
Słowo od redakcji

Kolejny numer Lotnictwa wychodzi z
pewnym opóźnieniem. Złożyło się na to sz-
ereg przyczyn. Teraz nadrabiamy zale-
głości wydając numer jeszcze
obszerniejszy niż poprzednie i zawierający
artykuły i informacje o tematyce lotniczo –
kosmicznej najnowszej jak i z dawnych
czasów. Mieliśmy już w tym roku sporo
rocznic i to okrągłych, a kolejne są „na dni-
ach” i okładka numeru podaje niektóre z
nich. 

Najstarsza to setna rocznica pier-
wszego lotu „samolotu” w Kanadzie.
Poświecony jest temu artykuł na stronach
4-5 z szeregiem zdjęć. Zdjęcie na okładce
jest z Bush Museum i przedstawia model
samolotu  Silver Dart, którym pilot  D. Mc-
Curdy wpisał się na listę dziejów lotnictwa
w Kanadzie na pozycji pierwszej. Niemniej
powinniśmy sobie zdawać sprawę, że pier-
wszym Kanadyjczykiem w powietrzu był
jego przyjaciel Casey Baldwin i to na tym
samym samolocie z tym, że na ziemi
amerykańskiej.  

Kolejna smutna niestety rocznica to lik-
widacja projektu samolotu Avro Arrow.
Minęło od tego czasu 50 lat, ale sporo ludzi
pamięta jeszcze tamte czasy i wydarzenia,
a szczególnie p. Jim Floyd, który nawet
nadesłał swoją wypowiedź na ten temat.
Pan J. Floyd jest najwyższym rangą żyją-
cym managerem byłej firmy Avro Aircraft i
w tym roku będzie obchodził 95 rocznicę
urodzin. Pan Richard Banigan nadesłał
ciekawe materiały o Avro CF-105 Arrow,
które za jego zgodą publikujemy. W artyku-
le użył słów „A Dream Not Easily Forgot-
ten”, które mówią same za siebie.

Równowieśnikiem p. Floyda jest pilot
Tadeusz Sawicz, który obchodził już swoje
95 urodziny o czym Lotnictwo przekazuje
sprawozdanie. Zbliża się też 40 rocznica lą-
dowania ludzi na Księżycu. Z tej okazji
odbywają się liczne uroczystości, a Lot-
nictwo zamieszcza na ten temat migawki i
szereg zdjęć, głównie autorstwa NASA, a
niektóre pochodzące z encyklopedii
Wikipedia. Swego czasu redaktor Janusz
Bujnowski miał okazję spotkać się z astro-
nautą Aldrinem podczas Planetfest w
Pasadenie, California. Najskromniejszą
rocznicę (19) mamy z okazji wprowadzenia
na orbitę teleskopu Hubble’a, a ponieważ
w maju odbył się kolejny lot wahadłowca
dla dokonania prac serwisowych tego
teleskopu, więc zamieszczamy na ten
temat informacje i sprawozdania w obu
językach z licznymi zdjęciami też autorstwa
NASA. Mieliśmy też mało zauważoną 75
rocznicę otwarcia lotniska Okęcie – przy-
pomina nam o tym komunikat PPL.

Zbliża się też 70 rocznica wybuchu
drugiej wojny światowej. Nieliczni już
weterani mają dużo spotkań na ten temat,
a Lotnictwo przypomina tamte czasy
kilkoma artykułami m.in.  o ostatnie bitwie

lotniczej pióra gen. Sawicza, uczestnika
tych wydarzeń, jak i o lądowaniu na wodzie
bombowca RAFu pilotowanego przez ma-
jora Giedgowda. Warto przypomnieć, że
Ignacy Giedgowd był wyróżniającym się pi-
lotem wojskowym jeszcze w Polsce przed-
wrześniowej. Innym b. sławny pilot to
Bolesław Orliński, którego życiorys za-
mieszczamy na stronach 47 – 50.

W styczniu mieliśmy głośne bardzo i
spektakularne „lądowanie” samolotu US
Airways na rzece Hudson. Przypominamy
te wydarzenia jednocześnie wskazując na
niebezpieczeństwo „bird strike”. Lądowania
takie na ogół nie są szczęśliwe, np. bom-
bowiec Giedgowda lądując na wodzie uległ
zniszczeniu.

W numerze jest sporo o głośnych
postaciach związanych z lotnictwem.
Niekoniecznie pilotach. Przykładem jest
inż. Wsiewołod Jakimiuk, który zapisał się
złotymi zgłoskami w technice lotniczej o
czym mówi artykuł naszego autora z Pol-
ski o samolocie DHC-1 Chipmunk. Firma
de Havilland miała dużo osiągnięć, a ten
samolot nosi numer 1 w oznaczeniu modeli
tam produkowanych i był budowany tuż po
IIWW od 1946 roku. Zakłady te obchodziły
w 2003 roku 75 lecie istnienia i z tej okazji
wydawnictwo CANAV Books wydało
książkę de Havilland in Canada. Wydawca,
pan Larry Milberry, zgodził się na za-
mieszanie w Lotnictwie fragmentów i zdjęć
z tej książki, za co serdecznie dziękujemy.
Zresztą z de Havillanedm mocno związane
jest muzeum lotnictwa, które mieści się w
jednej z dawnych hal produkcyjnych tego
zakładu. Muzeum to zmieniło na początku
roku nazwę z Toronto Aerospace Museum
na Canadian Air & Space Museum i spra-
wozdania z tych wydarzeń zamieszczone
są na kilku stronach magazynu. Za-
mieszczamy  też krótki reportaż o symula-
torach lotów związany z firmami Horizon i
Treshold zlokalizowanymi tuż koło Lotniska
Pearson. Tematykę szybowcową dalej kon-
tynuujemy.

Wszystkim autorom, fotografom i
współpracującym z redakcją dziękujemy za
nadesłane materiały. Jednocześnie prze-
praszamy, że nie wszystkie zamieszczamy.
Objętość magazynu nie pozwala na to.

Jak to już ogłosiliśmy poprzednio, przyj-
mujemy zamówienia na wysyłkę magazynu
pocztą. Nie mamy możliwości dotrzeć do
wszystkich zakątków Kanady z punktami
sprzedaży, ale drogą pocztową jest to
możliwe. O punktach sprzedaży, artyku-
łach w poprzednich numerach można
znaleźć informacje na stronie internetowej
http://lotnictwo.enginesource.com.  

Redakcja zaprasza do podawania opinii
i tematyki, którą czytelnicy chcieliby widzieć
w magazynie. Dzięki takim uwagom za-
mieściliśmy w tym numerze taką tematykę.
Kontakt z redakcją przez e-mail: aviation-
lot@hotmail.com.  
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