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22 lut(cago Stanisla'" SzonHłński 

ukończyl 90 lat ! lA)teczka bardz() 

9{iec/i rUl111 żyje 200 Ltl t !!!na 

ZacnenlUna5zernu 

,~Nie(h rUlm żyje 200 lat!!! 
Brać lotnicza stO\\!arL)!SZOna 

\\' klu bie lotnikó,'" "Lateczka'!''!' 
składa 

Stanisła,\'io\\'i Szornańskiemu 

Najlepsze życzenia
"f dniu jego 90 urodzin~ 

Drogi Stasiu~ 

jesteś naszą dumą i chlubą*~ 

Laurka zavviera podpisy \viększości 

cZfonkó\v i s.ympatyk{~nv LC)TECZKI 
z gen. Stanisła\vern 

,AdamiE! i \\/acłav~fern Kozielskilni. 
Kazienl 
Soko[skirn. Staszk ie nl 
Jurkienl Józien1 
tvtłockiern. \\/ iesiern 
Tadziern 
KtlCZanO\v sk iOl ~~il irk ie rn KróIi,ko\v
skarn i (J. [lorninikien1 na czele. 

Slanis/alv B/asiak 

Na rnarco \\\'l11 

Loteczki (15 
Na~zen1.U 

szereg upcnn inkó\v, (Jn 
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SREBRNĄ 

ODZNAKĘ SZYBOWCOWĄ 

ZMARŁ ADAM MEUS 

\'l celu e"reotualnego z;a"riadomieoia poprzez 
Biu let):" L.oteczki społeczności lotniczej donoszę, że "1 
dniu 01 .. 02.2000r~ zmarł l\r Krako\\'ie były wrocla","ianin 

inź..~dam l\'leus~ 

fvfgr Inż.. i\dam rvteu·s \\' Jezo\vie Sudeckilll. ZdI St. B/asiak 

j~dałn I'v1eus urodził się ł 6.1 0.1925 roku \ve LV"'O\l/ie. \\1 
czasie \vojny zołnierz ,Ą.K~-za co później \vięzion)? \\/ PRL -u. 
Po ukończeniu \\!vdziału Lotniczego Politechniki \l/e 

\\/rocła\\"iu t~-in1 nadal nauc~życiel akaden1ickL 
\\/obec na sz;.!bov'ice~ Dyrektor 

Zakładó\·\' 

ZaŚ\viadczerlte Nr. 
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1\1alina. W piervlszej polovlie 1956 r: i\darn tvfeus skupiał 
S\\.loją pracę na zabezpieczeniu pomieszczeń na lotnisku 
Gąd6\v ~łały~ ich \vyposazeniu oraz na \~ferbunku 

praco\"lnikó\'l. Jvlocnym trzonem no\vej załogi oka się 

grupa stolarzy lotniczych ze zlikv~~jdo\vanego \V L 54 { 
lik\vidacja lotniska) zakładu ZSLS nr4 \\" Gdańsku. Z tego 
zakładu Stefan llrbański został pienvszyrn i "oletninl 
Szefem Technicznynl no\vopo\\'slałego zakładu. Zatrudniani 
praco\vnicy byli delego\vani do ZSLS nr 2 \\? Jeżo\vie i tu 
przyuczali się do produkcji SZybOViCÓ\'V dre\vnianych. Pod 
pier\\"szym Kiero\vnikierll, In1.:_ ,Ądanlenl rv1eusern~ 

ZSLS nr 4 \ve \Vrocła\viu przy: aeroklubo\\!)'Ttl tv1a.ł) 

Gądó\v i haU Lufthansy a po vvojnie Lcrr =l] rozpoczął pracę 

1 lipc.a 1956_ Rozpoczęte) nie ()d razu od produkcji. ale od 
re montćl\v ABC=ak(nv~ Salarnander i t'v1uch~teL potem 
v,rvkon\/v\'ano element", i zes do [",1uch I 00 dla Chio
p{en\/sze szybo\\"ce ~jakie całkovv'ic ie zbudo\vano \\ie 

W'rocła\viu. to SZD-12 tv1uchv ł 00 \V ilości 20 sztuk. 
Następny szybov~dec to SZ,D= i"Obis (~zapła, Pierv,tszy jej 
egzemplarz był gotO\vy' 08J}8_1958_ Pier\vszyrn \\" hłslorii 

no\vego zakładu \\.)'eksportO\Nanym szy'bo\\'cern była trzecia 
kolejna Czapla: \v dniu 14.08.58 do Finlandii ze znakanl1 
l)K-KC~A. Ogółem zbudo\vano ich \\,·e \Vrocła\v.iu do roku 
i960 : 115 sZtuk~ \V tynl ł 3 ,,'yeksportovnUlo, Pod kon-iec 
ł O r. mgr inż~A~ rv1eus p 'Jął się uruchomienia \'le 
\Vrocła\\'iu produkcj i "Jlsoko\vycZjlnO\vych~ no\\;'oczesl1)"'ch 
szyboV~!CÓ\N SZD-24C Foka. Pien,vsleegzen1plarze b jUl 
goto\ve \v r. 1961. Ich zbyt prze\vyzszał mozJhvości 

produkcyjne zakładu a ok, 80(~i{~~ była cksport<:J\vana. 
UruchoInienie tego szybovvca (a później naslępn)!ch 

roz\vojcnvych: Foka 4, Foka 5~ Cobra 15) 
znaczący etap 



(RFN), 
l"'H".c":rr,,],, i f',> (a także 

na którvm 
\V\/ kon'v\\!ać lotv 

Jednak nie dopisała pogoda i lot)" te;lie odbył) 
Prototyp nr L pornirrlo protcsró\\i' m.in. konstruktora~ 

został sprzedan)/ za 01ame grosze kontrahento"" i 
zagranmcznemlL Protot)/P nr 2- zost-ał latany \v Jeleniej 
<Jórze przez [\lfarszałka \v dniu 14,05 .1999~ Po pief\vszym~ 

oHcjalnym obiLlCje~ pier\VSl}';nl pasazerenl którego uniósł 

Perkoz~ ł jego konstruktor rngr inz,. Adam lv1eus. JeszczeT 

cale ~a(o .Ądanl lv1eus opracov{y"vał instrukcję obsług i~ 
ek.~;Ol~Dat-acj i:~ \\' locie i inne dokulnenry potrzebne do 
\vystąpienia o certyfikat typu. 

Do ostatnich cn\vil svve~o z:vcia gł OKO zaangazo\van\' 
\\1 działalności Zakł,idó\.v Szvbovvco\vv~h~ CZernlJ 
poś\v~ęcił \vszystkie s\~/e K,a\valer"' Krz,Y'z-a ()P, innych 
odznaczeń pańsnvovv.ych i resorto\vych~ Złolej OQznaki 
Honort)\\;,e i A.erokJubu P.. Laureat Nagrody PaJlst\~!'o\\;,ej ] "" 
stopnia YV dziedzin ie konstrukcj i lotn ic;ych~ , 

Z kOflcern października rozstą}e się z P.[}P.Sz.. a \ił' 

]lst.adzie uiniera nlU tona po długotf\\'ałej chorobie 
SPO\\' \vanej vvyJc\\;,en1. Sanl unliera na rak<,L 

Pocho\van'r 7 lutego 2000 r. na cmentarzu na Sahvatorze 
\vKrako\vle+ "' ~. 

Edlvard Sobczak 

PRZEz\rJl\-IY TO JESZCZE RAZ 
\\l poprz.ednim biuletynie opisaliśmy dość szczegółOYlO 

LOTE(~ZK()\VĄ inlprezę z 15 stycznia~ Obecnie~ tytułeOl 

uzupełnienia przedstav,riamy zdjęcia autorst\'la Krysi 
PąCzkO\llSkiej i Staszka Błas i.aka. 

........
 
Tadziu Jany - nnansó\vT-~ otrzymał \v 
nn:~ zenCi e nl.in. iM. .'''''~'I! iO"":~j.-~ "'~'n c'J> 



koiezanka Ludmiła 
od\viedza TECZKĘ. Przedst3\viając Ją na zdjęciu \-v 
kabinie sz'vbo\vca składamy Jej serdeczne~ kołeteńskie 
pozdnJ\vieńia.Prosimyo nas ńie itlpominać! 

~ * * 
im ieninov."e 

rv1i rosła \V0t11. 

oraz 

JÓZIO Bujak z tonąr\4 
Pozdra\I;"ianlV naszvch 

zdro\votne lub r pub);t)" 
uczestnictv/o \v naszych 0Ij·~Jbf... ,w..lj lU~ll. 

\\/ k\\;'tetn iu 

[)o grona Czesła'w 

~vliodoński Z Jez--c}\va 
zamieśc iI 

lotn isk.a 

i;~'ct"\nltnFi 1;:::;j'" ~":l 

\Vitamy! 

synlpatykó\-\ 
z Bieiska=BiałeL 

\~; nun1erach~' 6 i 7 

\ivygłos i pan Ed\vard '~'~_'·L;"""L~"'''''-. 

r;:::::.. 
CJjciec Dominik v~/sród polskiego teamu 
,"=;o'' ok"->1ill ..."'"',.,.".'......,,,,;""·,'" \vszechczasó'w'; ()d 

"-'... ....,' •••••••E ..... , Ed\vard fv1aku13. 

Zbignie\\' Gajc\\"ski 
uL hero\\iska 5,/4 
54·.. 23q WRf)(~Li'V~l 

K UB LOTNIKÓW "LOTECZKA" 


