
Tadeusz Karol CHWAŁCZYK
 absolwent Uniwersytetu Warszaw
skiego i Uniwersytetu Jagiellońskie
go w Krakowie, dziennikarz, publi
cysta prasowy, radiowy i telewizyj
ny, organizator Ośrodka TVP
w Lublinie. Członek Stowarzysze
nia Dziennikarzy RP, Związku Lite
ratów Polskich i Bielskiego Klubu
Seniorów Lotnictwa. Pilot szybow
cowy samolotowy, uczestnik Samo
lotowych Rajdów Dziennikarzy i Pi
lotów. W 1952 r. aktywny współ
twórca Aeroklubu Robotniczego
w Świdniku, był członkiem jego
władz, obecnie członek honorowy.
Przez wiele lat działał w zarządzie
Klubu Publicystów Lotniczych Sto
warzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Autor licznych publikacji o lotnic
twie  tekstów prasowych, audycji
radiowych i programów telewizyj
nych, a także fotografii i filmów krót
kometrażowych. Tematyką lotniczą

wypełnił stronice kilku książek, wy
danych pod tytułami: Bieszczadzkie
szybowiska, Podlaskie skrzydła,
Skrzydła na nartach, Medalowe
wzloty, Ochota na latanie i inne
opowiadania oraz przygotowanej
wespół z Andrzejem Glassem  Sa
moloty PWS. Książka Siadanie
z wiatrem i inne opowiadania jest
kontynuacją lotniczych przygód za
początkowanych w zbiorku Ochota
na latanie. Wspólnym wątkiem łą
czącym opowiadania zawarte
w książce jest wiatr. Od Ikarowej le
gendy poczynając po czasy współ
czesne, towarzyszący wszystkim lot
nikom.

Na wydanie oczekuje Leksykon
lotników Lubelszczyzny, a w koń
cowym stadium są prace nad kolej
nymi pozycjami wydawniczymi 
Nocne MOSTY (książki poświęco
nej wspomnieniom uczestników ope
racji tajnych lądowań samolotów
alianckich podczas II wojny świa
towej, na terytorium okupowanej
Polski) oraz Przelotne spojrzenia.

Autor za wieloletnią pracę re
dakcyjną i społeczną wyróżniony zo
stał m.in. Złotym Krzyżem Zasługi,
medalem Zasłużonemu Dla Lotnic
twa, dwukrotnie nagrodą ministra
Obrony Narodowej za audycje o lot
nictwie wojskowym, nagrodą dzien
nikarzy „Pióro Ikara", odznakami
Zasłużonego Działacza Kultury,
Zasłużonego Działacza Lotnictwa
Sportowego, Złotą Honorową z 3
Diamentami PLL LOT, Złotq Aeroklu
bu Polskiego, dwukrotnie (1971 \2008)
„Błękitnymi Skrzydłami" oraz nada
ną przez Aeroklub Polski w 50le
cie działalności na rzecz lotnictwa
sportowego  Statuetką Ikara. Na
dal czynny w popularyzacji polskie
go lotnictwa, a zwłaszcza jego historii.
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Historia jest ponoć stara jak świat.
Wiatry wiały od zawsze, z różną siłą,
ze wszystkich możliwych kierunków
i na rozmaitych wysokościach. Pierw
si praludzie, którzy  jakoby setki ty
sięcy lat temu  opuścili kontynent afry
kański i w drodze do Europy przepły
nęli dzisiejszą cieśninę gibraltarską na
byle czym  może na pniach powalo
nych drzew  nie doceniali jeszcze moż
liwości przemieszczania się z pomocą
mas powietrza, czyli wiatrów. Później,
takie drewniane bale, wiązane w tra
twy, dały zaczątek mniejszym i więk
szym łódkom, na których pojawiły się
następnie maszty, a na nich żagle. Czło
wiek docenił wiatr jako siłę napędową
łodzi, udoskonalonych z czasem i prze
kształconych w duże żaglowce.

To dzięki wiatrowi, wiejącemu we
wszystkich stronach świata, możliwe
było odkrywanie innych poza Europą
kontynentów globu ziemskiego. Naj
pierw jednak trzeba było zgłębić tajem
nicę, skąd w ogóle wiatry się biorą. Spo
ro czasu upłynęło zanim poznano zja
wiska wyżów i niżów barycznych, które
dyrygują powstawaniem i kierunkami
dmuchania wiatru. Natura zawsze dą
ży do wyrównania różnicy ciśnień po
między wyżem i niżem. Ogólnie moż
na stwierdzić, że wiatr wieje zawsze
z wyżu do niżu, ale nie tak sobie, byle
jak. Na półkuli północnej wiatry w ni
żu wieją zawsze w kierunku przeciw
nym do ruchu wskazówek zegara,
a w wyżu  odwrotnie. Całkiem zaś na
odwrót jest z tym na półkuli południo
wej.

(...)

Lotnicy bardziej uprościli sobie
rodzaje wiatrów. Ogólnie dzielą je na:
wiejące w ogon, bardzo pożądane, bo
przyśpieszające dotarcie do celu, dmu
chające w nos, a więc działające hamu
jąco i te najbardziej nieprzewidywalne

zawiewaje  to z lewej, to z prawej bur
ty  zmuszające do ciągłej korekty kur
su. To one najczęściej powodują, że po
pewnym czasie pilotowi... nie zgadza
się mapa z terenem, lub odwrotnie.
Dmuchanie w bok bywa też czasem
niebezpieczne, zwłaszcza gdy statek la
tający znajduje się w bezpośredniej bli
skości ziemi, a więc podczas startu i lą
dowania. Zmniejszona wówczas pręd
kość postępowa płatowca, w zetknięciu
z przyziemnymi zawirowaniami, rodzi
sytuacje  powiedzmy  nieprzyjemne.

Warto wszak zauważyć, że szybow
nicy, zwani też lotnikami beznapędo
wymi, znacznie więcej uwagi niż wod
niacy  których to zupełnie nie intere
suje  poświęcają ruchom mas powietrza
w pionie. To zjawisko pionowego wia
tru powstaje w wyniku zmiany jego kie
runku, spowodowanej wyniosłością te
renową. Skutkiem napotkania prze
szkody, pęd powietrza skierowany
zostaje w górę. No i wtedy  jak to mó
wią szybownicy  na stronie nawietrz
nej jest winda, która może wywindo
wać szybowiec wysoko, albo pozwolić
latać nieustannie, cały dzień i jeszcze
w noc. Tak też, w trwającym ponad do
bę locie, Wanda Modlibowska ustano
wiła w Polsce w 1937 roku pierwszy ko
biecy rekord świata!

Te i inne przygody lotnicze, na
wiało mi z różnych stron, trochę z wła
snych obserwacji, trochę ze wspomnień
wielu lotników, jakoś to ułożyłem
w opowieści z wiatrem w tle, a też uzu
pełniłem ciekawymi wydaje mi się zdję
ciami. I tak powstała ta książka, która
 mam nadzieję  Czytelników zainte
resuje, co będzie spełnieniem moich
zamiarów.

Tadeusz Karol Chwałczyk.

Spotkanie odbędzie się
w piątek 29 września 2017 r. o godz. 17.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
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