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Słowo od Redakcji
Oddajemy kolejny numer Lotnictwa

z pewnym niedosytem. Mamy sporo
materiałow nadesłanych przez no-
wych entuzjastów lotnictwa, których z
braku miejsca nie możemy zamieścić.
Prwdopodobnie pojawią się w kolej-
nych wydaniach. Jednym z nich jest
młody pilot z Polski - Jakub Marszał-
kiewich, który w lecie 2008 szkolił się
w lataniu w Kanadzie. Jak widać czasy
się ogromnie zmieniły - szkolenie w
Kanadzie jest tańsze niż w Polsce.
W dalszym ciągu mamy szereg arty-

kułów napisanych w języku angielskim
i to przez Kanadyjczyków polskiego
pochodzenia znających także język oj-
czysty w piśmie. Adresowane są one
nie tylko do społeczności polonijnej.

Jak pisaliśmy poprzednio, lotniczy
ruch pasażerski między Polską i Ka-
nadą znacznie się zwiększył. I to nie
tylko przez zniesienie obowiązku wy-
stępowania o wizy dla obywateli Pol-
skich w Polsce. Do Kanady latają też
obywatele państw sąsiadujących z
Polską i połączenie przez Warszawę
jest dla nich wygodne, bowiem ich kra-
jowe linie lotnicze nie mają bezpo-
średnich połączeń z Kanadą. Tak więc
LOT miał nadmiar chętnych do latania
przez Atlantyk i nie mógł wszstkich
chętnych zabrać na pokłady swych
samolotów. Niestety obiecywane sa-
moloty Boeing 787 Dreamliner nie na-

deszły, a dodatkowo opóźnienia ich
dostaw zwiększają się. Sytuacja jest
więc trudna dla LOTu. Rozwiązanie
wynajęcia samolotów Boeing 777 na
sezon letni nie zostało wykorzystane.
Ponieważ w 2009 roku też Dreamline-
rów nie będze a LOT nie ma własnych
B 767 i nawet ma ich teraz mniej /dwa
B 767-200 oddano/  więc opcja z
wprowadzeniem B 777 jest b. na cza-
sie. Przeszkolenie pilotów B 767 na B
777 nie jest trudne. 

Sytuacja linii lotniczych na całym
świecie była trudna w roku 2008 w
związku z b. wysokimi cenami paliwa.
Teraz staniało ono bardzo i to powinno
im ułatwić przejście trudnego okresu.
Co prawda ogólna sytuacja finansowa
i ekonomiczna na świecie jest kryzy-
sowa więc chętnych do podróżowania
będze mniej.

Trzeci numer ma zwiększoną obję-
tość i jest bardziej kolorowy, ale cena
pozostała ta sama. Mamy nadzieję, że
dotychczasowi nasi czytelnicy pozo-
staną wierni, a także przybędzie no-
wych. Przyjmujemy zamówienia na
wysyłkę magazynu pocztą. Przypomi-
namy o stronie http://lotnictwo.engine-
source.org. 

Redakcja zaprasza do podawania
opinii jak i tematyki którą czytelnicy
chcieliby widzieć w magazynie. Kon-
takt przez e-mail: aviation-lot@hot-
mail.com.

Cover photos:
1st photo by NASA - Toronto Pearson Interna-
tional Airport seen from the air in 2006
2nd photo by Boeing - Boeing 777-200LR com-
pleting World Tour
Photos in background by J. Bujnowski - this
page - Window view from B 767 just before
landing in Toronto

This issue contains several articles in Eng-

lish. Some, written in Polish, have an Eng-

lish portion. English written articles are

marked in dark blue in contents.

Uwagi do zawartości bieżącego numeru magazynu.
Trzeci numer magazynu jest w dużej mierze kontynuacją drugiego. Nie jest

skoncentrowany na jednym dominującym temacie jak to było w pierwszym,
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.  Wiodący artykuł w j. angielskim to sprawozdanie z przebu-
dowy Lotniska w Toronto w ostatnich latach. Autorem jest inż Krzysztof So-
lecki, projektant i budowniczy  portu lotniczego, piastujący wysoką funkcję vice
prezydenta firmy, która realizowała tą przebudowę. Inż. K. Solecki jest  uzna-
nym autorytetem i buduje porty lotnicze w wielu krajach.  Kolejna tematyka nu-
meru to główny artykuł w j. polskim o samolotach Boeing 777. Są to samoloty
bardzo ekonomiczne i bezpieczne. Flota Air Canady dysponuje teraz najno-
wocześniejszymi samolotami z tej rodziny.

Z cyklu historii lotnictwa zymieszczamy drugą część artykułu pilota Stani-
sława Błasiaka o locie Bolesława Orlińskiego do Japonii w 1926 roku. Także
mamy opis akcji lotnictwa alianckiego z 1944 roku  przetransportowania czę-
ści pocisku V2 pozyskanych przez AK w której uczestniczył nasz rodak - pilot
Kazimierz Szrajer. Dużo miejsca zajmuje szybownictwo. Tu też mamy naszego
rodaka, Jerzego Szemplińskiego, który zajmuje poczesne miejsce w szybow-
nictwie Kanadyjskim jak i wielu naszych rodaków. Jak wiemy Polska była po-
tęgą w szybownictwie, a i teraz mamy tam duże osiągnięcia. Wygląda na to,
że numer ten jest rocznicowym. Opisujemy 90-tą rocznicę lotnictwa w Polsce,

80-tą rocznicą powstania LOTu, oraz 50-tą rocznicę powstania NASA. Jak
wiemy po rozwiązaniu projektu Avro Arrow wielu Kanadyjczyków w tym i pol-
skiego pochodzenia zatrudniono w NASA i sukcesy NASA są nie tylko sukce-
sami Amerykanów.
Mamy też nowego kontrybutora w pisaniu, młodego pilota z Polski, p. Jakuba

Marszałkiewicza, który ma już duży dorobek pisarski mimo młodego wieku.
Jego droga do latania jest bardzo ciekawa a jednocześnie tak różna od na-
szych weteranów. Nadesłał b. dużo materiałów, które będziemy sukcesywnie
wykorzystywać.

Mieliśmy też tu w Mississauga bardzo budującą uroczystość, otwarcia no-
wego oddziału firmy lotniczej Cyclone. Prezydentem tej firmy jest Polak, inż.
Andrzej Sochaj. To on rozbudował tą firmę bardzo widocznie. Warto nadmie-
nić, że zatrudnieni w niej są nasi rodacy i to w liczbie chyba najwyższej w Ka-
nadzie w branży przemysłowej . 

Informujemy czytelników, że można otrzymywać magazyn Lotnictwo pocztą. W tym celu na-
leży wnieść przedpłatę na określoną ilość wydań. Jak narazie maksymalnie na rok, czyli na
około czterech kolejnych wydań. Czeki na określoną sumę wystawione na JJB Export Inc. na-
leży przesyłać na adres redakcji zamieszczony wyżej podając nazwisko, adres i telefon zama-
wiającego. Redakcja wysyła też zaległe numery na zamówienie. Cena przesyłki pocztą jest jak
na razie $1.86 przy wadze do 200 G z czego wydawca pokryje $0.86. Magazyn waży nieco po-
niżej 200 G. Tak więc zamawiając 1 egz. bieżącego wydania należy przesłać czek na $4.50, a
na dalsze wydania wielokrotność tej sumy np. na 4 wydania czek na $18.00.

Subscriptions. We are happy to inform
our readers, that it is possible to order our
magazine and receive it by mail.  The
price per issue is $4.50 including cost of
delivery (the regular cost of postage is
$1.86 but Publisher will cover $.86). If you
want to receive Lotnictwo by mail please
send a cheque to the Publisher /address
is located in the yellow frame/ with a
cheque made out to JJB Export Inc. for
the amount of $4.50  per issue or for
$18.00 /about 1 year/. Please include your
name, address and telephone number. 


