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W ALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO
WYBORCZE
1 marca br. w Orlim Gnieździe odbyło się Walne
Sprawozdawczo-Wyborcze
Klubu
Lotników
ŁOTECZKA. Wzięło w nim udział ponad 40 osób, spośród
których 36 miało mandat do głosowania. Mimo trudnych,
zimowych warunków atmosferycznych z odległych miejsc
dojechali m. in.: Mieczysław Bakoś, Witold Bródka, Zbigniew
Bukowski, Andrzej Cichoński, Wiesław Dziedzio, Tadeusz
Kaczmarek, Henryk Maciąg, Zbigniew Martynowic~ Waldemar
Miszkurka, Józef Młocek, O. Dominik Orczykowski, Henryk
Sienkiewicz oraz Stanisław i Tomasz Sójkowie.
Zgomadzonych powitał prezes LOTECZKI, Zbigniew
Gajewski. Zebranie prowadził sprawnie Leszek Haber,
protokołował je Edward Ligocki,
obaj wybrani na te funkcje
Zebranie

- 2004: 606 - sztandar dla

Szkoły

Podstawowej nr 118 im.

płk

pil.

Bolesława Orlińskiego,

-1100 materiały do Kroniki ŁOTECZKI.
Większość
aktywnych członków Klubu i jeden
sympatyk, Andrzej M., opłaca składki członkowskie regularnie.
Wyróżnić tu należy Zenona Chwaliszewskiego, który rokrocznie w
styczniu przesyła do skarbnika z Bydgoszczy kwotę przekraczającą
składkę członkowską.

Gromkie oklaski po skończonym sprawozdaniu były
najlepsza oceną efektów pracy i zaangażowania Tadeusza Janego
jako skarbnika.
Płk pil.Zbigniew Matema w imieniu Komisji Rewizyjnej
przedstawił pozytywną ocenę pracy zarządu i zaproponował
udzieleniu mu absolutorium, co zebranie przyjęło jednogłośnie.

jednogłośnie.

W imieniu zarządu sprawozdanie za miniony czteroletni

Klubu wygłosił Zbigniew Gajewski.
sprawozdanie finansowe omówll skarbnik,
Tadeusz Jany. Bilans finansowy Klubu w końcu ostatnich lat był
okres

działalności

Następnie

następujący:

rok 2001 - 4331 żł., rok 2002 - 3148 zł., rok 2003 - 3312
80 gr., rok 2004 ~3 046 zł 35 gr. Ponadto w roku 2004 zebrano
1250 złotych, które przekazano na pomoc choremu członko\vi
LOTECZKI.
Po wpłatach składek członkowskich w roku bieżącym
LOTECZKA dysponuje w dniu l marca br. kwotą około 3600 zł.
W poszczególnych latach większe wydatki w złotych

zł

były następujące:

- 2001: 614 - dopłata do organizacji imprezy Złotej Lotki, 356 
materiały

do Kroniki LOTECZKI, 200 - darowizna na pomnik,
1300 - pomoc do uczestnictwa w zawodach szybowcowych
Maksymiliany Czmiel-Paszyc, 8 J3 - kwiaty, kartki pocztowe,
- 2002: 1450 - medale pamiątkowe Klubu, 590 - ramki do obrazó\v,
3~~~"do~!~ty do ~~otkań towarzyskich, 400 - materiały biurowe~

W dyskusji dr Stanisław iv1aksymo\vicz z\vrócił uwagę
na unikalny dorobek LOTECZKl \\ skali kraju. podkreslając, że
Kronika LOTECZKI warta kst
powielania.

Zagadnienie to rozszerzył Stanisław Sójka, twórca Kroniki, która
następnym pokoleniom lotnil\ów zapewni pamięć o naszym
pokoleniu. Szerzej o problemach środowiska lotniczego
wypowiedział się płk pil. Roman Gil. Tadeusz Jany wrócił jeszcze
do zagadnienia poszukiwania możliwości powielenia Kroniki dla
wszystkich chętnych jej posiadania.

Następnie przeprowadzono wybory władz LOTECZKI
na kolejną czteroletnią kadencję. Nadzorowała je Komisja
Wyborcza w składzie: Tadeusz Kaczmarek - przewodniczący oraz:
Stanisława Antoszewska i Teresa Ćwik-Maszczyńska- członkinie.

Wyniki wyborów:
zarząd:

prezes -

Stanisław Błasiak, członkowie:

Dobrociński, Witold Kęsoń, Zygmunt Małecki,

Tadeusz
Józef

Młocek, Zbigniew

Radomski i Edward Sobczak,
komisja rewizyjna - Tadeusz Jany, Stanisław
Maksymowicz i Włodzimierz Żołud.
Na zakończenie zebrania przyjęto wnioski na kolejną
kadencję zarządu.
Stanisław Błasiak

Sprawozdanie Zarząd!l Klubu Lotników
"LOTECZKA"
Na

wstępie pragnę przypomnieć, że

nasze stowarzyszenie
na jesieni 1987 roku jako nieformaIna grupa
przyjaciół lotniczych z Aeroklubu Wrocła\vskiego, która zaczęła
spotykać się regularnie co miesiąc z naturalnej potrzeby
utrzymywania więzów przyjaźni zawiązanych na lotnisku, a także
dla omawiania różnych spraw lotniczych. W jesieni tego roku nasz
Klub osiągnie więc pełnoletniość, bowiem ukończy 18 lat swego
istnienia.
Nazwę Klubu "LOTECZKA" zapropono\vał nasz nieżyjący już
instruktor i przyjaciel Stefan
która to nazwa luiała
zawiązało

się

przywołać pamlęc

Innego naszego kolegi też już nieżyjącego
przyjaciela i lotnika Bolesława Kochanowskiego.
Z początkiem 2000 roku na naszych spotkaniach
przewijał
się
temat
zalegalizowania,
"Loteczki"
jako
stowarzyszenia z osobowością prawną. Było wielu zwolenników,
ale i pewna grupa przeciwników tego pomysłu. Zwyciężyła w
końcu wersja utworzenia Klubu z pełnymi prawami i obowiązkami
sto\varzyszenia a przede wszystkim godnością lotniczego
majestatu. Za sprawą kilku aktywnych kolegów z naszego grona,
którzy przygotowali wymagany przepisami pakiet dokumentów
Loteczka 30 listopada 2000 roku została wpisana do rejestru
sądowego jako stowarzyszenie. Dzisiejsze Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Członków odbywa się zgodnie z
wymogami przyjętego przez nas statutu, który przewiduje, że
winno odbywać się ono raz na cztery, lata.
Klub Lotników jest reprezentowany przez zarząd
wybrany w 200 l.roku na pierwszym naszym walnym zebraniu:
I. prezes
Zbigniew Gajewski
Stanisław Błasiak
2. wiceprezes
3. wiceprezes
Edward Sobczak
4. sekretarz
Edward Ligocki
5. skarbnik
Tadeusz Jany
Jerzy Popiel
6. członkowie:
7.
Tadeusz Dobrociński
8.
Józef Młocek
9.
Witold Kęsoń.
Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Zarządu przyjeli
na siebie obowiązki:
- Stanisław Błasiak- redaktor naczelny Biuletynu Loteczki a
ponadto
- nawiązywanie kontaktów ze stowarzyszeniami lotniczymi,
- nawiązywanie kontaktów z wydawnictwami o tematyce
lotniczej.
- EdWdTd Sobczak - organiTdcja prelekcj~ zbieranie materiałów
historycznych i biografii lo1ników.
- Edward Ligocki - prowadzenie sekretariatu.
- Witold Kęsoń - redaktor Biuletynu Loteczki
pomoc w
sekretariacie,
- Tadeusz Jany - prowadzenie spraw finansowych Klubu,
- Tadeusz Dobrociński- organizacja spotkań koleżeńskich,
- Jerzy Popiel - śledzenie i rejestracja lotniczych wybitnych
osiągnięć lotniczych.
Kol. Jerzy Popiel w 2003 r. złożył rezygnację z funkcji członka
Zarządu Klubu.
Obecnie Klub zrzesza 116 członków zwyczajnych i 6 honorowych
oraz wielu sympatyków.
W minionym okresie 4-lat niestety znów pożegnaliśmy naszych
kolegów, którzy odeszli na zawsze do Aeroklubu Niebieskiego, a
byli wśród nas:
Adam Sokuiski
Zbigniew Girułski
Józef Sawoszczyk
Stanisław Łuszpiński
Francis Gabreski
Grzegorz Dąbrowa
Wacław Kozielski
Janusz Żurakowski
Tadeusz Majewski
Ryszard Szpieć
Stanisław Szomański
Jan Sójka
Stanisław Skalski.
Kazimierz Drzewiński
Niech pozostanąw naszej pamięci.
Zarząd Klubu w czasie pełnienia swych obowiązków,
spotykał się 21 razy podejmując liczne decyzje i inicjatywy dla
realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków i postanowień
obo\viązującego nas statutu.
Realizacja celów statutowych walnego zebrania
Klub Lotników "ŁOTECZKA" w swej działalności starał
się utrzymywać liczne kontakty z Aeroklubami Regionalnymi i
Klubami Seniorów Lotnictwa.
Członkowie nasi brali udział w spotkaniach, imprezach i
uroczystościach lotniczych. organizowanych przez Aeroklub Polski
jak i przez Aerokluby regionalne.
Stałym elementem w działalności Klubu jest \\ydawany Biuletyn
Loteczki, który ukazuje się w zależności od potrzeb
organizacyjnych i pozyskiwanego materiału od naszych

czytelników. Znajdujemy w nim bieżące informacje z życia Klubu
oraz wspomnienia naszych kolegów o ich przygodach na drodze
lotniczej przeszłości.
Chlubą Loteczki jest KRONIKA prowadzona w fonnie
fotografii i opisów minionych wydarzeń naszej działalności, oraz
biografii członków Klubu.
Szczególną troskę i pamięć roztaczamy nad miejscami
spoczynku sławnych lotników i członków klubu, którzy odeszli na
zawsze chroniąc ich piękny dorobek lotniczy od zapomnienia. Na
łamach biuletynu umieszczamy ich relacje i biografie. Staramy się
utrzymywać kontakt z ich rodzinami i sprawować opiekę nad
miejscami ich spoczynku.
Klub Lotników " LOTECZKA" podjął inicjatywę
rejestrowania i honorowania wydarzeń lotniczych oraz wyróżniania
osób za wybitne osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz
rozwoju lotnictwa W ostatnich miesiącach 2004 roku Zarząd
Klubu na prośbę kol. Mieczysława Kozdry wspomógł realizację
jego pomysłu nagradzania wybitnych instruktorów lotniczych
honorowym wyróżnieniem "DEDALA", za ich wielkie zasługi w
szkoleniu młodych pilotów i skoczków spadochronowych. Ten
rodzaj wyróżnienia wymaga jednak jeszcze opracowania
regulaminu i zasad przymawania wyróżnienia"DEDALA".
Zarząd Klubu w dniu 11.09.2001 roku powołał do życia
gremium
najbardziej
doświadczonych
przedstawicieli
poszczególnych dyscyplin i specjalności lotniczych. Jest to
zbiorowy autorytet zwany KAPITUŁĄ który każdego roku na
wniosek członków KL "Loteczka" przyznaje nominacje do
wyróżnienia naszym lotniczym " Oskarem", jakim jest "ZŁOTA
LOTKA"
Kapitula została powołana w składzie:
- przewodniczący - Wacław Kozielski . Obecnie funkcje tę piastuje

zarejestrowane Stowarzyszenie, słychać było obawy, wyrażane
przez niektórych kolegów, że teraz będziemy mieli atmosferę jak w
partii politycznej. Zwolennicy "LOTECZKI" zarejestrowanej jako
stowarzyszenie zapewniali, że nic się nie zmieni, że pozostaniemy
dalej w spontanicznej atmosferze koleżeństwa i przyjaźni. Myślę,
że nam się to udało. Nie było wśród nas ważniejszych i mniej
ważnych. Wszelkie decyzje, dotyczące życia Klubu, były
podejmowane rozważnie z troską o zastosowanie najlepszych
rozwiązań. W sprawach trudnych Zarząd zwracał się do całego
kolektywu na wtorkowych spotkaniach.
Nie zawsze odczuwaliśmy pełnię satysfakcji z poziomu
zorganizowanych spotkań i prelekcji.
Mała frekwencja kolegów na niektórych spotkaniach plenerowych
ognis~
była
prawdopodobnie
spowodowana
przy
niedoskonałościąnaszej organizacji.
Nie całkiem też udało nam się nawiązanie kontaktu z młodzieżą i
popularyzacja naszego lotniczego dorobku.
W obchodach 1001ecia lotnictwa ŁOTECZKA nie zaistniała w
pełni na zaplanowanych przez siebie przedsięwzięciach.
W

tmlenlU

•

•

KrzysztofKaczanowski~

- sekretarz
-członkowie

- Zbigniew Radomski,
- Edward Ligocki~
- Józef Młocek,
- Jerzy Popiel,
- Stanisław Łuszpiński, którego zastąpił

Wiesław Dziedzio,

-

Stanisław Szomański,

którego

zastąpił Jerzy

•
•

Kopeć.

Tak więc Kapituła "Złotej Lotki"
siedmioosobowym.

działa

obecnie nadal w

składzie

,podnosi prestiż i
znaczenie naszego Klubu, a przez samych wyróżnionych jest
szczególnie cenione, bo przyznają je autorytety lotnicze o
najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu.
Członkowie "LOTECZKr' spotykali się regularnie raz w
miesiącu
na zebraniach w "Orlim Gnieździe", często
wzbogacanych przez zorganizowane prelekcje, prowadzone przez
uznanych przedstawicieli lotnictwa
Rodzinny charakter miały spotkania towarzyskie 
integracyjne organizowane w plenerze przy ognisku.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania na
przyjaznym nam lotnisku Aeroklubu Dolnośl~kiego, gdzie mogliśmy
wznowić nawyki i przypomnieć sobie przeżycia, szybowania w
minionych latach a także przeżywać stworzoną tam wspaniałą

Przyznawąnie wyróżnień "ZŁOTĄ LOTKĄ"

atmosferę lotniczą.

Klub Lotników ,,ŁaTECZKA" w miarę swoich możliwości
finansowych wspierał orgm:tiiacje i fundacje, zajmujące się pomocą dla
lotników. Wspierał 'również 'finansowo członków ŁOTECZKI w ich
działalności sportowo-Iotniczej, jak również w sytuacjach trudnych
życiowo.

napotykanych trudnościach i ograniczonych
finansowych, zarząd przejawiał wiele inicjatywy,
by życie w naszym klubie było ciekawe i toczyło się w
przyjacielskiej atmosferze. Na ile nam się to udało, oceńcie wy
koledzy i szanowna Komisjo Rewizyjna.
Przyznajemy, że słabszą stroną naszych przedsięwzięć, było
pozyskhvanie środków finansowych. Ze skromnym portfelem
trudno jest realizować śmiałe plany.
W swej czteroletniej działalności uczyliśmy się
organizacji
naszego Klubu. Kiedy zaczynaliśmy jako

Przy

wielu

możliwościach

wszystkich

członków

"Loteczki"

składamy

podziękowania:

•
•

Portowi Lotniczemu Wrocław S.A. - za pośrednictwem
Pana Wiceprezesa Romana Gila - za wielką i
"policzalną" życzliwość dla KL "LOTECZKA",
"Złotej,
Lotki" oraz Jej
Krzysztofowi 'Kaczanowskiemu za
rozważne, bezstronne i wyważone przygotowywanie
nominacji do wyróżnienia "Złotą Lotką", co bardzo
podnosi prestiż tej nagrody,

Kolegom

Kapituły

z

przewodniczącemu

Koledze Adamowi Biskowi za użyczenie nam siedziby
"Orle Gniazdo"na Loteczkowe spotkania oraz wielki
wkład w organizację naszej galowej imprezy "Złotej
Lotki".
Koledze Stanisławowi Sójce za wykonanie wspaniałego
dzieła, jakim jest Kronika Loteczki. Ta wielka księga jest
naszą histori~ Kolorowe fotografie i opisy minionych
zdarzeń lotniczych oraz wspólnych spotkań robią wrażenie,
napawają dumą i radością. Dzięki tej unikalnej kronice nasz
wspólny lotniczy dorobek nie pójdzie w zapomnienie.
Kolegom doktorom Wojciechowi Durkowi i Andrzejowi
Ol i prze, którzy zawsze, kiedy zaszła tego potrzeba
naprawiali i "zszywali" nasze organizmy, doprowadzając
nas do stanu używalności i dobrej kondycji.
Zarządowi

i

kolegom z bratniego Aeroklubu
którzy zawsze byli dla nas gościnni i
umożliwiali nam szybowanie nad swoim lotniskiem.
Dolnośląskiego,

przyjaciołom

Iwonie
i
Tadeuszowi
z której wielokrotnie
korzystaliśmy będąc podejmowani w ich rodzinnych
włościach podczas wspólnych plenero\\ych spotkań.
Dziękujemy wszystkim Tym., którzy dobrze nam życzyli i
przysporzyli chwały i wielkości naszej "LOTECZCE".
Zarząd Klubu Lotników "LOTECZKA" był zawsze otwarty
na propozycje i uwagi kolegów, nie uzurpując sobie prawa do
wszelkiej mądrości. Zebranych dziś: koleżanki i kolegów prosimy
o sprawiedliwą ocenę naszej pracy.
Nowemu Zarzą:łowi życzymy pomyślnego jutra w jego staraniach
dla dobra naszego Stowarzyszenia
Ze swej strony deklarujemy gotowość do przekazywania naszego
dotychczasowego doświadczenia,jeśli zajdzie tego potrzeba.
•

Naszym

Dobrocińskim

za

W inlieniu

gościnność,

ustępującego Zarządu

KL "Loteczka"
Zbigniew Gajewski

DZIALALNOŚĆ LOTECZKI
W PRZYSZŁOŚCI

wielu członków LOTECZKI był znakomitym
Pozostawimy go na zawsze w naszej pamięci.

kolegom.

Od 1 kwietnia 2005 ulega zmianie adres
korespondencyjny LOTECZKI.
Korespondencje proszę kierować, jak niżej:
KLUB LOTNIKÓW LOTECZKA,
Szkoła Podstawowa nr 118
im. płk pil. Bolesława Orlińskiego,
Bulwar Ikara 19
50-430 Wrocław
tel/fax (071) 788 99 30.
Wiadomości

o szkole, która udzieliła ŁOTECZCE
internecie pod adresem:

gościny, można znaleźć w

www.spl18.wroc.pl
Funkcjonowanie ŁaTECZKI będzie zależało od
aktywności zarządu i członków Klubu. Mimo utraty aż trzydziestu
członków, którzy odlecieli od nas na zawsze w ciągu osiemnastu
lat działalności ŁOTECZKI, nasz potencj al jest nadal spory.
Wielkim atutem jest historia wszystkich członków Klubu, ich
lotniczy dorobek i oczywiste naturalne koleżeństwo. Comiesięczne
spotkania pozwolą poznać się jeszcze lepiej.
We wtorek 5 kwietnia prelegentem będzie dr Stanisław
Maksymowicz. Majowe spotkanie, z uwagi na święto w pierwszy
wtorek miesiąca, odbędzie się tydzień później - 10 maja o godz.
17.00. Prelekcję wygłosi na nim wielce zasłużony instruktor
lotniczy I klasy - Wiesław Dziedzio.
Na koniec kwietnia planowane jest spotkanie w Lesznie
- w centrum polskiego szybownictwa. Organizacja tego mityngu
zostanie omówiona na spotkaniu w dniu 5 kwietnia.
Ostatni weekend maja, sobotę i niedzielę 28 i 29 maja
przeznaczamy na spotkanie w Jeżowie Sudeckim, organizowane
wspólnie z jeleniogórskim Klubem Seniorów Lotnictwa, któremu
przewodzi
Tadeusz
Kaczmarek.
Istnieje
możliwość
zarezerwowania noclegu na Górze Szybowcowej w Jeżowie
Sudeckim za 20 złotych od osoby. Plan spotkania:
- sobota 28 maja, godz. 11.00 - zbiórka u Stanisława Błasiaka w
Jeżowie Sudeckim przy ul. Długiej 71 (drewniany domek w
centrum wsi, po zachodniej stronie drogi, naprzeciwko
gimnazjum), następnie zwiedzenie Zakładu Szybowcowego
Henryka Mynarskiego, przejazd na lotnisko jeleniogórskie, gdzie
będą zawody rajdowo-nawigacyjne kadry narodowej. Po południu
- ognisko na Górze Szybowcowej z udziałem akordeonisty,
- niedziela 29 maja, spotkania koleżeńskie na szczycie szybowiska
jeżowskiego i na lotnisku Aeroklubu Jeleniogórskiego.
W drugiej połowie czerwca planujemy tradycyjne
spotkanie u Państwa Iwony i Tadeusza Dobrocińskich, w
Dobroszowie Oleśnickim. Dokładny termin - do ustalenia na
kwietniowym lub majowym spotkaniu w Orlim Gnieździe.
Kierunkiem moich działań jako prezesa LOTECZKl
będzie spełnienie propozycji, które wymieniłem w jubileuszowym,
pięćdziesiątym numerze Biuletynu Loteczki. Ponadto będę dążył do
stworzenia możliwości powielenia jak najtaniej Kroniki Loteczki
dla wszystkich chętnych pozyskania jej kopii.
Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy
przyczynili się osiągnięcia dotychczasowego dorobku Klubu.
Wszystkim czion'kom i sympatykom LOTECZKI
satysfakcji z jej przyszłej działalnościżyczy jej zarząd w
składzie:

- Stanisław Błasiak - prezes,
- Zbigniew Radomski i Edward Sobczak - wiceprezesi,
- Witold Kęsoń - sekretarz,
- Zygmunt Malecki - skarbnik,
- Tadeusz Dobrocióski i Józef Młocek - członkowie.

JERZY WOJNAR,
znakomity pilot doświadczalny, szybowco\vy rekordzista świata~
saneczkarski tIlistrz świata opuścił nas na za\vsze w lutym br. Dla

Jerzy Wojnar spoczywa na cmentarzu przy ul.
Warszawie.

Wałbrzyskiej

w

KATASTROFA W JEŻOWIE SUDECKIM
W trakcie marcowych roztopów śniegu zawalił się dach
hangaru północnego na Górze Szybowcowej. W trakcie tej
katastrofy znacznemu uszkodzeniu uległa ponadto ściana północna
tego hangaru. Aeroklub Jeleniogórski czyni starania, mające na
celu doprowadzenie do przywrócenia hangaru do stanu
używalności.
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PAMIĄTKI
PO GEN. BRYG. STANISŁAWIE
SKALSKIM W MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W
WARSZAWIE:

