
Jak to drzewiej się latało.

Oto kawałek historii Aeroklubu Kieleckiego,

w której miałem szczęście uczestniczyć 

i spotykać wspaniałych ludzi.

Mirosław Gajewski 



Początek

Rok 1954. Jesień. Jestem uczniem trzeciej klasy Technikum Mechanicznego w Skarżysku Kamiennej.

Do szkoły przyjeżdżają instruktorzy lotniczy z Aeroklubu Kieleckiego. Są spotkania w klasach. Opowiadają, jak

to pięknie latać szybowcem wśród „chmurek”, jak to pięknie skakać ze spadochronem, kiedy człowiek

podczas swobodnego spadania staje się ptakiem, jak to wspaniale siedzieć za sterami samolotu i trzymać w

garści „dwieście mechanicznych koni”. I takie tam. Zachęcają do zgłaszania się na szkolenie lotnicze. Biorę

deklarację, wypełniam i wysyłam. W styczniu 1955 roku zostaję zaproszony do Kielc. W nieistniejącym dziś

baraczku Aeroklubu przy ul. Staszica staję przed obliczem Kierownika Aeroklubu por. pilota Jana Nawrockiego

i Szefa Wyszkolenia por. pilota Adama Jankowskiego. Pytania: dlaczego chcesz latać, ile masz lat, do

jakiej szkoły chodzisz, jak się uczysz i czy rodzice pozwolą ?. W lutym dostaję z aeroklubu pieniądze na podróż

i zostaję wysłany do Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich (GOBLL) we Wrocławiu na badania

lekarskie. Badań nie przechodzę, bo jestem za mały, a lekarz laryngolog wykrywa u mnie początki tarczycy.

Jestem załamany. Na lotnisku w Masłowie Kierownik J. Nawrocki klepie mnie po plecach i pociesza:

„Nie martw się synu, podrośniesz i pojedziesz jeszcze raz, będziesz latał”. Wysłano mnie jeszcze raz w połowie

czerwca. Rzeczywiście podrosłem. Tarczycy nie wykryto.

Trzydziestego czerwca1955 roku kończyłem 17 lat, a pierwszego lipca meldowałem się razem z grupą

koleżanek i kolegów z Aeroklubu Kieleckiego w Szkole Szybowcowej w Fordonie k. Bydgoszczy na

sześciotygodniowym kursie pilotażu szybowcowego. Szkolenie odbywało się na szybowcach typu ABC,

a kończyło kilkoma lotami na szybowcu typu Salamandra. Szkoliłem się w grupie instruktora

Sławomira Hadaczka pod czujnym okiem Julka Ziobro, który odbywał praktykę instruktorską.

Ciąg dalszy to bezpośrednio po powrocie intensywne szkolenie na lotnisku w Masłowie.



Masłów. Rok 1955,sierpień. Po ukończeniu 6 – cio tygodniowych kursów

w szkołach szybowcowych w Fordonie i Strzebielinie - nauka holu 

za samolotem, po dołączeniu do uczestników obozu wakacyjnego. 

Przy szybowcu typu Żuraw, od lewej: „umundurowani” Boguś Haman 

(późniejszy pilot PLL LOT), Todzia Góralska, Krysia Skarżyńska, Mirek Gajewski. 

Wspaniała atmosfera i bardzo dużo latania.



Masłów. Rok 1955, sierpień. Instruktor pilot Czesław Batóg



Masłów.  Rok 1956. Boguś Haman w szybowcu typu Mucha ter.



Masłów. Rok 1956. Przy szybowcu typu Jaskółka, od lewej: 
Krysia Skarżyńska, Witek Lachowicz, Marian Domagała



Masłów. Rok 1956. Przy szybowcu typu Mucha 100, od lewej: 
Witek Lachowicz, Krysia Skarżyńska, Marian Samiczak.  



Masłów. Rok 1957. Przy szybowcu typu Bocian, od lewej stoją: 

Boguś Haman, N.N., Marian Domagała, siedzą : Mirek Gajewski, N.N.



Masłów. Rok 1960. Przy szybowcu typu Mucha 100a, od lewej:

Marian Domagała, Józef Michta, Marian Gajos, Mirosław Gajewski, N.N.



Masłów . Rok  1961. Instruktor 
pilot Roman Gajos w szybowcu 

typu  Mucha Standard.



Masłów.  Rok 1961.  Jurek Adamkiewicz w szybowcu

typu Mucha Standard.



Rok 1962. Kierownictwo Aeroklubu  skierowało na podstawowe szkolenie samolotowe 
w Centrum Wyszkolenia Lotniczego w Krośnie  (Aeroklub Podkarpacki) dwóch  pilotów 
szybowcowych : Zdzisława Szcześniaka  ( siedzi w kabinie)  i Mirosława Gajewskiego 
(stoi).  Szkolenie, trwające jeden miesiąc, odbywało się  na samolotach typu CSS – 13. 
Kończyło się samodzielnymi lotami z akrobacją podstawową włącznie.  



Rok 1962. CWL – Krosno .  Uczeń-pilot Mirosław Gajewski.



Rok 1962, lipiec.  CWL – Krosno.  Grupa uczniów-pilotów

przy samolocie CSS-13



Rok 1962, lipiec. CWL – Krosno. Laszowanie po pierwszym 
samodzielnym locie.



Rok 1962, lipiec. CWL – Krosno. W „kwadracie” na starcie.



Rok 1962, lipiec. CWL – Krosno. W „kwadracie” na starcie. Trzeci od lewej:   
instruktor pilot  Jerzy Peszke, były pilot myśliwski RAF z okresu II wojny 

światowej. Latał na samolotach typu Mustang i Spitfire.



Rok 1966, styczeń. Spotkanie wychowanków  z okazji  20 – lecia Aeroklubu 

Kieleckiego  w nieistniejącym już „Klubie Merkury” przy ul. Źródłowej 

w Kielcach. Na zdjęciu: autorka słów „Marsza lotników” Aleksandra Zasuszanka

i Prezes Zarządu Aeroklubu Kieleckiego Otmar Kwieciński, jeden z założycieli 

Aeroklubu po drugiej wojnie światowej.



.Rok 1967. W dniach  25 – 30 czerwca 

odbył się XI Samolotowy Zlot do Morza. 

Startowało  29 załóg z dwudziestu 

Aeroklubów Regionalnych.  Aeroklub 

Kielecki na samolocie typu CSS – 13 

reprezentowała załoga w składzie : 

instruktor pilot Ryszard Majkowski 

i Mirosław Gajewski.

Na trasie : Płock – Elbląg – Gdańsk

rozegrano trzy konkurencje.  

Według klasyfikacji końcowej kielecka 

załoga zakończyła zawody na czwartym 
miejscu.

.



Rok 1967. XI Samolotowy Zlot do Morza. Powitanie kieleckiej załogi

na lotnisku w Płocku. Przy samolocie CSS – 13, od lewej: Mirosław 
Gajewski i instruktor pilot  Ryszard Majkowski, późniejszy pilot PLL LOT.  



Lata 1966 - 1967

Moje loty wysokościowe na fali tatrzańskiej.

Po wylotach i wyjazdach szkoleniowych do Nowego Targu i zapoznaniu się z teorią i techniką

lotów falowych nastąpiło polowanie na „halnego”. Bardzo obiecujący był początek listopada 1966 

roku. W Tatrach szalał halny. Solidnie dawał o sobie znać także w Kielcach. W piątek 

4 listopada natychmiast po powrocie z pracy pogoniłem na „wylotówkę” z Kielc w kierunku

Krakowa. „Stopem” z dwoma przesiadkami docieram do Krakowa. Tramwajem na Borek Fałęcki i 

„zakopiankę”. Dość długo czekam na kolejnego życzliwego kierowcę. Zabierają mnie „osobówką”

młodzi ludzie jadący do Zakopanego, gdzie podobno można już pojeździć na nartach.

Podrzucają mnie nawet  na lotnisko. Jest godzina druga w nocy. Okazuje się, że jestem dość 

daleko w kolejce do szybowców. Wszystkie barografy już zajęte. Pozostało czekanie. Około

południa wracają szybowce. Jest decyzja. Dostaję Muchę 100a, ale bez tlenu. Instruktor pilot 

Janusz Ruge – „Polecisz na drugą falę, tu nad lotniskiem. Diamentu już nie zrobisz, ale warunek do

złotej – tak”. Szybkie przygotowanie barografu i o godz. 12.08 start pod silny czołowy wiatr z 

kierunku 220. Wyczepienie nad lotniskiem na wysokości 400 m. Noszenie ok. 2 m/sek. Trochę

krążę, a następnie ustawiam się pod wiatr i lekko esuję. Skoncentrowany na utrzymywaniu się w

obszarach najkorzystniejszych wznoszeń nie zwracam uwagi, na systematyczne oddalanie się od

lotniska.



W konsekwencji, gdy według wysokościomierza osiągam wysokość 4650 m i postanawiam

przerwać dalsze wznoszenie, które oscylowało ok. 0,5 do 1,0 m/sek, znajduję się w odległości 

ok. 15 km od lotniska w rejonie wsi Kilkuszowa  na trawersie  Turbacza. Powrót do lotniska 

odbywa się pod bardzo silny czołowy wiatr, na tyle silny, że po dolocie ląduję z prostej o 

godz. 14.15. Na wykonanie przepisowej rundy – zabrakło wysokości. Cały lot trwał 2 godz.

i 7 minut.  Zmierzone na barogramce przewyższenie wyniosło 4100 m.  Po  zakończeniu lotów

i załatwieniu  niezbędnych  formalności zostajemy poproszeni  o  pozostanie  na lotnisku i pomoc

w przygotowaniu  i obsłudze naziemnej lotu  Stanisława Józefczaka i  Jana Tarczonia  

na „Bocianie” . Celem lotu  była próba ustanowienia rekordów wysokości. Wyłożyliśmy 

start  obowiązujący dla lotów nocnych, gdyż próba rozpoczęta  w dzień kończyła się   

w warunkach nocnych. Lądowanie szybowca odbyło się o godz. 18.40. Stanisław Józefczak 

ustanowił w tym locie trzy rekordy wysokości w kategorii szybowców dwumiejscowych - dwa 

krajowe i jeden rekord świata. Osiągnięta wysokość absolutna w tym locie wyniosła  12560 m. 

Dokładnie rok później, w początkach listopada w Tatrach  znów szaleje halny.  

W niedzielę 5 listopada 1967 roku diamenty za  przewyższenie zdobywają  Roman Gajos (5800)

i Józef Michta (5290).  Ja docieram do Nowego Targu  około pierwszej w nocy 6 listopada. Jestem

drugi w kolejce . Przygotowuję dwa barografy, jeden o zakresie pomiarowym do 8000 m i drugi

do 12000 m i idę spać. O ósmej rano zjawia się miejscowy pilot M. Pewny siebie i arogancki

przeprowadza śledztwo i żąda zwrotu barografu o zakresie pomiarowym do 12000 m.



Oddaję i biorę drugi o zakresie 8000 m. Starty się opóźniają. Niezapowiedziany  front 

uniemożliwia dolot na falę. Nieco po godz. 9.00 w okolicach Zakopanego pojawiają się smugi 

promieni słonecznych dobrze widoczne z lotniska, świadczące o pojawieniu się luki w chmurach.

Natychmiast startuje pierwszy szybowiec. Ja startuję jako drugi o godzinie 9.50 na szybowcu typu

Mucha Standard . Lot na holu za Wilgą  odbywa się na wysokości kilkudziesięciu metrów nad

powierzchnią ziemi w warunkach potwornie silnej turbulencji, jakich dotychczas  ani  później nie

doświadczyłem. W rejonie Zakopanego wlatujemy  w coś w rodzaju „studni” wytworzonej 

pomiędzy  zwartym potężnym wałem rotorów, a murem halniakowym. Krążymy jak w „kominie”

termicznym w intensywnym słońcu. Odczepiam się  na wysokości  ok. 1700 m. Sto metrów

poniżej górnej granicy muru halniakowego. Samolot holujący wznosi się wyżej i wraca na lotnisko

ponad wałem rotorów sięgającym 4000 m. Początkowo wykonuję kilka okrążeń we wznoszeniu

ok. 5 m/sek., po czym już powyżej muru halniakowego ustawiam się  w ustalonym wznoszeniu 

falowym w kierunku pod wiatr i słońce. Ustalam i zrównuję prędkość powietrzną szybowca 

prędkością wiatru na poziomie ok. 110 – 115 km/godz. Praktycznie stojąc w miejscu,  wznoszę się, 

podziwiając piękne widoki. Wznoszenie falowe początkowo 4,5 – 5,0 m/sek stopniowo maleje.

Od wysokości 4800 m zaczynam korzystać z tlenu. Gdy wskazówka wysokościomierza zaczyna

przekraczać 7900 m otwieram hamulce aerodynamiczne i zdecydowanie zawracam  w kierunku 

północnym wychodząc ze wznoszenia falowego, które na tej wysokości wynosiło ok. 2,5 m/sek.



Wykonując ten manewr bardzo źle pomyślałem o pilocie M., któremu oddałem barograf o

zakresie  do 12000 m. Czułem się bardzo dobrze i miałem wystarczający zapas tlenu. Mogłem iść 

wyżej. Przekazałem kierownikowi lotów meldunek o osiągniętej wysokości i locie w kierunku 

lotniska, które było odkryte  i dobrze widoczne z tej wysokości, podobnie jak Nowy Targ i okolica.

Otrzymałem polecenie przyśpieszenia powrotu . Na szybowiec czekali kolejni piloci. Lądowałem

o  godzinie 10.59. Cały lot trwał zaledwie 1 godzinę i 9 minut, co najdobitniej świadczy o sile 

warunków falowych w tym dniu.  Zdobyłem  diament za przewyższenie 6200 m przy wysokości

absolutnej 8500 m.



„Skrzydlata Polska”,  
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Pamiątkowy dyplom potwierdzający zdobycie diamentu w locie na fali 
tatrzańskiej 



Rok 1968. Szef Wyszkolenia instruktor pilot Czesław Batóg.



Rok 1968. Instruktor pilot Roman Gajos.



Masłów. Rok 1968. Stoją od lewej: Józek Michta, późniejszy pilot PLL LOT, 
Szef Wyszkolenia  instruktor pilot Czesław Batóg,  Heniek Zajęcki



Masłów. Rok 1968. Stoją od lewej : Jurek Adamkiewicz, Szef Wyszkolenia  
instruktor pilot Czesław Batóg, Heniek Zajęcki.



Rok 1970

W kwietniu 1970 roku zmienia się kierownictwo Aeroklubu Kieleckiego. ZG APRL mianuje
kierownikiem ppłk. mgr. Edwarda Gądka, a Szefem Wyszkolenia kpt. pil. Stanisława Kolasę.
Następują także zmiany w Zarządzie Aeroklubu Kieleckiego. Prezesem zostaje generał

brygady Władysław Szczepucha , Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Wiceprezesami:

prof. dr hab. inż. Henryk Frąckiewicz rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach,

oraz mgr inż. Zbigniew Suchański, dyrektor Kieleckich Zakładów Budownictwa Przemysłowego.

W związku z odejściem do innej pracy gen. bryg. W. Szczepuchy prezesem Zarządu Aeroklubu w

roku 1974 zostaje mgr inż. Z. Suchański, którego rok później zastąpił na tym stanowisku

mgr Jan Kosowski, wicewojewoda kielecki. 

Od pierwszych dni na stanowisku kierownika Aeroklubu E. Gądek intensywnie zabiegał  

u władz wojewódzkich i miejskich o wsparcie w wyprowadzeniu Aeroklubu ze stanu stagnacji,

do jakiej doszło w drugiej połowie lat 60. W tych działaniach wspomagali  go liczni 

miłośnicy lotnictwa i działacze, którzy  widząc zaangażowanie E. Gądka, dostrzegli  szansę  dla

rozwoju Aeroklubu. Z pośród wielu najbardziej zaangażowanymi  dla realizacji tej idei byli   

mgr Jan Kosowski , mgr inż. Zbigniew Suchański  oraz mgr inż. Wacław Michniewski dyrektor 

Kieleckich Zakładów Metalowych, a później  Fabryki Samochodów Ciężarowych  

w Starachowicach – wielcy entuzjaści lotnictwa. Sprzyjający  Aeroklubowi klimat  zapanował 

w Zarządzie Głównym APRL. 



Nawiązana została bliska współpraca z Wyższą Oficerską Szkołą Lotniczą w Dęblinie, co 

zaowocowało już jesienią 1970 roku licznym udziałem pilotów z tej szkoły w pokazach lotniczych 

w Masłowie z okazji obchodzonego jubileuszu 25 – lecia działalności Aeroklubu Kieleckiego.

Utrwaleniu tej współpracy służyła wizyta  w styczniu 1973 roku wicewojewody kieleckiego  

mgr. Jana Kosowskiego i kierownika Aeroklubu ppłk. mgr. Edwarda Gądka u Komendanta WOSL 

w Dęblinie gen. bryg. pil. dr. hab. Józefa Kowalskiego.

Działania Kierownika Aeroklubu wspierał nowy Szef Wyszkolenia kpt. pil. Stanisław Kolasa,

który z energią zajął się organizacją szkolenia i treningu pilotów samolotowych

i szybowcowych. W organizacji działalności spadochronowej był wspierany przez świetnego

szkoleniowca instruktora spadochronowego Kazimierza Pelę. Szef Wyszkolenia S. Kolasa nie

posiadał wyszkolenia szybowcowego. Jak sam stwierdził „skoro mam kierować szkoleniem

i wyczynem szybowcowym, to muszę się z tą problematyką zapoznać” . Latem 1970 roku

ukończył szkolenie podstawowe i rozpoczął trening wyczynowy. W roku 1971 zdobył

Srebrną Odznakę Szybowcową , a w roku następnym   ̶ Złotą . Komplet diamentów do

„Złotej”uzupełnił w roku1973 już jako Komendant CWL w Lesznie.

Działalność nowego Kierownictwa Aeroklubu, wspomaganego przez lokalnych działaczy i

i sympatyków lotnictwa oraz władze miejskie i wojewódzkie, zaczęła przynosić wymierne efekty. 

Przybywało nowego sprzętu. W 1970 roku ZG APRL przydzielił dwa szybowce typu Pirat,  



podobnie jak szybowiec typu Foka 5, który z przygodami dotarł na lotnisko w Masłowie

z Wrocławia przez Gliwice 5 marca 1972 roku. Z otrzymania tego szybowca najbardziej cieszył

się Jurek Adamkiewicz, który z uwagi na pokaźną posturę mógł wreszcie swobodnie zmieścić

się w dość obszernej i wygodnej kabinie. Urząd Wojewódzki  w Kielcach zakupił w 1974 roku

szybowce typu Jantar-1 i Cobra, które przekazał Aeroklubowi Kieleckiemu.  Wcześniej, bo

jesienią 1970 roku zakupił i przekazał Aeroklubowi Kieleckiemu samolot typu PZL-104 Wilga. 

W kosztach tego zakupu partycypował także Zarząd Dróg Publicznych , który wykonał także drogę

dojazdową i parking obok budynku portu. Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury 

Przemysłowej w Kielcach zakupiły w 1973 roku samolot An - 2 P,  który na zasadach partnerskich

przekazały w 1974 roku Aeroklubowi Kieleckiemu. W 1975 roku ZG APRL przydziela pierwszy

samolot typu Zlin 42, który dołączył do otrzymanych wcześniej samolotów typu Zlin 326 M

i Zlin 526. 

Zwiększona ilość sprzętu wymagała budowy nowego hangaru. Idei tej budowy patronował

mgr Jan Kosowski, który zadbał o pozyskanie sponsorów. W swych działaniach wspomagany był

przez mgr. inż. Zbigniewa Suchańskiego i mgr. inż. Wacława Michniewskiego. Budowę

rozpoczęto w połowie lat 70. Równocześnie rozpoczęto prace nad powiększeniem płyty lotniska.

Istotną rolę przy realizacji tej inwestycji odegrali mgr Jan Kosowski, mgr inż. Zbigniew Suchański

i ppłk mgr Edward Gądek. Dzięki pomocy Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w 1975 roku

wykupiono 19 hektarów terenu w kierunku wschodnim. Całość prac związanych



z powiększeniem i niwelacją trwała dwa lata. Lotnisko udostępniono do użytkowania w 1977

roku. W tym okresie nie zaprzestano działalności lotniczej. Szkolenie i trening w sekcjach

szybowcowej, samolotowej i spadochronowej realizowano korzystając z gościny Aeroklubu

Radomskiego oraz Krakowskiego. Szybowcowe loty wyczynowe dla zaawansowanych pilotów

były wykonywane na macierzystym lotnisku w Masłowie. Starty i lądowania odbywały się na

wąskim pasie od strony północnej lotniska.

Istotną rolę w okresie lat 70. w organizacji szkolenia i wyczynu spełniały stacjonarne

obozy wakacyjne. Środki przyznawane centralnie przez ZG APRL oraz pochodzące ze szkolenia

w ramach Lotniczego Przysposobienia Wojskowego były uzupełniane dotacjami Kuratorium

Oświaty i Wychowania, Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, Związku

Harcerstwa Polskiego, a okresowo nawet przez lokalne Koło Związku Młodzieży Wiejskiej

w Masłowie.

W latach 70. miał miejsce istotny rozwój działalności Sekcji Szybowcowej, Samolotowej

i Spadochronowej. Trwał intensywny proces szkolenia podstawowego pilotów i skoczków

spadochronowych.

Piloci Sekcji Szybowcowej wykonali w latach 1971 – 1972 przeszło 30 tysięcy kilometrów

przelotów w sezonie. Skutkowało to zdobyciem w roku 1972 pięciu Odznak Złotych , a w latach

następnych jeszcze czterech oraz ośmiu Odznak Diamentowych. Pilotami, którzy zdobyli Odznaki

Szybowcowe z Trzema Diamentami byli: Jerzy Adamkiewicz, Andrzej Malec, Andrzej Patro,



Bogdan Peczela, Wiesław Barcic, Franciszek Grzegorczyk, Mirosław Gajewski i Andrzej Zaręba.

W 1975 roku Bogdan Peczela zajmuje trzecie miejsce w Szybowcowych Mistrzostwach Polski

Juniorów oraz drugie w X Zawodach Szybowcowych im. Szczepana Grzeszczyka. W roku 1976 jest

dwunasty w Szybowcowych Mistrzostwach Republiki Federalnej Niemiec. W 1974 roku w XIX

Szybowcowych Mistrzostwach Polski startowało czterech naszych pilotów z których Jerzy

Adamkiewicz zajął dziesiąte miejsce na 34 startujących, wśród których była elita polskich

szybowników.

Intensywnie szkolono pilotów samolotowych, którzy zdobywali Licencje Pilota Samolotowego

Turystycznego. W wyniku kontynuacji szkolenia w latach 70. Licencje Pilota Samolotowego

Zawodowego zdobyli: Wiesław Barcic, Józef Salwa, Bogdan Szybalski, Ryszard Jaworz, Mirosław

Gajewski, Czesław Dudzik,  Eugeniusz Kundera, Andrzej Malec, Zbigniew Mazurek i Andrzej 

Zaręba. Licencje Pilota Samolotowego  Turystycznego zdobyli  Ryszard Zamojski i  Krzysztof 

Borzęcki. 

Piloci  samolotowi startowali z powodzeniem w licznych zawodach sportowych.  

W 1976 roku Bogdan Szybalski wygrywa zawody w Toruniu. Zdobywa tytuł Mistrza

Polski Juniorów w Akrobacji Samolotowej i zostaje powołany do Kadry Narodowej. W roku 1980

zostaje Wicemistrzem Polski w tej dyscyplinie.



W Zawodach Samolotowych Rajdowo Nawigacyjnych: Okręgowych (III liga), Krakowskich

im. Fr, Żwirki, Rzeszowskich, Zlotach do Morza, Lubelskich Zimowych i Rajdach Dziennikarzy

i Pilotów (wszystko II liga) oraz w Mistrzostwach Polski (I liga)startują z powodzeniem Jerzy

Komorniczak, Ryszard Jaworz, Tadeusz Otko, Józef Salwa, Mirosław Gajewski i inni. Załoga

Mirosław Gajewski  ̶ Wiesław Barcic w roku 1975 zajmuje jedenaste miejsce na 38 startujących

załóg w Rajdowo Nawigacyjnych Mistrzostwach Polskiw Lesznie, w których rozgrywana była

jeszcze konkurencja nawigacyjna w nocy. Mirosław Gajewski uzyskuje powołanie do Kadry

Narodowej. Rok później ta sama załoga na Mistrzostwach Polski rozgrywanych w Pińczowie

zajmuje trzecie miejsce na 30 startujących.

Wzmożoną aktywność przejawiała coraz liczniejsza Sekcja Spadochronowa pod kierunkiem

Kazimierza Peli, Jana Zawieruchy i Zbigniewa Mazurka . Bardzo korzystnie na rozwój tej

działalności aeroklubu wpłynęło przekazanie przez ZUChiAP Chemar w Kielcach samolotu An-2P

oraz organizowanie wakacyjnych obozów szkolno-treningowych. Popularyzacji

spadochroniarstwa sprzyjało zorganizowanie w 1971 roku w Masłowie XV Spadochronowych

Mistrzostw Polski, a w roku 1973 X Spadochronowych Mistrzostw Polski Juniorów w Pińczowie

oraz zawodów o charakterze regionalnym, jak Świętokrzyskie Zawody Spadochronowe czy

Zawody Spadochronowe w Skokach na Stadion , także z udziałem zawodników z innych

aeroklubów. Reprezentanci Aeroklubu Kieleckiego byli zawsze widoczni, zajmując nierzadko

czołowe lokaty. Bardzo aktywnymi spadochroniarzami w tych latach byli m.in.: Jan Zawierucha,

Marian Zapart, Sylwester Maj, Krzysztof Gonera, Jerzy Boszczyk, Andrzej Malec i wielu innych.



Masłów. Lata 70 – te. Grupa czołowych skoczków spadochronowych  Aeroklubu Kieleckiego. 
Stoją od lewej: Jan Zięba, Krzysztof Gonera, Jan Zawierucha, N.N., Stanisław Mróz, 

Marian Zapart, Wiesław Narkiewicz



XV Spadochronowe Mistrzostwa Polski  
Seniorów przeprowadzono w dniach 29.08 do 
5.09. 1971 roku na lotnisku w Masłowie. 
Uczestniczyło w nich 76 zawodników, w tym trzy 
ekipy zagraniczne : ZSRR, CSRS i NRD. 

Mistrzem Polski został Edward Ligocki z WKS 
Wrocław. 

Drużynowo reprezentanci Kielc: Jerzy Boszczyk, 
Paweł Bugajski i Eugeniusz Zieliński, zajęli  4.  
miejsce w klasyfikacji generalnej i 2. w grupie 
aeroklubów regionalnych.











Masłów. Samolot PZL – 104 Wilga, SP – WEC. Prezent Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dla 
Aeroklubu Kieleckiego. Rok zakupu i przekazania : 1970  



Proporczyk Aeroklubu Kieleckiego z lat 70. XX wieku  

według projektu instruktora pilota Zdzisława Pucułka



Lata 70. XX wieku. Naszywka umieszczana na rękawie mundurku 
zawodników Aeroklubu Kieleckiego startujących w zawodach 
ogólnopolskich. Projekt instruktora pilota Zdzisława Pucułka



Kwiecień – maj, 1970 roku. Blisko katastrofy.

Aeroklub dostał zaproszenie do udziału w IX Samolotowym Rajdzie Dziennikarzy i Pilotów na

trasie: WPT – Jasionka – Łososina – Nowy Targ – Bielsko Biała – Wrocław w okresie od 30

kwietnia do 9 maja. Po naradach Kierownictwo Aeroklubu wytypowało do startu pilota 

Mirosława Gajewskiego na samolocie PZL – 101. Partnerem pilota  miał być znany kielecki

dziennikarz Władysław Grabka.

Przygotowania i udział w zawodach w relacji pilota.

„Dysponowałem nalotem 220 godzin na samolotach CSS – 13, PZL – 101 i Jak 18 oraz 

uprawnieniami do wykonywania lotów w warunkach średnich tj. nie gorszych niż podstawa

chmur 200 m i widzialność 3 km oraz prędkość wiatru nie większa niż 12 m/sek. Ponieważ istotna

część trasy miała przebiegać w terenie górskim, a ja nie miałem wystarczającego doświadczenia

w takim lataniu, umożliwiono mi odpowiedni trening. Około połowy kwietnia wystartowaliśmy

do oblotu planowanej trasy rajdu. W kabinie obok mnie zasiadł redaktor W. Grabka, a na tylnym

siedzeniu instr. pilot Roman Gajos. Podczas pokonywania trasy do Jasionki zapoznałem się 

z lokalizacją przyszłego WPT, który miał się znajdować w rozwidleniu dróg tuż za Wisłą. Następny 

etap to lot z Jasionki do  Łososiny. Do pokonania miałem trasę łamaną składającą się z kilku

odcinków prostych. Osiągnięcie każdego kolejnego punktu zgłaszałem instr. R. Gajosowi, który

kontrolował przebieg lotu. Po wylądowaniu na lotnisku w Jasionce, zatankowaniu paliwa 

i krótkim odpoczynku lot do Nowego Targu. Podobnie jak poprzednio trasa była łamana. 



Dodatkowo, już w trakcie lotu, instr. R. Gajos zmieniał mi zadanie pokazując nowy punkt na

mapie, do którego mam się udać, a następnie wrócić na zaplanowaną trasę. 

Po odpoczynku i przenocowaniu w Nowym Targu etap do Bielska. Trasa zaplanowana przez 

R. Gajosa podobna do poprzedniej. Dużo po górach. Trening kończymy lotem z Bielska do

Masłowa”.

Trzydziestego kwietnia start do pierwszego etapu rajdu. Nad WPT meldujemy się dokładnie o

wyznaczonej godzinie. Przed nami trasa składająca się z odcinków prostych i łuku. Pogoda coraz

gorsza. Pełne zachmurzenie i lokalnie intensywne opady deszczu. Nad kompleksami leśnymi

chmury na poziomie koron drzew. To trzeba omijać. Po drodze spotykamy inne samoloty. Jest

spory bałagan. Trzeba bardzo uważać. Na jednym z PZK stoi na ziemi śmigłowiec, co wskazuje, że 

jest tu także punkt kontroli czasu. Mamy ok. 3 minut spóźnienia. Warunki meteorologiczne coraz

trudniejsze. Nad lotniskiem w Jasionce meldujemy się jeszcze bardziej spóźnieni. Lądujemy w

ulewnym deszczu i przy silnym wietrze. Konkurencja raczej nie udana. Tylko połowa z 35 

startujących załóg mogła pochwalić się skromnym dodatnim dorobkiem punktowym.

W sobotę, 2 maja start do drugiego etapu. Znów deszcz, mgła i bardzo silny zachodni wiatr. 

Zadanie to lot kursem 260° aż do miejsca odnalezienia znaku „Y”, następnie wykreślenie trasy do 

lotniska w Łososinie i obliczenie czasu meldowania na mecie. Starty odbywają się co 5 minut. 

Najpierw startują „jaki 18”, „zliny”, „wilgi” i na końcu „gawrony”. W grupie „gawronów” jesteśmy

drudzy w kolejce. Przed nami Paweł Spotowski, szef wyszkolenia Aeroklubu w Łodzi.



Po starcie  lotnym natychmiast zaczynają się problemy. Lot pod bardzo silny wiatr i przy dużym

oporze czołowym „gawrona”, by zachować nakazaną regularność lotu trzeba było stosować

parametry pracy silnika istotnie wyższe od obowiązujących dla prędkości przelotowej. Lecimy. 

Widzialność stopniowo coraz lepsza, ale wiatr silniejszy. Z rozpoznaniem lotniczym nie 

mamy problemu. Odnajdujemy kolejne znaki i rozpoznajemy obiekty ze zdjęć. W okolicach

Gdowa spotykamy krążący samolot. To ”gawron” Pawła Spotowskiego, który wystartował pięć

minut przed nami. Po wykonaniu dwóch okrążeń odlatuje w kierunku Łososiny. Sądzę, że

odnalazł poszukiwany znak „Y”. Niestety znaku nadal brak. Odnajdujemy go kilkanaście

kilometrów dalej. 

Obieram kierunek na Łososinę. Stery przejmuje partner. Wykreślam trasę. Obliczam czas dolotu i 

przechodzę na łagodne wznoszenie. Góry. Na trawersie Limanowej silnik przestaje pracować. Po

oddaniu drążka i pochyleniu samolotu wznowił pracę, ale trwało to tylko kilkadziesiąt sekund. 

Nastała cisza, a do mnie dotarło, że skończyło się paliwo. Szukam miejsca do lądowania. Na

najbliższym wzgórzu wybieram pole i wykonuję zajście do lądowania pod stok z nad linii 

zabudowań. Dopiero po wyjściu na prostą spostrzegam, że pole przecina linia energetyczna na

podwójnych drewnianych słupach, niewidoczna wcześniej na tle szarzyzny pola. Przerywam

wytracanie wysokości. Przeskakujemy tuż nad drutami, ale lądowanie pod stok na wybranym 

fragmencie pola nie jest już możliwe. Przyziemiłem tuż za grzbietem wzgórza na świeżo zaoranym



polu o niewielkim kącie nachylenia. Miękka ziemia i głębokie bruzdy spowodowały ostre 

hamowanie i unoszenie kółka ogonowego oraz wystąpienie tendencji pochylania się samolotu

do przodu. Trzymanie drążka na siebie nic nie zmieniało. W końcówce dobiegu nachylenie 

samolotu było już na tyle duże, że obracające się wolno wskutek autorotacji śmigło złapało 

ziemię. Nastąpiło gwałtowne postawienie samolotu w pion i przejście na plecy.

Pomimo, że miałem świadomość o przyczynie awaryjnego lądowania t.zn. wyczerpaniu paliwa –

obawiałem się pożaru. Nie próbowałem otwierać drzwi tylko silnym uderzeniem wybiłem z 

prowadnic ruchomy fragment okna w drzwiach kabiny i powstałym otworem wydostałem się na 

skrzydło. Po uwolnieniu z pasa mój partner wydostał się z kabiny tą samą drogą. Byliśmy cali i 

zdrowi tylko lekko poobijani Oglądamy leżący na plecach samolot. Silnik i skrzydła jeszcze na

zaoranym polu, a statecznik pionowy oparty na szutrowej drodze. Widoczne uszkodzenia to

zniszczone śmigło, zniekształcone skrzydła i  mocno uszkodzony statecznik pionowy. W ciągu

kilku minut przybiegają pierwsi strażacy, a później następni i osłaniają samolot przed kibicami. 

Tak ostanie minuty tego feralnego lotu opisywał dziennikarz Władysław Grabka:

„Do lotniska około 40 kilometrów, a więc mniej więcej 20 minut lotu. Odprężenie, świat znowu

nabrał jaskrawych barw „gawron” leci spokojnie….

Nagle!? Silnik zakasłał, w kabinie zapanowała niezwykła cisza. Przed nami zalesiony

całkowicie, stromy stok wzgórza, gdzieś na prawo kompleks budynków Limanowej……           



Ulga! Silnik pracuje znowu, mijamy szczyt, schodzimy nad niższy, zabudowany grzbiet 

kolejnego wzgórza. Znowu cisza! Tym razem nie pomogły żadne wysiłki pilota. Silnik zamilkł na 

amen. Musimy lądować – powiedział spokojnie Mirek. Wśród zabudowań, lasów stromizn, 

kawałek czystego pola. Wysokość minimalna… Cholera. Zbawcza polana jest przecięta na krzyż 

liniami wysokiego napięcia. Przelatujemy tuż nad drutami, jeszcze zabudowany szczyt wzgórza i 

kawałek stoku zamkniętego znowu linią zabudowań. Koła samolotu dotykają ziemi, lekkie odbicie,

„gawron” siada i spokojnie kołuje w dół…..

Nagle wstrząs, trzask i czuję, że wiszę na pasach w dół. Zawleczka pasa, jak na złość nie chce 

wyskoczyć. Mirek już wyszedł, odsuwając szybkę w drzwiach zanim zdołałem się wyzwolić z

dobrodziejskich uchwytów pasa. Wychodzę za nim.”

Po około godzinie z lotniska w Łososinie przyleciał śmigłowiec z członkami KBWL i ekipą 

techniczną. Rozpoczęło się badanie przyczyn i skutków tego lotniczego wydarzenia. Samolot

został następnie zdemontowany i przetransportowany do warsztatów w Krośnie.

Spotkany na trasie Paweł Spotowski oceniał wówczas zapas paliwa. Stwierdził, że może go

zabraknąć, gdy będzie kontynuował lot. Przerywa rozgrywanie etapu i leci do Łososiny. Ląduje na 

lotnisku „na oparach”. Skołować z pasa nie był już w stanie. Inne załogi startujące na „gawronach”

nieomal zaraz po starcie z Jasionki oceniły, że rozegranie etapu przy istniejących warunkach 

meteorologicznych jest nierealne i urządziły sobie rekreacyjną wycieczkę nad górami zakończoną

lądowaniem w Łososinie.



Sprawa mojego „wyczynu” była szeroko komentowana i nagłośniana. Wiadomo –

dziennikarze, ale i piloci, którzy zarzucali organizatorom niedostosowania długości trasy do 

panujących warunków meteorologicznych. Paweł Spotowski złożył oficjalny protest.

Organizatorzy poprosili by z protestu zrezygnował. Dla pracownika Aeroklubu była to prośba nie 

do odrzucenia.

Komisja po zakończeniu badań winnym uznała pilota Mirosława Gajewskiego. Nie 

protestowałem. Sprawa była i dla mnie oczywista. Powinienem tak jak Paweł Spotowski i inni 

piloci przerwać odpowiednio wcześniej rozgrywanie etapu i bezpiecznie dolecieć do Łososiny.

Zostałem zawieszony w lotach do czasu poddania się badaniom w GOBLL we Wrocławiu i 

zdania egzaminów przed Komisją Państwową z przepisów wykonywania lotów i z eksploatacji 

sprzętu. Po spełnieniu tych warunków odzyskałem licencję. Ze strony niektórych pracowników

Zarządu Głównego APRL, którym się wcześniej naraziłem w innych sprawach nie związanych 

z lataniem,  pojawiły się naciski by całkowicie wyeliminować mnie z lotnictwa. Zarówno Kierownik

Aeroklubu ppłk Edward Gądek, jak i Szef Wyszkolenia kpt. Stanisław Kolasa zdecydowanie się

temu sprzeciwili.

We wrześniu odebrałem z Krosna „gawrona” SP – CKE po przeprowadzonym remoncie.  



Masłów. 30 kwiecień 1970 roku. Pilot Mirosław Gajewski i redaktor 
Władysław Grabka przed startem do I Etapu IX Samolotowego Rajdu 

Dziennikarzy i Pilotów 



Masłów. Lipiec, 1970 rok. Laszowanie młodych szybowników. Z prawej strony na 
drugim planie, w ciemnych okularach: instruktor pilot  Michał Felkerzam wyszkolony 
na szybowcach  w 1935 roku w Szkole Szybowcowej Polichno - Pińczów



Tekst: „Skrzydlata Polska”, Nr 40, 
4.10.1970



Masłów. Rok 1970.  TS – 8 Bies podczas pokazów na 25 – lecie Aeroklubu Kieleckiego



„Skrzydlata Polska”, nr 6, 6.02.1972



Rok 1974

I Świętokrzyskie Zawody Samolotowe Rajdowo – Nawigacyjne o Puchar Dyrektora

Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki mgr. Henryka Chrabkiewicza

zostały zaliczone jako zawody trzeciej ligi. Startowało 12 załóg z Aeroklubów

Kieleckiego, Lubelskiego i Radomskiego. Zgodnie z regulaminem trzy pierwsze załogi

kwalifikowały się do startu w zawodach drugoligowych w roku 1975.

Kierownikiem Zawodów był instr. pilot Władysław Zatoń, a Kierownikiem Sportowym

Mirosław Gajewski. Kierownik Sportowy był odpowiedzialny za przygotowanie tras.

Problemem było wykonanie zdjęć obiektów do rozpoznania lotniczego. Wykonanie ich

z lotu ptaka nie było możliwe z powodu braku posiadania odpowiednich uprawnień.

Uprawnienia takie posiadał fotoreporter i filmowiec Bernard Koszewski, pracownik

Wojskowej Agencji Fotograficznej, z którego usługi nie można było wówczas skorzystać.

Kierownik Sportowy postanowił wykonać zdjęcia charakterystycznych obiektów z ziemi,

a wyglądało to tak: „za zgodą Kierownika Aeroklubu E. Gądka i pokwitowaniem

otrzymałem 20 litrów benzyny, którą zalałem mój pojazd marki „Syrena 105”

i wyruszyłem w objazd wybranych punktów na zaplanowanych trasach. Zdjęcia

wykonywałem aparatem „Zenit 3M” wspinając się na okoliczne wzniesienia, a także na

dachy domów za zgodą ich mieszkańców. Obróbkę filmów i kopie fotograficzne

wykonywałem osobiście w pracowni Politechniki Świętokrzyskiej.” (M. Gajewski)



Rozegrano trzy konkurencje. Każda składała się z próby obliczeniowej, rozpoznania

obiektów ze zdjęć otrzymanych przed startem i odszukania znaków wykładanych na 

trasie. Kontrolowana była regularność lotu na znanych i niejawnych punktach kontroli 

czasu oraz dokładność lądowania.

W Zawodach zwyciężyła załoga Aeroklubu Kieleckiego w składzie:

Jerzy Komorniczak, Bogdan Szybalski

Drugie miejsce zajęła załoga z Aeroklubu Lubelskiego  w składzie :

Szczepan Bartel, Jerzy Jastrzębski

Trzecie miejsce zajęła  załoga z Aeroklubu Kieleckiego w składzie:

Ryszard Jaworz, Tadeusz Otko



Masłów. Rok 1974. Uczestnicy I Świętokrzyskich Zawodów Samolotowych 
Rajdowo - Nawigacyjnych 



Masłów. Rok 1974. Uczestnicy I Świętokrzyskich Zawodów Samolotowych 
Rajdowo - Nawigacyjnych 



Masłów. Rok 1974. Uczestnicy I Świętokrzyskich Zawodów Samolotowych 
Rajdowo - Nawigacyjnych 



Stanisław Słupski oraz Wiesław Barcic (w kabinie), późniejszy pilot PLL LOT,  
przed startem do kolejnej konkurencji



Mechanicy Stanisław Świercz i Józef Wojtyna  uzupełniają olej w samolocie 

załogi Stanisław Słupski – Wiesław Barcic 



Samoobsługa w wykonaniu Jurka Komorniczaka



Ryszard Jaworz, późniejszy pilot PLL LOT,  analizuje trasę 
kolejnej konkurencji



W „kwadracie” od lewej: Bogdan Szybalski, późniejszy pilot PLL LOT,  Grażynka Zaręba – radio, 
instr. pilot Władysław Zatoń – kierownik lotów z córką, Ryszard Jaworz, późniejszy pilot PLL LOT, 

Basia Misiopecka – chronometraż.



Grażynka Zaręba - radio



Kibice towarzyszący uroczystemu zakończeniu zawodów



Kierownik Zawodów instr. Władysław Zatoń odczytuje wyniki zawodów.  Stoją od lewej: ppłk Edward 
Gądek – Kierownik Aeroklubu, mgr Zbigniew Suchański – Prezes Zarządu Aeroklubu, instr. Roman Gajos



Gratulacje uczestnikom zawodów składa prezes Zarządu Aeroklubu mgr Zbigniew Suchański



Gratulacje uczestnikom zawodów składa Kierownik Aeroklubu  ppłk Edward Gądek



Tradycyjnego szampana otwiera zwycięska załoga Jerzy Komorniczak – Bogdan Szybalski  



Mgr Zbigniew Suchański – Prezes Zarządu Aeroklubu



Jerzy Komorniczak – pilot zwycięskiej załogi



Szczepan Bartel  - pilot załogi Aeroklubu Lubelskiego, która zajęła  2. miejsce



Mirosław Gajewski – kierownik sportowy zawodów



Masłów. Rok 1974.  W „kwadracie” od lewej:  Józek Michta – późniejszy pilot PLL LOT ,

Mirek Gajewski z córką, Grażynka Zaręba z pieskiem, Jacek Świderski



„Skrzydlata Polska”, Nr 44
2.11.1975



c.d. 
„Skrzydlata Polska”, Nr 44,
2.11.1975



„Skrzydlata Polska”, Nr6,
8.02.1976



„Skrzydlata Polska”, Nr 6, 
8.02.1976



„Skrzydlata Polska” , Nr 48
30.11.1975



c.d.  „Skrzydlata Polska” , Nr 48, 30.11.1975



XIX Samolotowe Mistrzostwa Polski Rajdowo

- Nawigacyjne rozegrano w Pińczowie 

w dniach 17 – 26 września 1976 roku. 

Startowało  30 załóg, w tym jedna

załoga CSRS. 

Załoga Aeroklubu Kieleckiego Mirosław 

Gajewski – Wiesław Barcic zajęła 3. miejsce.



„Skrzydlata Polska”, Nr 42,
17.10.1976 



„Skrzydlata Polska”,  Nr 42,
17.10.1976, cd.



Zwycięskie załogi  XIX Samolotowych Rajdowo – Nawigacyjnych Mistrzostw Polski ,

od lewej: Mirosława Sznajder i Krzysztof Lenartowicz z Aeroklubu Krakowskiego – 2.

miejsce, Witold Świadek i Jan Bober z Aeroklubu Rzeszowskiego – 1. miejsce, Mirosław

Gajewski i Wiesław Barcic z Aeroklubu Kieleckiego – 3. miejsce. 



„Skrzydlata Polska”, Nr 43,
24.10.1976



„Skrzydlata Polska”, Nr 43,
24.10.1976, cd.



Masłów. Rok 1976. Po powrocie z Mistrzostw  Polski w Pińczowie. 

Od lewej: Basia Misiopecka, Beatka Gądek, Jadzia Gajerska, Mirek Gajewski. 



Świdnik. Rok 1977. 

XI Lubelskie Zimowe 
Zawody Samolotowe.

„Skrzydlata Polska”,  Nr 11,

13.03.1977



Świdnik. Rok 1977. 

XI Lubelskie Zimowe Zawody 
Samolotowe.

„Skrzydlata Polska”,  Nr 11,

13.03.1977.  cd.



Rok 1977. Tak też bywało.

„Skrzydlata Polska”,  Nr 29,  17.07.1977 



„Skrzydlata Polska”,  Nr 8,

19.02.1978



Lublin. Rok 1980 .

XIV Lubelskie Zimowe Zawody 

Samolotowe.

„Skrzydlata Polska”,  Nr 11,

16.03.1980.



Lublin. Rok 1980 .

XIV Lubelskie Zimowe Zawody 

Samolotowe.

„Skrzydlata Polska”,  Nr 11,

16.03.1980.  c.d.



Masłów. Rok 1980.

XI Samolotowe Mistrzostwa Polski 
Rajdowo – Nawigacyjne Juniorów.

Kierownik Zawodów: ppłk. pil. Edward 
Gądek

Kierownik Sportowy: Mirosław Gajewski

Sędzia Główny: Andrzej Korzeniowski

Kierownik Lotów: Jerzy Komorniczak

Do obowiązków Kierownika 
Sportowego należało przygotowanie tras.  
Zdjęcia obiektów do rozpoznania 
powinny być wykonane z lotu ptaka z 
wysokości 300 m.  „W tym celu 
samolotem Zlin 326M przywiozłem z 
Warszawy fotoreportera Pana Bernarda 
Koszewskiego, który miał stosowne 
uprawnienia. Podczas dwukrotnych lotów 
ze mną wykonał zdjęcia wskazanych 
obiektów, po czym odwiozłem Go do 
Warszawy. Z otrzymanych później filmów 
wykonywałem kopie fotograficzne  w 
pracowni  Politechniki Świętokrzyskie”. 
(M. Gajewski)

„Skrzydlata Polska”, nr 46, 
16.11.1980





Część zdjęć w przedstawionej „Historii” wykonałem osobiście. Autorami pozostałych byli:

Henryk Kucharski – pilot i fotoreporter „Skrzydlatej Polski”, Jerzy Burczyn – fotoreporter

kieleckiego„Echa Dnia” oraz Antoni Myśliwiec - wielki sympatyk lotnictwa. Po przeszło 40 – tu

latach nie potrafię przypisać konkretnego autorstwa poszczególnym pozycjom.

Autorów bardzo przepraszam.

Mirosław Gajewski


