze. OpllŚciłollas \\r- II kol r, 
ktćlrZjl przed d\\lUnastu lary' tworZ}rli 
;,~~t~c~kę" , bądź .. dołączył~ do niej 
I)()Zł11eJ a Pożegnaliśl11,\l iłlstrllktoró\v: 

Achila Rudnika, St~fana Rózyckiego, 
lViieczysława \Volaka, Józefa - Le;n~ 
Blljak.a i Jerzego Blitza~ Brak nanl 
S....·ta:njsła\va ~Tadeusza. Skał'ackieg~ro...·.·.·' \Vit 

'. ~ ""'"". .

Eugenlusz.a Kosso\vskiego, Stefatla 
SZ)'ktłSiuka, Eugeniusza Kuźbika, 

Jarosła\vaStaroszc.zaka i Franciszk~ 
Nazarewskiego. Tyl~o rok była z nami w 
"Loteczce" Urszula Sliwak. Nie żyje wielu 
k?le z którymi łączą. nas 
mezapomniane wspomnienia z Gądowa 

lVlałego i z innych lotnisk a którzy nie 
zdąz)di b~lĆ \V naszynl lotec.zk,o\vYln 

anie: rv1arian Gorzelfik, Boles' · \V 

J(0chanowski, rvlarian ~ Łuszpiński, 
Stanisław Palider, Janusz Szkodo, Jan 
Kuśnierz, Andrzej Now, Maciej 
Jvl,lje\vski, AlojZ)1 Den1billski, Józef 
Borzęc .; Ja.nSzatko, Jan Garstka 'i Je.'. 
Kossobudzki, bracia Ryb~ owie, Zygmunt 
Dobrz:yński, Józef"Ruc o\vski, Antoni 
Groln.adzki, Jan Malino\vski, AdaIll 
Gawroński ,. Antoni Janicki, ~ Czesław 
Filonowicz, Bogdan Adamcztik, myk 
(Jstronlęcki, Krzysztof Ruciński, Zbi ie\\l 

Tworko ski, Adrian Klimkiewicz. Piotr 
LOt1, Zbigniew Lamperski, Roman Jacheć, 
Mieczysła\v . !v1iedziucho. ztot' 
Donigiewicz, uczeń piL Wie~zorek 
Ckatastrot11 1953 r.), R)fszard asucki~ 

BołotO\vicz, Jan Stryjak. . 
R)lszard Jall 

../nie\\ricz, R...\.,.lszard K~On10r(.)\:tIS.·k· S"! t'...".'".I~.. f'"'"" - """ean 
~óżycki senior, Józef Gądek, .
 
Olko, Konlel Se ·O\~V, JaJ1
 

Marian S:ypllie\\Jski, Jan Jall
 
Burdzińs ~., StefaJl OIJlbol Zdzisla\\"
 
Pakiele\\ric:z,,_> \Vła ,. S·ł·8\.J.t ł ·k*
'\f L_,<lac:··· I 
Wło imierz Jastrzęb ~ i, Jacek Buława, 
Nie 111.a \\rśród nas \~;fr()c- itldzi 
pi .·a, jak: 1\.rlaria T-e'lsserc.. eresa 

wieduk, Andrzej 1vla~ko, Kazimierz 
Mościcki, \V·,J ła\:v Pa"rło \\!ficz i 
Tadeusz SZ\ved. < Pamiętamy o pilotach z 
mnych aeroklubów, z którymi vAdu nas 
\Viele łączyło, jak: Pel? ia Majewska, 
Ed\:vard Makula, Józef PieCZe\Ąlskj~ 

Tadeusz Popiel, Ryszard Bitner. Sławomil: 
I;1a~ruk,:anisławSkrzydlewski, Antoni 
Smigiel, Olgierd Paszyc, Hen." Lisiecki, 
?enon SkoIski, Zdzisław Konik, Tadeusz 
Sliwak, Eugeniusz Siedlecki, Bronisłav./ 
Bllrakie\vicz~ .' 

Pamiętamy o patronie ..Ą,er{)klllbll 

Wrocła\vskiego, pułko\\fniku Bolesłavv'ie 

OrlillskiI11. 

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI! 
L)tanis!(n,t} Błasiak 



Jerz~.' Blitz (1932-1998) 

Jerzy BHtz urodził się 23 nlarca ]932 r~ \\1 Warszawie~ 
Jego dzieciństlYo przerwała \vojna~ ~ciec _. Łotysz z 
pochodzenia .. ukry\\tał się przed okupantem do 1944; kiedy 
to po Po\vstanlu Warsza\\!skim został \\l'vwiezionv do obozu 
koncentracyjnego w Stutthofie~ skąd jui nie powi-ócił. Jurek 
z rnatką urato\\faH się; uciekając z miejsca \\]wózki 
robotnikó\l~; spędzonych przezNiemców~ Do grudnia 1944 
przeby\vali\\F Konstancinie~ a następnie urodziny \\r 

Krako\\'ie; Stamtąd\\;~yjechaH\V 1946 do Wrocławia~ 

Podczas \vojny rozpoczął naukę w Warszawie. 
Kontynuo\\Fał ją i ukończył jut \\1 Krako\vie. We Wrocławiu 
uczył się \\1 gimnazjum1t następnie zaś w Szkole Orląt w 
Karpaczu. Szkoła ta miała profil sportowy. Przez kilka lat 
\vykaZY'\\lał się nieprzeciętnym talentem w konkurencjach 
narciarskich: skokach, rdzie i s)ałomie~ 

\V 1949 trafił na miłość s'vego życia - lotnlct\VO~ 26 lipca 
tego roku rozpoczął szkolenie szybo\vco\ve w Rzadkowie'. 
p ien,vszv szur na SG-38 z lin gunl0\~'Vch tnvał l O sekund~ W 
Rzadko~v iezdobył I i II stopień \\rYszkolenia 'li lotach za 
\-vyciaza na Salamandrze. Dalsze szkolenie kontynuował 
\\le "trocłav,riu. 

\V 1950 latał \\1 Jeżo\vie Sudeckim; gdzie uzyskał III 
stopień \vyszkolenia a następnie na Zarze~ w Bielsku~ w 
()lesnicy i vleWrocła\\/iu~ gdzie 16 lipca zdobył srebrną 

odznake szvbovicoVi3 nr 372. 
SzczegÓlnie u nliał Pob}1 na Zarze. Ćwiczył tam 

akrobację i bez w·idocznoś·ci~ latał na potrzeby filmu 
t!Pief\vszy startH 

\N~tedy tez onał na Salamandrze S\vój• 

pier\vszy (od razu samodzielny) lot w nocy. 26 v.rrześnia 

l 950 został \\'$ łrekordzistą..'. Bułgarii \v prze\"ryzszeniu 
(3849m)~ lecąc z·.pii, Janko\vem na Zurawiu jako pasażer. 

()d 5 do i 5 2:rudnia 1950 brał udział w SZ)'bo\yco\Vy1n 
(]bozie \\lycLyn;;~~1n w Jezo\vie Sudeckim~ Zakończył"go 
uzyskanienl na fal it. lecąc na szybo\vcu Sohaj; ści 
5250 mi przevvyzszenia 3400 m do złotej odznaki 
s ~ \\'co\vej. \V 1951 brał udział \v Krajo\v)lch Zawodach 
Szybov,'co\\r)Jch\v Ino\vrocła\yiu i poprzedzającym je 
treningu. \Vy nał kilka cieka\v)'ch przelotóv,!~ m~ in. 
\\trocła\\" ~ Pszczelin k.\\larszaw)i (287,5 km), uzyskując \\1 

chrnurze burzo\'lej na szybO\\Fcutv1ucha...ter \\r}sokość 3600 
rrL f ~dziemika 195 J szkolił się na kursie iilstruktorskim 
'\iV CSIS\\' Bielsku. W rokup;enl \'\t)daSZO\lfał się na 
sz)"bo\,rce: Sęp~ L urulk i ~'fucha"'"ter i ~Go4.\V rnarcu 
następnego roku odbył doskonalący' kurs instruktorski na 

IC1tnisku lnOVi,TOC ła\~ po 
instrukto rsk te. 
6 ]953 
ał dianu:nt za 

na 
uzyskał upra\vnienie \v~ykony\:vania 

składzie 6 szyb{l\\'Có\\'~ ró\vnież 
ZadeUlonstrO\vano to 13 sierpnia _.""'.,-"!f"-...·~ .. ~; 
na szvbo\vcach 1'v1ucha. 8 : nia 953 '!lli.~.'·ifr'.it .... <:;.'f 

Sudećkinl lot fa] O\V'V na \\"v$okość 6377. 
drugi diament za prze\\/yzsźenie 5727~ 7 rn. 
tez na Bociana. \V ]953 konał 297 startln~! \\' 
godz. 34 min. 

\V nas nvrn roku latał intens,/\vnme jako inStruktor, 
znajdując tez cżas na latanie \vYGzynt;v~,re; 26 k\~'iet111a, lecąc 
z pasaterem l'~adeuszem Babia.rzem; pobił na trasie 
\llrocła\v-POZI1Jlń- \Vrocła\v rekord Polski \\. przelocie 
doceio\vo~PO\'Totnym, uzy~kując i na szybo\~/cu Bocian 
od 290 krn \li czasie 5 godz. 20 rnin" [J'Okotlca 
roku vlvkonał na sz\"bo\\'cach -983 lotv \\f czasie 42257 rnjn.~· ~- . ~' 

\'l 1956 praco\vał za\NodoVlO \~i fi\erok~ubie Tatrzańskim 
\V No\\'~ym T Coraz ,\'iększe znaczenie prz~y\'vi,ązy\vał 

do latania samolot:ovrlego. Podsta\\'o\\"e szkolenie 
sanloloto\ve odbył \V C\\fL~ \\le \Vrocła\\!iu~ gdzie od 26 
sierpnia do 19 września \\)rkonał 80 lotó,v' n~ C:SS-13 \\/ 
czasie 10 godz, 9 min, W krótkim okresie zdob~{ł liczne 
upra\:vnienii" vlł'ączllie z upra\vllieniem instnlkiora- sarno~o~ 
tov,teeo.

W lipcu 1957 holo\vał szybo\\"ce podczas Ił l 
SzvbOV/CO\\"lCh Mistrzost\V Polski Jun ioró\v na Żarze. Po 
tyć'h za\-vodach~. 21 lipca miał \vykonać przelot (iliv~;ice~ 
Toruń naCSS-13. \V Ruścu Łódzkim miał \vypadek~ 

czony lOO~.ró kasacją sam·olotu. Nastąpiła 19~1etnia 

przerwa w działalności lotniczej Jur1<a~ Do tego czasu 
\\rykonał on 1073 loty na szybo\vcach \v czasie 444 godz. 8 
nlin.~ 3648 lotó\v na samolotach \\" czasie 674 godz" 37 min. 
i 4 skoki spadochrono\ve. '--

Do lotnict\va wrócił Vl 1976. Po pOZJty\vnym przejśclu 

badań lotniczo...lekarskich \V GOBLL-u~ odnov~dl \\'sn'stkie 
upra\vnienia na szybo\\"cach i samolot8.ch. Latał intens}'\vnie 
do J3 sierpnia 1987~ głó","nie jako instruktOf T- \\f Aerl bie 
Wrocła\vskim~ Lisich Kątach~ Lubinie, Lesznie i na rze. 
W tym czasie oddał się szczególnie działalności na rzecz 
mł Pro\vadził wzorowo szkolenie teoretvczne ij. 

praktyczne~ Był doskonałym organizatorem. "'Wielu 
SzybO\\'llików \\Tocławskich jernu Z3\vdzięcza Hczne 
uprawnienia i osiągi, szczególnie diamenty zdobyte na 
jel ~ órskiej fali. TVI{Orząc Woje\",'00zki lJnivversytet 
RobotniCZY przy ZSMP v,fe W'rocła\viu myślał o 
w niu jego środkóvI na lotnicze szkolenie 
młodzieży. Dzięki niemu z tych funduszy Aeroklub 
Wrocławski nabył kilka s "" bO\VCÓ\łl~ które latają do dzht 

Dalszemu lataniu Ju.rka przeszkodziło pogorszenie stan li 

zdro\\"ia. W suulie \\'vlatał na szvbov{cach 2694 lotv \\ 
czasie 663 godz. 24 min. oraz 5159 lotó\v na samolotaćh \\. 
czasie 1005~ . 19 min.rvlimo utraty zdro\via nadal \"iele 
czasu poś\vięcał społecznie lotnict\\lu~ Założył i roz\vinął 
Klub Sportów Balono\\rych \ve WrocłalViu., zorganizo\~/ał 

fundusze na za 2 balon6\v. Bvł r6vlniez CZ'vnnVOl 
członkiem \\!Tocła\\fskiego klubu riliłośnikó\\' ]ot~njct"'\Na 
Lotec:zko. "-' 

Przez viiele Jat v,;a!czył z c.ięzką~ nieuleczaJną chorobą. 3 
czerwca 1998 zatrzymał się zegar Jego biologicznego tycia. 

Jurek cały majątek przeznaczył na roz\\'ój 
szybo\vnict\"la~ sportu s.amoloto\vego i balonovlego. Jego 
matka~. Zofia Bartnicka Suchomska~ postano\viła ut\\'orzyć 
Fundusz Jl!iecZ)Js(v im..Jerzego Blitza; 111\\'estując \\' niego
ró,\niez s\\'6j nlajątek. ... ... 

Na obie Jurka~ pocho\vanego \v k\\'aterze nr 26 
Cmentarza OSObOVtlickiego \\iTe \\lrocłav~d u~ \v j dn ieje 
sentencja: 

Kojący duszę lot S{vbOl'VCefn
 

Zalnieniłern na }'vędrÓl1'·!kę
 

Bezk.resern 
A'f/ecznej Drogi 

SlanisiaH' Bhl,)'lak 



A/arian (lorze/ak (192,8-1964) 

JVlarian Luszpiński (1929-1975) 
Ltrodził się 4.09.1929 L \V Tarnopolu \v rodzinie Michala i 

Jadvdgi z don~u Rybicka. Ojciec był podoficerenl 
z3\vodovvym . \'VP, Naukę rozpoczął przed ~roiną \ve 
L\\'o\\ite~ gdzie przebY\\fał przez cały· okres okupacji, Tam 
tez ukończył szk powszechną '1l 1946 rok.~ i \\;Taz z 
rodziną \vyjechał do . ia.Uzvskał m.aturę w liceum 
komunikacyjnym i p acę \v zakładach łłArchimedesł~. 
\ll !l1iędzyczasie rozpoczyna studia \VieClOrO\\re v;iszkole 
łnt),nief)~nej. (WS· które kończy \v 1955 r. Pracuje w 
biurach projekto\vych, 
Karierę lotniczą rozpoczyna \v 1959 rok\! szkoląc się ~' 

ranlach podstavvowego szkolenia szybowcowego pod okiem 
brata Stanisła\va. W tynl teź roku lata jako pasażer z bratem 
na SzyooVl{co\\tych l\1istrzost,\\J8c,h Polski \v Lesznie na 
sZybO\"iCU d\vumiejsco\\Fym HBocianH 

szlifując umiejętności 
\'V piiotatu szybowco\\'ym. 25.12.1965 f.' zdob'v\va 
dian1entO\vą odznakę szybo\vc:o\\'a nr 134. W styczniu f"966 
L .. znai~zł się \v składzie no\vego Zarządu Sekcji Szy~ 
bo\\'co\\/ej .Ą.eroklubu. Wrocłav,!skiego i startuje \~ zavlodaćh 
SZybo\N'CO\vych II ligi \*;1 Lisich K·ątach+ Vl 1967 r. y/raz z 
Januszem Ylasile\lf~skinl uczestniczy \\1 trójmeczu 
szybo\vco\vym \v Ranie (Czechosłowacja) zajmując \" 
klasyt1kacj i dru:Zyno\vej .. II miejsce~ oraz zdobywa tytuł 
szybo\vco\\rego mistrza Wrocławia+ W t\m czasie odb'v\va 
przeszkolenie nasanlo1otachi uzyskuje upra,",l1ienia . 
\1/ .. ]969 r.. zajnluje 2 miejsce na IV zaviodach 
Szybo\vco\vych im. Szczepana Grz;eszczyka \\1 Lisich 
Kątach, \\liełokrotnie uczestniczy w' regiona~nych zaw ~b 

szybo\vco\\)'ch~ m. in. \\f Opolu i Lubinie~Duzo lata na 

Brooisla\\! Burakie\\ricz (192 
lJrodził \\' 1925 r. \~j' 

\\'czesnych lat intereso\vał 

i \~iojna nie poz\voliły ffiU jednak na 
zrealizo\·vanie [UarzeIl. 'ren okres rnu 
\YÓ\vcz-as pilna i \vazniejsza v{a'łka l okuparuem v~; C,.,,::z.P,...... ,,'>,..., ,"' f1i 

AK, Dopiero po \vojnie mógł po\\rrócić do p,fuh~~--..", •.." •• 

nlarZetl ... latania. Rozpoczął je prakl)'Cznynl 
s. \~}nl \V l 946 ,I \\1 Rzesz.Q\\r te,i 

'epilota ś,lizgo"vego(H stopień \\'??szkolenia) ... \\' 
roku, \v vv'Vniku daJsze~o szkolenia \\{ Pol1chnie i 

PińczO\\iie, został ~ pi lotenl tagło\\r')/m ( Ił I - . . . 
\\(yszkołenia). ~ 

\\1 1948 rozpoczął szkolenie na kursie instruKtorÓ\\ 
szvbowcov;r\FCh \\' Lis ich a następni e \\ 
.Aleksandro\\flcach; gdzie uzyskał· uprav"llienia instruktora 

·\\'.co\vego. Tanł tez podnosił s\voje kv~"a]jt1kacje pilota 
szybo\vco\vego, końc kurs łotó\\r \\!'Ieczonych i akrobaell 
podsta\vo\vej. <f~. 

Pracę po jął \li ulubionyn1. za\\fodzie~ szkoląc młodveh 
adept6\ll szybo\vnict\ll'l \\1' aerokl ubach i ośrrJdkach 

ISzybo\vco m+ in, R.zeszo\\~ie, Krośnie, Lęborku i 
Jeleniej Górze, Doskana ił s\\Ioie umiejętności Z21\VOdOVl;d;:' 

uzyskuj~c .1. klasę instruktora S z)tbo\vco\:vego oraz ,pilota7 a 
następnIe InstruK'tora samolotO\Ve20. Praca za\vodo\va nie 
przeszkadzała mu w lataniu SpoftO\'lynl. LIzys ebmą i 
złotą odznakę szybo\\"cową oraz diament z.a przevlyzszenlec 
Pracując jako pemo\vartościO\-l/Y instruktor samoloto\v'/ i 
szybowco'W'Y zaczął się specjalizować \\/ szkole~n iu 
podsta·wo\vym na szybo\vcach przy' utyciu startu za 
y,ryciągarką {ponad 20 000 lotó\v na sZybO\\rcachL 

Za swą działalność~ nie tylko lomićzą, \vvfóziliołl'V został 
licznymi odznaczeniami p~st\\fo\\fvmi 'i órganizac;/jnvn1l. 
Po przejściu na emeryturę nie stracii kontaktU z łotn fct\~'e rn" 
Jednak dolegli\vości zdrOvłotne nie pOZVJoliły lnu na bliski 
kontakt z ulubionvm zaVtOdenl. ~ 

Zmarł l listopada 1998. Spoczj/\\;,a na crnentarzu 
komuna~nym. \v. Jeleniej Górze. Jego zycie i praca to 
napra\vdę \vlelkl wkład w organizację i roz\,,'ój lotnict\va 
sporto\'łego, z\vłasz-eza szyhovvnict\va. 

JJ/iesłaH! [)ziedzio 

Stanisław Witek (1949-1994) 
Trudno\\f to uwierzyć] że nie ma Go lUZ \""śród nas. 1\{1iał 

zaledwie 45 lat. Staszek Witek caJą S\v=oją karierę ]otni(Z"l 
zv,riązał z Aeroklubem Wrocła\vskim~~ je -ukońclV·ł 
szkolenie podsta\vo\ve \v 1964 r. Na dalszą karierę Staszka 
znaczny \vpły\v \\'Yviarłjego pienvszy instruktor - Stanisła\v 
Luszpiński. Pod jego pieczą b)'\vał szybko kolejne 
uprawnienia. .luz po czterech latach latania był nairnłodsz\/rn 
na ś\yiecie posiadacz,em złotej odznaki z trzema dlamentamL 
Szkołą zaviodniczego życia się dla Staszka Jezovw'skie 
Zavvody SzybOvlCO\:ve~ \vktórych zadebiutov,rał \v 1967 r, 
piątyttl m i.ejscern. W dzień po ich zakończeniu~ 2 sierpnia 
wykonał \v bardzo tru \\'arunkac,h na szybovvcu f\,;1ucha 
Standard przelot doc,elo\~!'O-po\vrotny Je.ŹÓ\\;' :. (lstróvl 
- Jezó\v o ' j 334 km. W roku \\fv~ra.ł -7~",!L.'r~"~~· 

Jezo\"lie, kvnll 1. fi kUl ąc się do mistrzost\~i Pó'l~ki ,\V 
d\\i'ukrotnie \\1' klasie standard~ \\1' latach 1978 1 [988, \V' f 
r, pobił rekord Polski \\' przelocie doceio\\"o 
300 krn z azerem. Janem KachatlCzvkienl" 

... szek \vi krotnie starto\vał"za granica~ \iV 

dV\illkrotnie \\1 mistrzost\vach ś\viata: \v 1981 \V P'"~derbom = 

był ósnlY~zaś \\1 19 11 i (As. ustralia) 
'łlaźn iejsze sukcesy Staszka to: - 4 n~iej sce 
tv1 jstrzost\vach Europy \\{ CJerebro bJL,n··" ... ""', He" 1 

klubo1wej - z'\\rycięstv~j'a \V 1976 re \V 

i\i1 istrzoshvach Kraj Ó\V .~1'..]""'· I Ui łl J'l, ~' ....· l.... A 



Posiadał upra\\'TIienia pilota dośvdadcz~lnego. Bjlł 

spółecznikiem~ szczególnie \\f i~eroklubie 
\\/rocła\\fskinl. \Vraz z latającą na ach toną Danutą 

zaraził bakc'\dem lotnicz'vrn córki Anię i 
Staszek S\V iadonlY n~ieulecz.alnej choro nie podda\·vał 

. Pro\'iadzil aktvV\'E1V trvb tvcia. Choroba okazała 
sililie~sza. Stiszek l""' 19 k\vietnia 1994 L \V;i 

S7p ~ta] u \v Kato\\'lcach. \Vśród kole \\f pozostanie \\1 

palnięci nIc ty jako Ś\\!ielny pilot, ale i jako znakomity 
teorepv'k~ trv 'v energią i on,rginałnvnli pomvsłamL Bvł 
l \v't/kształcenia lnzvnierem mechanlkiem't absolwentem 
Politechniki \VroCła\\~5kiej~Na cmentarzu Ś\v. Rodziny ""'e 
\\lrocła\~'iu~ z -;Zka tłumy znajonlych i przyjaciół, a 
\vśród nich liczna brać lotnicza l całej Polski i lchika\va 
rv1akoto z Japonii. 

Józef Bujak (1925-1998) 
Józef Leon Buiak urodził się ł 8 nlarca ]925 r, \\r 

Kra~kov'ffie. Podcz-as~\vojn\" \~'alcz\{ł \~V szerc2ach AK. \1,/ 1945 
f, \"stąpił do f~erokłubuKrako'vliki.ego i tam~ \V lipcu 194,6 r~ 
oticjalnie zaczął szkolić się na szybo\vcach. lv1aturę zdał "'" 
Bielsku~Białej~ koltcz-.ąc \\f tamtejszym technikum 
specjalność łom lezą, Ożen ił się i \vraz z zona rozpoczął Vi 

Krakov.lie studia nledyczne+ \V 1950 L oboje zostali 
aresztov;fani za działalność polityczną, przy czym ZOna 
z111arła \v \vyniku nieludzkich przesłuchań (miejsce jej
POChÓV,iku nie jest znane do dziś). 

Józef: po \\')jściu z więzienia" rozpoczął pracę \v 
strefOV~!)/l11 ośrodku koordynacji lotó\\' w .Krako\\fie_ 
Rozpoczął tez studia na Vlydziałe Mecbanicznynl 
Politechniki \Ą/rocła\vsklej. \\r 1953 L został członkiem 

i\erok Iubu \V rocła\\'skie2:o ~ \,ve \Vrocła\viu zaczął tez 
pr /kę \v zespole "Sp~ Studia na politechnice ukońe-zył 
jednak bez złozenia lomu~ bo\viem chciał pO\'\rTócić do 
-przenvanych studió\J;j medycznych* Po \vie loletnich 
staraniach j intenvencjach \\1 ?vlinistersnvie Szkolnic",,'3 
\\/yzszego~ \V 1964 r został przyjęty do Akademii Medycz
nej \v Białymstoku~ k.1:ó ończył \\t 1970 r. 

Szkolenie na samolotach rozpoczął\~' Krako\vie \ll 1949 
L~ zaś \'\1 ]955"; \ve \Vrocłav~tiu~ ukończył instrul10rską 
praktykę sLybo\\,'co\\'ą~ a \v trzy lata + W Krośnie ~ 
instruktorską praktykę sanl0)otowa. Uprawnienia pHota 
agrolotn ict\va uzyskał 'N 1972 r. iiako lekarz był z Iskimi 
ekiparni \\/ A.fryce. = 

Józef Bujak \\f'r.'iatałznie 3430 godzin na samolotach i 
[414 20dzCnv na szvbov~rcach. LJzvskał Złotą Odznakę 
Szyb()\~;co\\rąrif Z jednyil1 Diamentem.· Jako instruktor l~tał 
rn, in" \v Krako\\l'ie~ \Vrochl~viij (Gadó\iv rvlały~. Mirosła\vice~ 
Sz,:lnanó\v). Białvmstok.UcKrośnie~ NOV{vnl Targu\f na 
Zarze~ \V Llgolce 'tlotłu;j~ Lubinie, Zielonej Górze, DęblinieJ 
Lisich K ch i \\1 Lesznie. Po ~oleniu na sanlolotach 
TS-B' ramach \vojsko\~'ej szkoHł następnie 

sarnoiotach na potrzeby \vojska. 

Do ostatnich ch\\rił Z'vcia Jego serce biło 

lepsze jutro polskiego loinict\~a+~\Vyraził to 01"10" \V 

ostatniej woli t ą niżej pisany~ \v obecności Jego 
zony; zarejestro\vał na taśmie magnetofono\\!ej 9.03 98 Lo 

Swym latającym kolegom polecił przekazać nl.in,: 
( ..j J l1(gdy nie cheia/el11 zoslai' dyrektorern 

G1Ólvnego (JśrcJ{ika Bad.ań Lotniczo-Lek,Llrskicł]., To takie 
proste: ja za bardzo kochałen-llotnictlł/oo StaH,iiaul się ZQlVSZe 

liV S)ltuacji, cO ja bJ'm zrobił. g Hl miał pozb{nrh: 
latania! Pamiętajcie1 nielvaine, czy się et bad111U~a tak 
CZ1/ inat aine, bv Czło't1dek, laórF k(;cha latanie_ ;ue 
z(istał kopnięty tV se'rce' b!iące dl(llotni~~ntla prze:: f''H1irni/;:J"i'-:rl.J 

lil bia/vni kit/ut.,) n 

Zmarł 10 niarcal998 L "f szpitalu \\!c Vlrocła\\'lu" 
17 marca 1998 r zarząd Głó\\'llY Aeroklubu Polskiego 

odznaczył Go pośmiertnie odznaką HZasłuzonego [)ziałaClEi 

Lotnichva Sportowego'\ którą następnego dnia Prezes ,Ą,P 

Wiesław Jaszczvński i sekretarz AP Stanisłavv Kolasa 
przekazali Jego ~ :żonie~ Ma, cie. Po uroczystościacb 
żałobnych'f k1óre odbyły się 18 marca~ prochy znlarłego ~ 
zgodnie z Jego wolą -, rozsypano 3 dni później z samo~otu 

nad lotniskiem Centrum Szybo\\fco\vego \,r Lesznie. 
Stanisienv Blasiak 

PRASZAl\łY 
Na mszę ŚW~ 10 grudnia br;; godz~ ł2~OO \\' kościele O*(}. 
Kapucynó,,' w Krakowie~ uf LoretańsKa ll~"' SWięto 
ł\fatki Bożej LOf'etański;ej~ PATRONKJ LOTNl KÓ\\' = 

zaprasza O~DominikOrcZ)'ko'\\'ski SI\f Cap.
 
Na doroczne spotkanie czionkó'" i s,'mpatyl<6\\' LoteczkL
 
\\lstępny termin: sobota, 15 st)fcznia 2000, godz~
 

sala nad kawiarnią '1,.BI\V.~t~ prz)' ul. Kleczkovn;kiej.
 
Proponov.'ana oplata 30 zt dla osób z opłaconą składką
 

roc;zną ~ 20 zl~
 

Na nasze comie;sięczne spotkania = Yt' drugie \\'torki
 
każdego miesiąca, godz~ 17.0{L ~1iejs(e ~ ~BI'\,'A H. 

Zbignic\NGajel\fski 
ul. hero\.vska 5/4 KLU LOTNIKÓW"LOT CZKA" 
54-239 \V "LAVl 

Numer zriE~aallHJ~\V~łn: Stanisła\v Błasiak i Sanko\,""ski


