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WROCŁAW

GRUDZIEŃ 2000 r.

Od zespołu redakcyjnego
W dniu 25.11.2000r. na Zebraniu Sprawozdawczym powołano zespół redakcyjny
Biuletynu V Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy. Celem wydawnictwa
jest dotarcie do wszystkich członków ZPS-u z aktualną informacją o działalności
wrocławskiego środowiska spadochronowego (sportowej, szkoleniowej,
biograficznej, informacyjnej, sprawozdawczej itp.). Biuletyn ma dać szansę
utrwalenia i uchronienia od zapomnienia sylwetek sportowców, szkoleniowców,
opisów zawodów i imprez aktualnych , jak też tych , które w przeszłości miały
miejsce w środowisku wrocławskim a także opisania własnych spostrzeżeń i
przeżyć związanych ze spadochroniarstwem. Chcielibyśmy prezentować w nim
sprzęt spadochronowy, jak też zasady sędziowania i rozgrywania poszczególnych
konkurencji spadochronowych ulegających ewolucji.
Pragnęlibyśmy, aby Biuletyn ten integrował Ośrodki Spadochronowe skupione w
ZPS – Aeroklub Wrocławski, Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu, Wojskowy
Ośrodek Szkolenia Spadochronowego w Oleśnicy i Akademię Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu, jako zaplecze dopływu kadr szkoleniowców w oparciu
o najnowsze badania naukowe.
Biuletyn tworzą wszyscy członkowie ZPS i będzie on o tyle bogatszy o ile każdy z
Was zechce się podzielić swoimi wrażeniami, doświadczeniem, materiałem
historycznym, wiadomościami a także poezją i anegdotami lotniczymi itp.
Startujemy bez doświadczenia, ale z poczuciem świadomości, że jest potrzeba
zaistnienia w historii Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski, jako barwna,
specyficzna dziedzina militarno-sportowo-rekreacyjna, której wszyscy z nas
poświęcili większą część swojego życia a dotychczasowe osiągnięcia
niejednokrotnie osławiały nasz region i kraj w świecie. Przeżycia ulatują z pamięci
– zapisane, przywołują ją i rzetelnie przekazują następnym pokoleniom.
Zachęcamy więc do przysyłania wszelkich materiałów ze zdjęciami do redakcji (te
po wykorzystaniu zwracamy),wspólnie damy sobie radę. Biuletyn rozprowadzany
będzie bezpłatnie a nagrodą dla autorów – satysfakcja z przekazania interesujących
materiałów i nadzieja przejścia do historii środowiska spadochronowego.
Życzymy powodzenia i połamania pióra w tworzeniu Biuletynu.
Wojciech Soleżyński

Wszelkie materiały i artykuły prosimy przekazywać członkom zespołu
redakcyjnego z poszczególnych ośrodków.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
oraz nadchodzącego Nowego 2001 Roku
najlepsze życzenia zdrowia, sukcesów
i zadowolenia w działalności
spadochronowej a także wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym
wszystkim spadochroniarzom składa
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AKTUALNOŚCI
LISTOPADOWE OBRADY

25.11.2001 r. na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu odbyło się
walne Zebranie Sprawozdawcze V Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy.
Zebraniu towarzyszył V-ce Prezes V Oddziału ZPS Władysław Koźmiński.
Sprawozdanie z pracy Oddziału w latach 1999-2000 odczytał Sekretarz Jacek
Szrek, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący
Maciej Antkowiak. W dyskusji zabrali głos kolejno: A. Chojcan, R. Olszowy, J.
Łykowski, M. Antkowiak, WŁ. Koźmiński, J. Kiepura, W. Soleżyński i Zb.
Weber.
Członkowie Oddziału mają na swoim koncie wiele sukcesów szkoleniowych,
sportowych, naukowych i organizacyjnych, które zostaną przedstawione w
informacjach o działalności środowisk spadochronowych działających na terenie
Wrocławia i Oleśnicy. Oddział wspierał udział swoich członków w wielu
imprezach a także pomagał w organizowaniu imprez spadochronowych jak np.
zawody o „Błękitną Wstęgę Odry”. Organizował także, przy wielkiej pomocy
WSO IV Ogólnopolskie Zawody Spadochronowe ZPS, które przebiegły sprawnie i
bezpiecznie. Wsparcie tych zawodów otrzymaliśmy od ZG ZPS, MON, Urzędu
Miasta Wrocławia i kol. Janusza Osieckiego.
Zarząd, Komisja Rewizyjna i dyskutanci zwrócili uwagę na konieczność
zacieśnienia koleżeńskich więzi członków Oddziału, opłacalność symbolicznych
składek członkowskich i poprawę obiegu informacji pomiędzy miejscowymi
środowiskami spadochronowymi, oraz pomiędzy Zarządem a członkami. Ustalono,
że temu powinien sprzyjać Biuletyn , do którego redagowania wybrano
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W. Soleżyńskiego, K. Szopińskiego, J. Łykowskiego, L. Plezię i Zb. Webera.
Biuletyn będzie przesyłany wszystkim członkom Oddziału.
Trwają prowadzone przez Stowarzyszenie Lotnictwa Amatorskiego prace
remontowe zabytkowego hangaru na lotnisku Strachowice w którym będzie się
mieściło Muzeum Lotnictwa z działem spadochronowym. Są organizowane
konkursy „ Kariery Lotnicze Polaków”, na które nagrody przyznał również nasz
Oddział.
Istnieją możliwości zapoznania się z nowoczesnym sprzętem spadochronowym w
WOSSpad. W Oleśnicy po wcześniejszym ustaleniu terminu. ZG ZPS planuje
powołanie Centralnego Ośrodka, który służyłby sekcjom całej Polski w ramach
zgrupowań. Rozważana jest lokalizacja ośrodka w Kąkolewie, Środzie
Wielkopolskiej i Stalowej Woli.
W walnym zebraniu uczestniczyło 52 członków na stan 167 .
Zestawienie przychodów wydatków w 1999 r.
Kasa:
Bank:

przychód – 4072 zł.
rozchód – 4.072 zł.
przychód – 38.247, 77 zł. rozchód – 24.914,19 zł.

Przypominamy skład władz V Oddziału ZPS:
Zarząd:
Prezes
Mikołaj Podlisiecki
Wiceprezesi:
Władysław Koźmiński, Janusz Łykowski
Sekretarz:
Jacek Szrek
Skarbnik:
Mirosław Marcinkiewicz
Członkowie:
Stanisław Czopor, Henryk Cwer , Adam Kolak

BIOGRAFIE
Prezes V Oddziału Związku Polski Spadochroniarzy
płk. w st. spocz. Mikołaj Podlisiecki
Urodził się 28.08.1929 r. w Równem na Wołyniu,
gdzie spędził dzieciństwo i uczęszczał do szkoły
podstawowej. W 1943 r. wstąpił do partyzantki a w
1944 r. był zwiadowcą w 1 Brygadzie Pancernej im.
Bohaterów Westerplatte. Przeszedł szlak bojowy:
Kiwerce - Chełm – Lublin – Warszawa – Studzianki –
Wał Pomorski – Gdańsk - Gdynia. Po zakończeniu
wojny studiuje w Oficerskiej Szkole Broni Pancernej w
Poznaniu (1948-1951). Dalsze lata to służba w
jednostkach liniowych w tym w 6 Pomorskiej Dywizji
Powietrzno-Desantowej. W 1970 r. przechodzi do
rezerwy, podejmując działalność społeczną na terenie
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Dolnego Śląska (ZBOWiD, Korpus Oficerów rezerwy, Prezydium Okręgowego
Związku Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych). Od 1992 roku pełni
obowiązki Prezesa V Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy. Odznaczony
Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia.
Kierownik Zakładu Spadochroniarstwa WSO we Wrocławiu
Wiceprezes V Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy
Płk.mgr. Władysław Koźmiński
Urodził się 8.02.1945 r. w Rzerzęczycach. Podczas
nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu w
roku 1962 wstępuje do Aeroklubu Częstochowskiego,
gdzie kończy kurs szybowcowy i odbywa skoki ze
spadochronem. W 1963 r. wstępuje do Oficerskiej
Szkoły Wojsk Zmechanizowanych, którą kończy w
1966 r. uzyskując jednocześnie uprawnienia
wojskowego instruktora spadochronowego. Pełni
służbę w jednostce zmechanizowanej Śląskiego
Okręgu Wojskowego a następnie w Wyższej Szkole
Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im, T.
Kościuszki we Wrocławiu obejmując w roku 1980
stanowisko Kierownika Cyklu Spadochronowego. W
latach 1965-1978 jest reprezentantem WP a od 1966 r. członkiem Kadry
Narodowej w spadochroniarstwie. Jest wielokrotnym Mistrzem Wojska Polskiego,
Wicemistrzem Polski, dwukrotnie Mistrzem Armii Zaprzyjaźnionych, dwukrotnie
zwycięża w zawodach o ”Błękitną Wstęgę Odry”. W 1976 roku kończy Akademię
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu a w1982 r. studia podyplomowe w
Akademii Sztabu Generalnego. Wykonał 5545 skoków ze spadochronem w tym 11
z wysokości 7000-8200 m.
Instruktor spadochronowy Aeroklubu
Wrocławskiego Jacek Brzeziński „Azja”
Pierwszy skok wykonał 12 lipca 1999 roku nadzorowany
przez instr. Jana Matuszewskiego. Pracownik Aeroklubu
Wrocławskiego od 1978 r. W latach 1991-1993 społecznie
prowadzi sekcję spadochronową Aeroklubu Zagłębia
Miedziowego w Lubinie. Wykonał 3309 skoków (5
ratowań). Skakał na 64 typach spadochronów. Od 1999 r.
członek Komisji Spadochronowej Aeroklubu Polskiego i
etatowy
instruktor
spadochronowy
Aeroklubu
Wrocławskiego.
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Komendant Wojskowego Ośrodka Szkolenia Spadochronowego
WLOP w Oleśnicy
ppłk. mgr. Ryszard Olszowy
Urodził się w 1948 r. w Prusicach. Członek Aeroklubu
Wrocławskiego a w latach 1968-1982 członek WKS
„Śląsk” Wrocław. Trener spadochronowej kadry
Wojska Polskiego w latach 1986-1994. Wykonał 5620
skoków ze spadochronem. Pięciokrotny uczestnik
Spadochronowych Mistrzostw Świata. Zajął II miejsce
w konkurencji grupowej celności lądowania na
Mistrzostwach Świata w 1976 roku, trzykrotny Mistrz i
wicemistrz Polski. Sześciokrotny Mistrz Wojska
Polskiego, rekordzista Polski z 1976 roku i największej
formacji RW
(relativ), trzykrotny medalista
konkurencji RW w Mistrzostwach Armii Zaprzyjaźnionych.
Pilot samolotowy- zawodowy II klasy, pilot szybowcowy, sędzia spadochronowy
FAJ klasy międzynarodowej.
Kierownik Katedry Fizjologii Wysiłku AWF we Wrocławiu
Prof. dr hab. Marek Zatoń
Urodził się 24.04 1948 r. w Gidlach pow. Radomsko. W 1965 r. ukończył liceum
ogólnokształcące w Jaśle a następnie Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu. Po studiach pozostaje w uczelni jako asystent, uzyskując tytuł doktora
wychowania fizycznego. W 1991 roku broni pracę habilitacyjną a w roku 2000
otrzymuje tytuł profesora. Kieruje Katedrą i Zakładem Fizjologii AWF we
Wrocławiu.
Ze spadochroniarstwem zetknął się w aeroklubie Wrocławskim. Tam też wykonał
pierwszy skok ze spadochronem. Następnie przechodzi dwumiesięczne
przeszkolenie wojskowe w 18 bpdes. w Bielsku-Białej, 6-tygodniowe w Lublińcu i
wielokrotnie uczestniczy w szkoleniu rezerwy 62 kompanii specjalnej, wykonując
skoki ze spadochronem. Awansowany w 1977 roku do stopnia podporucznika
rezerwy. Od 1976 r. współpracuje z Zakładem Spadochroniarstwa WSO we
Wrocławiu, kierując pracami magisterskimi wielu spadochroniarzy. Bierze udział
w pracach badawczych Zakładu spadochroniarstwa WSO, przyczyniając się do
rozwoju tej dyscypliny w wojsku.
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SPORT SPADOCHRONOWY
ZAWODY MIKOŁAJKOWE
W dniach 2-3.12.2000 r. na terenie lotniska Aeroklubu Wrocławskiego w
Szymanowie rozegrano XVII Mikołajkowe Mistrzostwa Wrocławia o Puchar
Gazety Wyborczej. Na starcie stanęło 72 zawodników reprezentujących: Biuro
Ochrony Rządu, V Oddział ZPS, Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Powietrznych,
WKS „Wawel”, oraz aerokluby regionalne Białystok, Częstochowa, Gliwice,
Kielce, Łódź, Mielec, Dęblin, ostrów Wielkopolski, Rzeszów, Warszawa,
Wrocław i Zamość. Ponadto startowało trzech Holendrów, pięciu Czechów i jeden
Niemiec. Każdy zawodnik wykonał po 5 skoków na celność lądowania z samolotu
AN-2. Słoneczna pogoda i lekki wiatr sprzyjały zawodnikom w uzyskiwaniu
dobrych wyników. Główny bohater imprezy Święty Mikołaj miał wielkie
problemy z dotarciem na wrocławskie lotnisko, ponieważ sanie z reniferami z

braku śniegu w Polsce pozostały daleko na północy. Św. Mikołaj „zahaczył” się o
jeden z pierwszych wylotów samolotu AN-2 i w całej krasie swego stroju
wylądował na „celnościowym” kręgu. Startujący w zawodach spadochroniarze
powiadają, że Święty Mikołaj do złudzenia przypominał instruktora
spadochronowego Aeroklubu Wrocławskiego. Czy mieli rację? Porównajcie sami.
Nad prawidłowym rozgrywaniem konkurencji czuwała komisja sędziowska w
składzie: R. Koczorowski, M. Antkowiak, M. Rapita i K. Szopiński.
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WYNIKI ZAWODÓW
Klasyfikacja kobiet
Klasyfikacja POPS
I m. Simalova Katerina Jesenik
I m. Nalepa Andrzej
Aer. Wrocław
II m. Knapik Ola
Aer. Gliwice II m. Kulis Roman
Aer. Kielce
II m. Polewska Danuta
Aer. Gliwice III m. Beltkovsky Jaromir Brno
III m. Łuszcz Iwona
Aer. Białystok
Klasyfikacja Mężczyzn
I m, Mach Jan
WKS Wawel
II m. Kubala Zbigniew
Aer. Łódź
III m. Królak Piotr
WKS Wawel
III m. Więckowski Janusz BOR

Klasyfikacja Drużynowa
I m. VIP Gliwice
II m. GMD Brno
III m. Festyniarze WKS Wawel

WROCŁAWSKIE MISTRZOSTWA ZPS-u
W dniach 07.06.2000 r. we Wrocławiu na obiektach Wyższej Szkoły Oficerskiej
im. T. Kościuszki
odbyły
się
IV
Ogólnopolskie
Zawody
Spadochronowe
Związku Polskich
Spadochroniarzy.
Organizatorem był
V Oddział ZPS
Wrocław. Zawody
zorganizowano
przy
wsparciu
Zarządu Głównego
ZPS, władz miasta
Wrocławia, oraz Komendy i Zakładu Spadochroniarstwa WSO. Uczestniczyło 60
spadochroniarzy i spadochroniarek, reprezentujących Oddziały ZPS i WKS.
Zawody otworzył Komendant – Rektor WSO gen. bryg. Ryszard Lackner.
Uroczystość swą obecnością zaszczycił Prezes ZPS gen. bryg. January Komański,
Wiceprezes ZPS płk. dypl. rez. Józef Kostecki, oraz zastępca dowódcy 3 Korpusu
Lotniczego płk. dypl. Zbigniew Janoś.
Pracą Komisji Sędziowskiej kierował mgr. Andrzej Nawracaj.
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KLASYFIKACJA GENERALNA IV OGÓLNOPOLSKICH
MISTRZOSTW ZPS
Klasyfikacja kobiet
1 m. Bogna Bielecka
2 m. Anna Szymańska
3 m. Izabela Pilarczyk

ZPS Kraków
Komandos W-wa
ZPS Łódź

Klasyfikacja mężczyzn
1 m. Józef Oskroba
2 m. Stanisław Gruszka
3 m. Sławomir Bednarski

WKS Zawisza
ZPS Kraków
WKS Zawisza

Klasyfikacja drużynowa
1 m. ZPS Wrocław I
2 m. WKS Zawisza
3 m. ZPS Wrocław II
Z ŁOTY SEZON 2000
Wojskowy Ośrodek Szkolenia Spadochronowego WOPL
w Oleśnicy powstał w 1995 r. Doskonała baza
szkoleniowa, fachowa i kompetentna kadra zawodowa,
kierowana przez byłego i utytuowanego zawodnika ppłk.
mgr. Ryszarda Olszowego, poparta ciężką i systematyczną
pracą nad doskonaleniem własnych umiejętności i możliwości, to główna
przyczyna sukcesów tegorocznych jak i w latach ubiegłych. Mijający sezon
lotniczy po raz kolejny przebiegał pod dyktando spadochroniarzy z Oleśnicy.
Pierwszy z szeregu złotych medali nasi spadochroniarze wywalczyli na początku
czerwca we Wrocławiu. Tam właśnie zostały rozegrane IV Spadochronowe
Zawody Związku Polskich Spadochroniarzy. Złoty i brązowy medal w klasyfikacji
drużynowej, dwóch oleśnickich zespołów w składzie: chor. W. Białobrocki, chor.
A. Lamch, chor. Z. Caban, chor. D. Kapela, st. plut. P. Augustyniak i st. szer.
P. Ksepko zapoczątkowały „złotą serię”. Idąc za przykładem swoich starszych
kolegów na XXVII Spadochronowych Mistrzostwach Polski Juniorów
rozgrywanych w Pińczowie, dwóch naszych juniorów dołączyło do grona
medalistów. Kpr. ndt. P. Świeboda wywalczył dla siebie złoty medal w celności
lądowania i srebrny w klasyfikacji ogólnej a plutonowy P. Błażewicz brązowy
medal w celności lądowania. Kolejna wielka spadochronowa impreza w której
wzięli udział nasi skoczkowie, to rozegrane na początku sierpnia w Lesznie 44
Spadochronowe Mistrzostwa Polski Seniorów. Pierwszy z dwóch wystawionych
zespołów w składzie chor. W. Białobrocki, chor. A. Lamch, chor. Z. Caban, chor.

9

D. Kapela, st. plut. P. Augustyniak wywalczył w konkurencjach drużynowych
„złoto” i tytuł Drużynowego Mistrza Polski w klasyfikacji ogólnej. Drugi z
zespołów w składzie: st. sierż. J. Wagner, st. sierż. R. Sobczyk, plut. M. Szczygieł,
plut. P. Błażewicz, st. szer. P. Ksepko w grupowej celności lądowania uplasował
się na trzecim miejscu. Dopełnieniem sukcesów drużynowych stały się znakomite
wyniki w konkurencjach indywidualnych. Medalistami w tych wzmaganiach
okazali się plut. P. Augustyniak – zdobywca tytułu Mistrza Polski w klasyfikacji
generalnej, oraz w akrobacji indywidualnej, chor. A. Lamch – srebrny medal w
akrobacji indywidualnej, brązowy medal w celności lądowania i srebrny medal,
oraz tytuł Wicemistrza Polski w klasyfikacji generalnej. „Brąz” w akrobacji
indywidualnej przypadł tym razem chor. W. Białobrockiemu. Kolejny start i znów
medale. Na jubileuszowych XXX już Międzynarodowych Zawodach o Puchar
Tatr, rozegranych na początku września w Nowym Targu, nasi spadochroniarze
zdysklasyfikowali pozostałych zawodników, oddając im tylko w konkurencjach
drużynowych srebrny i brązowy medal. W konkurencjach indywidualnych nie
tracąc żadnego medalu zajęli następujące miejsca w skokach na celność lądowania:
A.
Lamch
przed
P.
Augustyniakiem i D. Kapelą. W
akrobacji indywidualnej: W.
Białobrocki przed A. Lamchem
i P. Augustyniakiem. W
klasyfikacji ogólnej: A. Lamch
przed P. Augustyniakiem i W.
Białobrockim. Tę wspaniała
kolekcję krajowych medali
uszczuplają jedynie medale
Spadochronowych Mistrzostw
Wojska Polskiego, które to w
wyniku trudności finansowych
nie zostały w bieżącym roku
rozegrane.
Od kilku lat nasi reprezentanci
„ocierają” się o podium
zajmując
często
czwartą
pozycję na najważniejszych
imprezach Świata. Jak się
okazało ciężką wytrwałą pracą
można dogonić rywali a nawet
ich pokonać. Startując na
strefowych zawodach federacji
CISM w Ruki na Litwie, organizowanych w drugiej połowie czerwca,
reprezentanci WOSSpad. z Oleśnicy: Z.Caban, W. Białobrocki, A. Lamch, oraz St.
Gruszka i M. Bielecki (WKS „Wawel”) wywalczyli brązowy medal w drużynowej
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celności lądowania, oraz „brąz” w ogólnej klasyfikacji drużynowej. Wysoka
forma i wola walki nie opuściła naszych reprezentantów, gdy we wrześniu
wyjeżdżali do Luczeńca na Słowację, by wziąć
udział w XXVIII
Spadochronowych Mistrzostwach Świata Armii (CISM). Trzydzieści osiem
męskich i 11 żeńskich drużyn, ranga imprezy i nadzieje trenera kadry mjr. mgr.
Mariusza Puchały to obciążenie, któremu mieli sprostać nasi skoczkowie podczas
startu w tych najważniejszych z zawodów. Nasi zawodnicy zaprezentowali się
znakomicie.
Męska drużyna w
składzie:
W.
Białobrocki, M.
Marczyk,
Z.
Caban, A. Lamch
i M. Bielecki
wywalczyła złoty
medal i tytuł
Drużynowych
Mistrzów
Świata w celności
lądowania.
W
drużynowej
klasyfikacji
ogólnej naszym
spadochroniarzom przypadło „przypisane” IV miejsce. Wspaniały indywidualny
start M. Marczyka pozwolił mu wywalczyć srebrny medal i tytuł Wicemistrza
Świata w celności lądowania. Drugi z naszych zawodników Z. Caban po
przegranej dogrywce o „brąz” uplasował się na czwartej pozycji. Jak się podczas
Mistrzostw okazało, celność lądowania to nasza mocna strona nie tylko u
mężczyzn. Doskonały start naszych Pań w składzie: M. Filipowska, E. Rybacka,
B. Bielecka i I. Pilarczyk pozwolił im uplasować się w klasyfikacji ogólnej na
trzecim miejscu za Chinkami i Rosjankami. Duże pochwały za wolę walki i
uzyskane rezultaty należą się M. Filipowskiej, zdobywczyni II miejsca i tytułu
Wicemistrzyni Świata w celności lądowania, oraz E. Rybackiej, która do kraju
powróciła z brązowym medalem. Na zakończenie tak wspaniałego występu i ku
zaskoczeniu naszych Pań, organizatorzy Mistrzostw wręczyli im jeszcze jeden
brązowy medal. Medal ten za uzyskane wyniki w akrobacji zespołowej nasze
Panie wywalczyły w drugich Igrzyskach Sportowych CISM w Chorwacji po
dyskwalifikacji zawodniczki USA, za używanie środków dopingowych.. Wracając
do kraju z takimi wynikami, nasza reprezentacja mogła śmiało powiedzieć, że
stanęła na wysokości zadania, realizując postawione im cele W październiku po
raz ostatni w tym roku nasi reprezentanci opuścili nasz kraj by udać się do Ise-
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Shima w Japonii i wziąć udział w XXV Mistrzostwach Świata FAJ. Długo
utrzymywana form tym razem opuściła naszych skoczków. Choć zajęcie 10
miejsca przez męski zespół i 7 miejsca przez zespół żeński nie można nazwać
przegraną to jednak po wcześniejszych sukcesach wszyscy liczyli na wyższe
miejsca. Jedyny medal jaki wrócił z naszymi reprezentantami do kraju to złoty
medal
Moniki
Filipowskiej,
wywalczony
w
celności
lądowania.
Usprawiedliwieniem tego stanu rzeczy może być fakt, że Mistrzostwa te po raz
pierwszy rozgrywane były w systemie pucharowym. System ten będąc
widowiskowym jest zarazem niezbyt sprawiedliwym, promując czasami
zawodnika o mniejszych umiejętnościach, ale o większym szczęściu.
Wywalczenie w bieżącym sezonie na arenach krajowych 11 złotych, 6 srebrnych,
oraz 8 brązowych medali można uznać za wielki sukces naszych spadochroniarzy.
Współpraca z wiodącymi wojskowymi ośrodkami sportu spadochronowego armii
NATO, doszkalanie dla potrzeb Wojska Polskiego kadry instruktorskiej, czynny
udział w wdrażaniu do użytku nowych typów spadochronów i wyposażenia,

opracowywanie dokumentów normatywnych to działalność poza sportowa jaką
może poszczycić się Ośrodek. Należy jednak pamiętać, że osiągnięcia nie byłyby
możliwe bez pomocy Dowództwa WLOP, oraz przychylności Komendanta CSIL
w Oleśnicy. Ich zrozumienie roli i znaczenia działalności sportowej dla rozwoju
wojskowego spadochroniarstwa, promocji naszego kraju na arenach
międzynarodowych jest podstawą do dalszego działania WOSSpad. w Oleśnicy.
Dariusz Kapela
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TROCHĘ HISTORII
ZAKŁAD SPADOCHRONIARSTWA
WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ
im. T. Kościuszki we Wrocławiu
Historia obecnego Zakładu Spadochroniarstwa sięga roku
1964, kiedy to rozkazem Głównego Inspektora Szkolenia WP
do programów ówczesnej Oficerskiej Szkoły Wojsk
Zmechanizowanych
(OSWZ)
włączono
szkolenie
spadochronowe. Odpowiedzialnym za nie został kpt. Józef
Dwernicki, przybyły oficer 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej, kierujący powstałym Cyklem Szkolenia
Spadochronowego do roku 1974. Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne
przygotowanie oficerów-skoczków spadochronowych i instruktorów dla potrzeb 6
PDPD, dywizyjnych batalionów rozpoznawczych, oraz formowanych właśnie w
latach sześćdziesiątych jednostek specjalnych. Zajęcia rozpoczęto w roku 1965 i
objęto nimi podchorążych II i III rocznika, oraz ochotniczo żołnierzy i kadrę
szkoły. W sezonie 1965-1966 tytuł skoczka uzyskało 221 osób. Do połowy lat
siedemdziesiątych prowadzono tu również
bardzo aktywne szkolenie
spadochronowe o profilu sportowym, skupiając kadrę spadochronową Śląskiego
Okręgu Wojskowego, występującą pod nazwą klubu WKS „Śląsk”. Zawodnicy
klubu zaliczani do kadry Wojska Polskiego i Polski osiągali wiele sukcesów w
mistrzostwach i zawodach krajowych, międzynarodowych i Mistrzostwach Świata.
Większość instruktorów Zakłady Spadochroniarstwa to absolwenci Akademii
Wychowania Fizycznego, co znacznie podniosło poziom dydaktyczny kadry
Zakładu w szkoleniu, prowadzonych pracach badawczych i wydawniczych.
W roku 1967 szkoła, na terenie której funkcjonował Cykl Szkolenia
Spadochronowego, zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk
Zmechanizowanych (WSOWZ). Rozbudowano i zmodyfikowano Ośrodek
szkolenia spadochronowego. Rozpoczęto zajęcia dla kandydatów na instruktorów
spadochronowych dla wszystkich rodzajów wojsk, jednostek Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, oraz policji. Od roku 1992 szkolenie mogą tu chętni z zagranicy.
Przede wszystkim jednak, zadaniem Zakładu Spadochroniarstwa pozostaje
szkolenie podchorążych III i IV rocznika wrocławskiej uczelni wojskowej,
noszącej od roku 1995 nazwę Wyższej Szkoły Oficerskiej (WSO). Rocznie
wykonują oni ok. 3000 skoków. Między innymi na spadochronach SW-12D,
skonstruowanych przez pracowników Zakładu. Płk. Władysław Koźmiński i ppłk.
Jan Likus są twórcami spadochronu desantowego AD-95 i spadochronu
zapadowego AZ-95, użytkowanych w Wojsku Polskim od 1997 roku. Obecnie
instruktorzy Zakładu Spadochroniarstwa wykonują również skoki z dużych
wysokości (HAHO) przy użyciu powstałego w Zakładzie spadochronu AD-2000,
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przeznaczonego dla grup specjalnych, oraz plutonów rozpoznawczych. Najwyższa
wysokośc skoku wykonanego przez kadrę Zakładu wynosi 8200 metrów.

Aktualna kadra dydaktyczna Zakładu Spadochroniarstwa WSO
ORGANIZATOR SZKOLENIA SPADOCHRONOWEGO
W SZKOLE OFICERSKIEJ WE WROCŁAWIU

Ppłk w st. spocz. Józef Dwernicki
Urodził się 29.09.1929 r. w Krakowie. Po wojnie
pod okiem doświadczonych szkoleniowców klubu
sportowego „Cracovia” uprawia boks, zdobywając
tytuł wicemistrza Polski, oraz zakwalifikowanie
się do kadry olimpijskiej na rok 1948. W latach
1947-1950 studiuje w Oficerskiej Szkole Piechoty
we Wrocławiu a w 1953 r. w Wyższej Szkole
Piechoty w Rembertowie. Powraca do rodzinnego
Krakowa, gdzie na stanowisku dowódcy kompanii
pełni służbę w 16 baonie 6 Pomorskiej Dywizji
Piechoty. Po przekształceniu 6PDP w 6 Pomorską
Dywizję Powietrzno-Desantową por. Józef
Dwernicki kończy pierwszy kurs instruktorów
spadochronowych (1957-58) uzyskując tytuł Instruktora Spadochronowego Wojsk
Powietrzno-Desantowych. Zostaje szefem służby spadochronowej w 9 szkolnym
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baonie powietrzno-desantowym a następnie w 16 batalionie powietrznodesantowym. W 1964 r. skierowany do Wrocławia jako kierownik Cyklu
Szkolenia Spadochronowego w Oficerskiej Szkole Wojsk Zmechanizowanych
organizuje i realizuje szkolenie podchorążych. W latach 1965-74 pełni funkcję
trenera koordynatora, powstałej na bazie OSWZ wyczynowej sekcji
spadochronowej WKS „Śląsk”. Okres ten to pasmo sukcesów sekcji
spadochronowej i spadochronowej reprezentacji Wojska Polskiego. Wykonał
ponad 1700 skoków ze spadochronem. W 1974 r. przechodzi do rezerwy, pełniąc
nadal obowiązki kierownika sekcji spadochronowej WKS „Śląsk”, oraz udzielając
się społecznie w wielu dziedzinach. Odszedł od nas 10.VIII. 1999 r.

PIERWSI INSTRUKTORZY SPADOCHRONOWI
AEROKLUBU WROCŁAWSKIEGO

Waldemar Bołotowicz
Sekcja spadochronowa Aeroklubu Wrocławskiego powstała w 1951 r. Rozwój jej
wiąże się z przybyciem do aeroklubu instruktora Ryszarda Krasuckiego,
absolwenta Centrum Wyszkolenia Spadochronowego w Nowym Targu. Rozpoczął
on pracę pod koniec 1951 r. a początkowa jego działalność ograniczała się do
dysponowania spadochronami i ich konserwacją.
Pierwszy skok na lotnisku aeroklubu wrocławskiego
instruktor Ryszard Krasucki wykonał 4 kwietnia 1952
r. z samolotu CSS-13 z wysokości 800 m. z
pięciosekundowym opóźnieniem otwarcia
spadochronu. W końcu lata Ryszard Krasucki
uczestniczył w Krajowych Zawodach
Spadochronowych w Warszawie, na których zajął
drugie miejsce. Jesienią został powołany do wojska.
W styczniu 1953 r. pracę w Aeroklubie Wrocławskim
rozpoczął Waldemar Bołotowicz, również absolwent
Centrum Wyszkolenia Spadochronowego. Plan
szkolenia dla sekcji przewidywał wyszkolenie 20
skoczków IIIkl. (teoria skoku i trzy skoki z
Waldemar Bołotowicz
natychmiastowym otwarciem spadochronu), oraz
przeszkolenie wszystkich chętnych pilotów samolotowych i szybowcowych.
Sekcja zaczęła się rozwijać organizacyjnie, wyłaniając wkrótce ze swojego grona
grupę skoczków treningowo-wyczynowych. W maju 1953 r. Waldemar
Bołotowicz ustanowił dwa krajowe rekordy w skokach z opóźnionym otwarciem
spadochronu: długotrwałość opóźnienia 2510 m. z wys. 3050 m., oraz
długotrwałość opóźnienia 3340 m. z wys. 4150 m. 11 maja 1954 r. poprawił swój
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poprzedni rekord wykonując skok z wys. 4920 m. spadając swobodnie 3740 m.
Dnia 15 czerwca 1954 r. wyskoczył z samolotu „Szczygieł” z wys. 70 m. przy
użyciu spadochronu LL-8 a 22 sierpnia wykonał po raz pierwszy we Wrocławiu
skok piętrowy z wys.1200 m. z 20 – sekundowym opóźnieniem. Jesienią 1954 r.
otrzymał tytuł Mistrza Sportu w spadochroniarstwie.
W październiku 1954 r. Waldemar Bołotowicz i instruktor społeczny Janusz
Łykowski startowali w I Spadochronowych Mistrzostwach Polski w Nowym
Targu. W 1955 r. uczestniczył w Międzynarodowych Zawodach Spadochronowych
w Bułgarii gdzie zajął 19 miejsce, natomiast drużyna Wrocławia startująca w
Spadochronowych Mistrzostwach Polski zajęła zespołowo 6 miejsce. Najlepszym
sprawdzianem pracy sekcji pod jego kierownictwem było zajęcie przez nią
I miejsca w ogólnopolskim współzawodnictwie za rok 1955. W październiku
1955r. Waldemar Bołotowicz zakończył pracę w Aeroklubie Wrocławskim,
wstępując do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie.
Z materiałów Tadeusza Malinowskiego („Skrzydła Wrocławia” 1970 r.)
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