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Uwagi do zawartości bieżącego numeru magazynu.
Drugi numer magazynu jest w dużej mierze inny niż pierwszy. Nie jest
skoncentrowany na jednym dominującym temacie jak to było w pierw-
szym, chociaż dalej tematyka Avro Arrow jest kontynuowana. Będzie
tak jeszcze przez pewien czas, bo dalej jesteśmy w okresie 50-tych
rocznic związanych z tym projektem. Tak więc zamieszczamy wystą-
pienie Janusza Żurakowskiego z poprzedniej rocznicy, refleksje Jima
Floyd jak też sprawozdanie z uroczystości 50-lecia pierwszego lotu
Avro Arrow w Toronto Aerospace Museum. Muzeum to jest co prawda
w starym budynku firmy deHavilland, ale powstało niedawno, w 1997
roku. O projekcie Avro Arrow można też dowiedzieć się z eksponatów
w innym kanadyjskim muzeum – Canadian Warplane Heritage Mu-
seum – mieszczącym się w rejonie portu lotniczego Hamilton. W nu-
merze jest wzmianka o pokazach lotniczych zorganizowanych przez
m.in. to muzeum. Są tam nawet dwa oryginalne silniki do Arrow, ame-
rykański Pratt & Whitney J75-P3 o ciągu 12,5000, z dopalaczem
18,500 i ciężarze 5,960 funtów oraz kanadyjski Orenda PS-13 Iroquois
o tych parametrach odpowiednio 19,250, 26,000 i 4,650 co wyraźnie
wskazuje jakie osiągi miałby Arrow gdyby latał z Iroquois. Gdyby

umożliwiono lot Arrow z kanadyjskimi silnikami to może losy tego pro-
jektu byłyby inne.
Kolejna tematyka to główny artykuł numeru o samolocie Boeing 787
Dreamliner na który czeka LOT jak i Air Canada. Opóźnienia w dosta-
wach tych samolotów sprawiają sporo kłopotów dla przewoźników lot-
niczych. Temat katastrofy pod Mirosławcem samolotu wojskowego
CASA ujęty jest w kolejnym artykule. Powracamy też do uroczystości
100-lecia urodzin prof. Jana Oderfelda i nadania mu tytułu doktora ho-
noris causa wraz z tekstami wystąpień i galerią zdjęć z tej imprezy.
Pilot Stanisław Błasiak przekazał kilka artykułów do redakcji. Jeden,
Skrzydlate losy o ostatnich latach życia pilota Stanisława Skalskiego
napisany po jego śmierci nie ukazał się w prasie polskiej w kraju, więc
ukazuje się teraz na ziemi kanadyjskiej. Poruszono też kilka innych
tematów, ale z braku miejsca nie zamieszczono wielu innych interesu-
jących wydarzeń w lotnictwie /pokazy lotnicze w Berlinie i Farnboro-
ugh, plany Bombardiera, Airbus A380/.
Przepraszamy za opóźnienia wydania drugiego numeru. Jest to zwią-
zane z podjęciem innych obowiązków przez redaktora Janusza Buj-
nowskiego.
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Słowo od Redakcji
Pierwszy numer magazynu zo-

stał ciepło przyjęty przez czytelni-
ków rekrutujących się nie tyklo z
entuzjastów lotnictwa. Także wzbu-
dził zainteresowanie wśród Kana-
dyjczków nie znających języka
polskiego albo znających słabo w
czytaniu. Byłoby ono znacznie więk-
sze, żeby w magazynie było więcej
tekstów po angielsku.

Redakcja wychodzi na przeciw
tym postulatom i w drugim numerze
pojawia się kilka artykułów po an-
gielsku jak też krótkie podsumowa-
nia na końcu artykułu.

Jak przewidywaliśmy, lotniczy
ruch pasażerski między Polską i Ka-
nadą znacznie się zwiększył przez
zniesienie obowiązku występowania
o wizy dla obywateli Polskich w Pol-
sce. Wiz jednak całkowicie nie znie-
siono i wielu naszych rodaków
spotyka nieprzyjemne sytuacja nie-
otrzymania wizy już po przylocie do
Kanady. Trzeba jednak przyznać, że
czasami ta odmowa wizy przez
stronę kanadyjską jest uzasadniona.

Szereg czytelników nawiązało
kontakt z Redakcją, przesyłając
swoje uwagi czy propozycje. Mamy
nowego autora, pilota PLL LOT, Sta-
nisława Błasiaka, który jest znanym
kronikarzem LOTu. Artykuły jego

znacznie wzbogacą treść maga-
zynu.

Na uwagę zasługuje też reakcja
p. Irmy Coucill artystki wykonującej
portrety do galerii Hall of Fame. Pani
Irma przekazała w miłym liście sze-
reg informacji i uwag z których wy-
nika, że jej mama była Polką, a ona
jest dumna z tego rodowodu i z pol-
skości.

Drugi numer ma zwiększoną
cenę. Jest to spowodowane kilkoma
czynnikami, a jedny z nich jest roz-
syłanie magazynu pocztą. Cena
przesyłki pocztowej była bardzo wy-
soka w stosunku do ceny magazynu
i po prostu wysyłka nie kalkulowała
się ekonomicznie. Dodatkowo
obecny numer ma więcej stron kolo-
rowych i zwiększoną objętość. Sami
czytelnicy zauważali, że cena pierw-
szego numeru była zbyt niska. Re-
dakcja dalej cieszy się z kontaktów i
współpracy z p. Anną Żurakowską i
p. Jim Floyd. Dziękujemy też p. Woj-
ciechowi Okuliczowi za przygotowa-
nie witryny internetowej magazynu.
Mieści się ona pod adresem:
http://lotnictwo.enginesource.org.

Redakcja zaprasza do podawa-
nia opinii jak i tematyki którą czytel-
nicy chcieliby widzieć w magazynie.
Kontakt przez e-mail: aviation-
lot@hotmail.com.
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