
Szkoła pamięta



Wspomnienia o 
ważnych postaciach



Janusz Kasperek

• ur. 21 grudnia 1960 w Lublinie

• zm. 17 października 1998 w Janowie

• członek Aeroklubu Świdnik

• dyrektor aeroklubu w Świdniku w 
latach 1990–1994



Karierę pilota sportowego rozpoczął w 1976 roku w Aeroklubie Robotniczym w Świdniku, 
którego członkiem był do śmierci. Kontynuował rodzinne tradycje lotnicze. Był 
najlepszym polskim pilotem w akrobacji samolotowej, mistrzem świata z roku 1997 w 
akrobacji samolotowej w kategorii samolotów z silnikami do 300 KM. W trakcie swojej 
kariery zdobył czternaście tytułów mistrza Polski.



Jerzy Janusz Piłat
• ur. 14 lipca 1962 w Świdniku

• zm. 23 stycznia 2008 w Mirosławcu
• pułkownik pilot Wojska Polskiego



Po ukończeniu Liceum Lotniczego w Dęblinie studiował w Wyższej Oficerskiej Szkole 
Lotniczej. Po promocji przydzielony został do 66 Lotniczego pułku szkolnego w 
Tomaszowie Mazowieckim[2]. W 1998 r. został 
mianowany dowódcą eskadry w Tomaszowie Mazowieckim. Od 2001 do 2004 dowodził 
eskadrą lotniczą w 2 Ośrodku Szkolenia Lotniczego. W 2004 r. został skierowany na 
studia stacjonarne podyplomowe w Ogólnowojskowym Kolegium w Paryżu. Po powrocie 
został dowódcą 12 Bazy Lotniczej w Mirosławcu. Zginął 23 stycznia 2008 roku 
w katastrofie lotniczej samolotu CASA C-295M pod Mirosławcem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Pi%C5%82at#cite_note-tvn-2


Ryszard Kasperek

• ur. 17 maja 1931 w Niemce

• zm. 2 maja 2018

• polski pilot szybowcowy,

samolotowy, śmigłowcowy, 

instruktor samolotowy 
i śmigłowcowy



Naukę rozpoczął w szkole podstawowej, jednak wybuch II wojny światowej przerwał 
jego naukę. Po zakończeniu wojny ukończył szkołę podstawową i kontynuował naukę w 
Gimnazjum Mechanicznym w Lublinie, a następnie w Liceum Mechanicznym. W wieku 
10 lat strugał samoloty z drewna. W 1951 rozpoczął służbę wojskową w Technicznej 
Szkole Wojsk Lotniczych w Zamościu, a następnie w Pułku Lotniczym „Warszawa”. Od 
1954 r. pracował w Aeroklubie Świdnickim w Świdniku jako szef techniczny, rok później 
ukończył kurs pilota samolotowego i następnie awansował na stanowisko instruktora 
samolotowego. W WSK PZL-Świdnik pracował od roku 1961 na stanowisku starszego 
kontrolera, przeprowadzał próby nowych, wyprodukowanych przez wytwórnię 
śmigłowców.



Szkoła pilotów w Świdniku



Powstanie miasta Świdnik
Świdnik zaczął się rozwijać w kierunku południowym i wschodnim. W latach 50., 60. i 70. 
powstawały nowe osiedla. Wraz z przestrzennym rozwojem oddawano do użytku kolejne 
instytucje: szkoły, przychodnie, szpital, kino, natomiast pierwszy kościół wybudowano w 
roku 1977. Po przeciwnej stronie skrzyżowania ul. Niepodległości i Kard. Wyszyńskiego 
znajduje się niewielki plac, na którym ustawiona jest miejska fontanna. Przy placu 
ustawiony jest również głaz z tabliczką upamiętniającą tzw. świdnickie spacery. Na końcu 
Al. Lotników Polskich przy bramie zakładu PZL Świdnik postawiony jest pomnik 
Zygmunta Puławskiego. Ponadto na terenie zakładu znajduje się pomnik NSZZ 
“Solidarność”, który upamiętnia strajki z lipca 1980 roku.
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