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Z okazji 70-tej rocznicy wykonania po wojnie pierwszego lotu szybowcowego na Górze 

Szybowcowej przez polskiego pilota Władysława Diergasa i 70-tej rocznicy I-go Sejmiku 

Szybowcowego odbytego w 1945r roku, w dniach od 31.07. do 03.08.2015r.w na bazie 

Aeroklubu Jeleniogórskiego i Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich 

(budynek dawnej Szkoły Szybowcowej) na terenie Gminy Jeżów Sudecki odbyło się kolejne 

doroczne XXIV spotkanie Klubu Pilotów Doświadczalnych.  

Klub zrzesza polskich pilotów i skoczków doświadczalnych oraz inżynierów prób w locie 

zarówno cywilnych jak i wojskowych. W większości są to emerytowani piloci doświadczalni 

posiadający znaczne zasługi dla polskiego przemysłu lotniczego. 

Program spotkania przewidywał część merytoryczną i rekreacyjną. Część merytoryczną, 

poprzedzoną wystąpieniami Dyrektora Aeroklubu p. Jacka Musiała i Wójta Gminy  

p. Edwarda Dudka, a także prof. S. Januszewskiego i przedstawiciela Instytutu Technicznego 

Wojsk Lotniczych gen. pil. dr. M. Walentynowicza, wypełniła konferencja naukowo-

techniczna poświęcona wykonywaniu lotów doświadczalnych na śmigłowcach, samolotach  

i szybowcach oraz w ramach badania wypadków lotniczych. Do części merytorycznej należało 

również zapoznanie się z unikalną konstrukcją dyspozycyjnego samolotu odrzutowego Jet 

Flaris LAR 1 – Zakład pana R. Ładzińskiego i zwiedzenie Warsztatów Szybowcowych pana 

H. Mynarskiego, a także starty grawitacyjne na szybowcu „Bocian”  

z Góry Szybowcowej. W części rekreacyjnej znalazło się: zwiedzanie kościoła Wang, Muzeum 

Miniatur w Kowarach i parku w Wojanowie. 

Tradycyjnie w niedzielę spotkaliśmy się na Mszy Św., tym razem w hangarze na Górze 

Szybowcowej, którą odprawili: nasz kapelan lotniczy o. Dominik Orczykowski  

i ks. płk dr Andrzej Bokiej, były kapelan WOSzRT. 

Zrealizowanie bogatego programu naszego pobytu na ziemi Jeżowa Sudeckiego było możliwe 

dzięki dużemu zaangażowaniu i wielkiej sympatii do lotnictwa Wójta Gminy pana Edwarda 

Dudka, który udostępnił pomieszczenia, w tym salę konferencyjną i pokoje gościnne 

Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich i delegował  panią Bożenę 

Matuszewską do roli naszej opiekunki i przewodnika. Dużą pomoc uzyskaliśmy również od 

mieszkańca Jeżowa Sudeckiego, działacza lotniczego i kapitana samolotów PLL LOT pana 

Stanisława Błasiaka. 

Podczas naszego trzydniowego pobytu w gościnnej Gminie Jeżów Sudecki, oprócz pięknych 

widoków z Góry Szybowcowej, zapamiętamy serdeczność jakiej doznawaliśmy na każdym 

kroku.   

                                                     Z poważaniem 

                                                                    Prezes Klubu Pilotów Doświadczalnych 

                                                                                   Antoni Milkiewicz 
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