
SZKOŁA PAMIĘTA

Podniebne anioły ze 

Świdnika



TADEUSZ GÓRA



 Urodził się 19 Stycznia 1918r. W Krakowie. polski szybownik, pilot dywizjonu 

316, podpułkownik Wojska Polskiego. Był wspaniałym polskim pilotem, wielokrotnie 

odznaczonym za rekordy szybowcami. Jako pierwszy polak a drugi człowiek na świcie został 

wyróżniony złotą odznaką szybowcową. Za niezwykłe poświęcenie w czasie wojny oraz po jej 

zakonczeniu odznaczony również Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyż 

Walecznych oraz odznaczenia brytyjskie: 1939-45 Star, Air Crew Europe Star & Clasp oraz 

odznaczenie wojny obronnej: Defence War Medal. Generał Tadeusz Góra, opatrzony olejami 

świętymi przez ks. Sławomira Mazurka, zmarł po ciężkiej chorobie we własnym mieszkaniu 4 

stycznia 2010 r., o godz. 7:15. Tego dnia na uroczystości pogrzebowe do Świdnika licznie 

przybyli przedstawiciele środowisk lotniczych, władze państwowe i wojskowe, delegacje szkół 

lotniczych, rodzina, przyjaciele i koledzy Generała. Mszę św. żałobną w kościele pw. NMP 

Matki Kościoła w Świdniku odprawił oraz wygłosił homilię ks. biskup Tadeusz Płoski, biskup 

polowy Wojska Polskiego, któremu towarzyszył lubelski biskup pomocniczy Artur 

Miziński, dominikanin o. Orczykowski, lubelski kapelan lotników ks. Krzysztof Czerwiński, 

duszpasterze wojskowi oraz księża ze świdnickich parafii.



 W swoim przemówieniu biskup Płoski powiedział: „Dziękujemy dziś dzielnemu 

generałowi pilotowi za wkład, który wniósł w to, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju oraz 

wędrować po przetartych przez niego niebieskich szlakach. Dziękujemy za to wszystko, 

co uczynił dla polskiego szybownictwa, polskiego lotnictwa i dla nas wszystkich. 

Wszystkie pokolenia lotników miały w nim przykład, autorytet oraz niezmienną 

życzliwość i przyjaźń". Tadeusz Góra był wielce zasłużony dla Polski. To jedna z 

najbarwniejszych postaci światowego lotnictwa, a przy tym człowiek niezwykle 
skromny i życzliwy, który nie uważał się za kogoś wyjątkowego. Jak w swoim felietonie, 

nadanym po pogrzebie na antenie Radia Maryja, powiedział starosta świdnicki 

Mirosław Król: „Kochał wszystko co lata, to była jego pasja. Ale nie sztuką jest mieć 

pasję, sztuką jest tą pasją służyć Polsce i ludziom. To się generałowi Górze udało i za to 
był ceniony.”



RYSZARD 

KASPEREK



 Jeden z najwybitniejszych świdnickich lotników urodził się 31 maja 1931 roku, w 

miejscowości Niemce k. Lublina. Podniebną przygodę rozpoczął w 1947 roku od kursu 

szybowcowego. Chociaż czasami śmiał się, że jednak było to znacznie 
wcześniej. Zdobywca licznych medali i tytułów, w kolejnych latach pracował w WSK-

Świdnik, między innymi jako pilot i instruktor. Wśród nich wyliczyć można, między innymi 

kilkakrotnie I miejsca w Lubelskich Zimowych Zawodach Samolotowych, brązowe 

medale w mistrzostwach Polski w akrobacji samolotowej, Złotą Odznakę szybowcową 

czy tytuł mistrza sportu. Jednak to nie medale były dla niego najcenniejsze. Zmarł 2 

maja 2018 roku.



STANISŁAW KASPEREK



 Stanisław Kasperek urodził się 17 kwietnia 1936 r. w Niemcach k. Lublina.

Członek lotniczego Klanu Kasperków. Wyszkolił wielu pilotów szybowcowych, samolotowych 

i śmigłowcowych, szczególnie w akrobacji samolotowej, między innymi swojego bratanka, 

wielokrotnego Mistrza Świata, Janusza Kasperka.

Stanisław był wielokrotnie wyróżniany nagrodami i dyplomami za swoją pracę.

- Odznaczenie za zasługi dla Aeroklubu Polskiego.

- Medal za zasługi dla Lubelszczyzny.

- Brązowy, srebrny i złoty medale Za Zasługi Dla Obronności Kraju.

- Złoty Krzyż Zasługi

- Krzyż Amicus Civitatis

- Honorowe Wyróżnienie im. Dedala

Zmarł nagle 30 czerwca 2011 roku w trakcie rozgrywanych w Świdniku Zawodów w Akrobacji 

Samolotowej im. Janusza Kasperka, podczas których pełnił funkcję przewodniczącego jury.

Pochowany przy Alei Głównej na cmentarzu komunalnym w Świdniku.



JANUSZ KASPEREK



 Urodził się 21 grudnia 1960 roku w Lublinie. Był polskim pilotem, członkiem oraz

później dyrektorem Aeroklubu Świdnik. Karierę pilota sportowego rozpoczął

w 1976 roku w Aeroklubie Robotniczym w Świdniku, którego członkiem był do

śmierci. Kontynuował rodzinne tradycje lotnicze: ojciec Ryszard Kasperek oraz

stryj Stanisław Kasperek także byli pilotami akrobacyjnymi - dzięki ich wspólnym

sukcesom Świdnik pojawił się w czołówce ośrodków lotniczych świata.

 Był najlepszym polskim pilotem w akrobacji samolotowej, mistrzem świata z

roku 1997 w akrobacji samolotowej w kategorii samolotów z silnikami do 300 KM i

brązowym medalistą z 1998 roku. W trakcie swojej kariery zdobył czternaście tytułów

mistrza Polski, a w 1997 roku na mistrzostwach świata w Lawrence w USA wywalczył trzy złote medale.

 .W 1997 otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta Świdnika". 26 października 1998 roku w uznaniu

 wybitnych zasług dla lotnictwa polskiego został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim

 Orderu Odrodzenia Polski. W tym samym roku magazyn lotniczy „Skrzydlata Polska" przyznał mu tytuł 
Honorowego Sportowca Lotniczego Roku 1998.

 Zginął 17 października 1998 roku w katastrofie lotniczej w okolicach Janowa, w ówczesnym województwie 
siedleckim.



 Nie sposób wymienić wszyskich wybitnych, zasłużonych pilotów, 

każdy w jakiś sposób przysłużył się ojczyźnie wieć najważniejsza 

jest pamięć o nich. Tworzone są filmy, wydawne książki, pisane 

wiersze oraz śpiewane piosenki, organizowane wystawy i 

malowane obrazy, ulice nazywane imionami bohaterów. 

Sposobów jest wiele dlatego warto pielęgnować te poczynania 

by pamięc o ich poświęceniu nigdny nie zanikła.

Kinga Ślusarz


