
Szkoła Pamięta

Znicze Pamięci!



Janusz Kasperek (ur. 21 grudnia 1960 w 
Lublinie, zm. 17 października 1998 w Janowie)

Polski pilot, członek Aeroklubu Świdnik, dyrektor aeroklubu w Świdniku w latach 1990-1994, kapitan

pilot PLL LOT, instruktor I klasy, czternastokrotny mistrz Polski w akrobacji samolotowej, trzykrotny

złoty medalista podczas mistrzostw świata w akrobacji samolotowej w 1997

Karierę pilota sportowego rozpoczął w 1976 roku w Aeroklubie Robotniczym w Świdniku, którego

członkiem był do śmierci. Kontynuował rodzinne tradycje lotnicze: ojciec oraz stryj 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.
Pamiętamy Milena Kuś



Jerzy Piłat (1962-2008)
Po ukończeniu Liceum Lotniczego w Dęblinie studiował w Wyższej 

Oficerskiej Szkole Lotniczej. Po promocji przydzielony został do 66 

Lotniczego pułku szkolnego w Tomaszowie Mazowieckim. 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[1]. Po powrocie został dowódcą 12 Bazy Lotniczej w 

Mirosławcu[2]. Zginął 23 stycznia 2008 roku w katastrofie lotniczej

samolotu CASA C-295M pod Mirosławcem.

Pochowany na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie.29 stycznia 2008 Prezydent RP Lech 

Kaczyński, na wniosek ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, awansował go pośmiertnie na

stopień generała brygady.Podwładni wspominają pułkownika jako bardzo kulturalnego dowódcę. Jego

styl dowodzenia był bardzo dystyngowany - powiedział mjr Bogdan Ziółkowski z Bazy w Mirosławcu. 

Generał Piłat zostawił żonę Iwonę i dwie dorosły córki.

Pamiętamy Zhanuzak Aknur



Pamiętamy Arsen Vokh



Zołotow Paweł (13.11.1892-8.11.1979)

Urodzony: 13 listopada 1892, Taganrog
Zmarł: 8 listopada 1979 r. (86 lat), Lublin

•Paweł Zołotow urodził się 13 listopada 1892 r. w Taganrogu nad Donem.Przygodę z lotnictwem rozpoczął w okresie pierwszej 
wojny światowej - służył wówczas w lotnictwie rosyjskim. Odznaczony został dwukrotnie Krzyżem Św. Jerzego – rosyjskim 
odznaczeniem wojskowym za męstwo i odwagę w trakcie bezpośredniej walki z nieprzyjacielem. Zołotow pracował w Aeroklubie Lubelskim, 
gdzie wyszkolił kadrę pilotów samolotowych.Po zakończeniu kampanii wrześniowej, w 1939 r. został skierowany na przymusowe roboty 
do Niemiec, gdzie przebywał do końca wojny.Powrócił do Polski, do Warszawy, z uwolnionymi jeńcami wojennymi i uchodźcami polskimi. 
W stolicy został skierowany na przeszkolenie w pilotażu na nowym sprzęcie samolotowym, będącym na wyposażeniu ówczesnego lotnictwa. 
Po zapoznaniu się z eksploatacją i obsługą samolotu PO-2 i ukończeniu kursu pilotażu w pierwszej, wówczas, Szkole Pilotów i Mechaników w 
Ligotce Dolnej, skierowany został do Lublina. Zajmował się organizacją i uruchomieniem lotnictwa cywilnego na Lubelszczyźnie.W pierwszej 
połowie lat 1950. Paweł Zołotow postanowił zbudować samolot Farman IV, na którym latał w latach młodości. Zebrał odpowiedni materiał i 
montował poszczególne części. Pomocy udzieliła mu dyrekcja i pracownicy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku, w której pracował 
od 1956 r. Samolot odtworzony został - wg planów i zdjęć modelu z początku XX w. - w WSK Świdnik przez grono pracowników kontroli 
technicznej pod kierunkiem Pawła Zołotowa.Była to kopia jednomiejscowego (miejsce pilota odkryte) samolotu pionierskiego Farmana, o 
konstrukcji drewnianej w układzie dwupłata, napędzanego śmigłem pchającym. Kopia zbudowana przez Pawła Zołotowa została wyposażona 
w silnik gwiazdowy Salmson 9AD o mocy 40 KM. Nie wykonano na niej ani jednego lotu, próby odtworzonego Farmana przeprowadzono 31 
sierpnia 1957 r. na lotnisku w Świdniku.W 1958 roku samolot Zołotow - Farman IV został przekazany przez P. Zołotowa do zbiorów Muzeum 
Techniki we Wrocławiu, skąd w 1964 roku został przekazany do zbiorów Muzeum Lotnictwa w Krakowie.Długoletni i zasłużony pracownik WSK, 
senior lotnictwa. W połowie lat 60 odszedł na emeryturę. Wolny czas poświęcił na rekonstruowanie zabytkowych maszyn. Jego zbiory między 
innymi wiatrakowiec Bensen B-8, samolot Blejrot oraz lotnia inż. Czesława Tańskiego trafiły do Muzeum Techniki w Warszawie.W wojsku 



Mieczysław Kruk (1930-2018)

Nestor dziennikarstwa na Lubelszczyźnie, założyciele i pierwszy redaktor naczelny „Głosu
Świdnika”. Swego czasu Jego głos był najbardziej rozpoznawalnym głosem w mieście. Z 
dwóch powodów - po pierwsze założył i prowadził zakładowy radiowęzeł w Wytwórni
Sprzętu Komunikacyjnego, gdzie pracowało kilka tysięcy ludzi, a po drugie był wieloletnim
spikerem na meczach Avii. Odszedł w wieku 88 Lat.

Pamiętmy Wiktoria Nowak



Pamiętamy Amelia Szeremowicz



Kasprzak Eugeniusz (1922 - 1943)

W marcu 1941 r. rozpoczął kurs pilotażu, który ukończył w maju.

Latał w 301 i 304 dywizjonie bombowym. Rozkazem nr 9/43 z 15 lipca 1943 został przeniesiony do specjalnego
dywizjonu 138 SGM RAF. Brał udział w lotach nad Francję, zrzucając zaopatrzenie. Eugeniusz Kasprzak (angielski
stopień: sgt, służbowy nr ewidencyjny 783202), zmarł po kilku dniach w szpitalu w wyniku poparzeń.
Pomnik ofiar znajduje się na cmentarzu w duńskim Slaglille.

W grudniu 2014 roku Prezydent RP awansował pośmiertnie Eugeniusza Kasprzaka na stopień podporucznika wojska
Polskiego.

Uroczystość przekazania nominacji oficerskiej odbyła się 22 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 31 im. 
Lotników Polskich w Lublinie, która znajduje się na terenie byłej Lubelskiej Wytwórni Samolotów, z której lotniskiem 
sąsiadował rodzinny dom Kasprzaków. Awans odebrał młodszy brat Eugeniusza Zbigniew Kasprzak. Eugeniusz 
Kasprzak pozostawił pamiętnik - niewielki notes, zapisany drobnym pismem i ozdobiony rysunkami. Wspomina w nim 
Świdnik i szkołę pilotów kilka razy. Zamieścił w nim również rysunek "Niezapomniana dla mnie szkoła" - budynek 
szkoły pilotów w Świdniku. Pamiętamy Natalia Jacak [*]

Eugeniusz Paweł Kasprzak urodził się 8 stycznia 1922 roku w Lublinie. 
Syn Tomasza i Władysławy de domo Samuła. Mieszkał 
w domu przy ul. Rolnej 10a. W 1936 roku ukończył szkołę powszechną, a 
w 1939 roku trzy klasy gimnazjum matematyczno-
przyrodniczego w Lublinie.



Kmiecik Kryspin

(1929-2018)

W 1962 r. brał udział w „Sześciodniówce” w Garmisch Partenkirchen w Niemczech, zdobywając brązowy medal na 
motocyklu WSK.Zdobył srebrny medal w Zakopanem na „Sześciodniówce”. Był Mistrzem i Wicemistrzem Okręgu (Iż 
350 cm3). Startował również w „Sześciodniówce” w Czechosłowacji, zdobywając srebrny medal.Wieloletni 
gospodarz klubu, sędzia motorowy.Zdobywca Strefy Centralnej: Warszawa – Lublin – Kielce.Zmarł 2 kwietnia 2018 r. 
Pogrzeb odbył się w kościele pw. św. Józefa w Świdniku, 5 kwietnia 2018

Pamiętamy Solobutova Anastasiia

Kryspin Kmiecik współuczestniczył w założeniu klubu motorowego „STAL 
ŚWIDNIK”. Reprezentował klub motorowy na wszystkich zawodach Mistrzostw
Polski oraz w zawodach międzynarodowych. Kilkakrotnie przysłużył się do 
zdobycia dla klubu drużynowych Mistrzostw Polski w rajdach
motocyklowych.Startował w Tatrzańskim Rajdzie Międzynarodowym, 
zdobywając złote medale.



Józef Czechowicz (1903-1939) był poetą, twórcą własnej odmiany programu

poetyckiego Awangardy, redaktorem pism literackich, dziecięcych i

nauczycielem. Założył grupę poetycką „Reflektor”, działającą Lublinie w latach

1923-1925, charakteryzującą się swobodnym programem, opartym na idei

spontanicznej kreacji nowych symboli, swoistego poetyckiego „carpe diem” z 

całą jego barwnością i dynamiką. W poezji grupy dostrzec można również

wpływ poetyki Awangardy Krakowskiej.

•Józef Czechowicz tworzył lirykę nastrojową, oniryczną i wizyjno-historyczną, 

stosował, podobnie jak Miron Białoszewski, fonostylistykę, lubił asyndeton. Chętnie

sięgał do obrazów i motywów mitologicznych, baśni i magii ("Hildur, Baldur i Czas"). 

Doświadczenia i wspomnienia ze swego dzieciństwa ujmował w utwory o charakterze

sielankowym, tworząc poetycką Arkadię. Rytmika wielu utworów była pokrewna

pieśni ludowej, którą dobrze znał m.in. dzięki wyjazdom do rodziny żyjącej na wsi.

•Pierwszy tomik poezji „Kamień” ukazał się w roku 1927, spotykając się z wysokimi

ocenami krytyków literackich. Trzy lata później Józef Czechowicz otrzymał

•stypendium Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego, które przeznaczył na wyjazd do Francji.

•W latach 1921-1933 Józef Czechowicz był nauczycielem: wpierw na Wileńszczyźnie, zaś od 1926 roku w Lublinie jako kierownik szkoły

specjalnej.

•Działał w grupie poetyckiej skupionej wokół istniejącego w latach 1923-25 pisma Reflektor, wpierw eklektycznego, następnie skupiającego

awangardowych poetów lubelskich. Sporo uwagi poświęcano na jego łamach również filmowi, scenie, sztukom plastycznym i muzyce.

•W 1930 roku opublikował tomik Dzień jak co dzień, dzięki przychylnym recenzjom dostał stypendium, co pozwoliło mu na wyjazd naukowy do 

Paryża. Niestety pogarszająca się choroba oczu zmusiła go do szybszego powrotu do Polski.

•Po roku 1934 Czechowicz starał się zbudować jednolity ruch środowisk młodego pokolenia polskich poetów

•W początkach września 1939 r. w związku z atakiem Niemiec na Polskę, ewakuowano go wraz z innymi pracownikami Polskiego Radia ze stolicy. 

Dotarł z grupą dziennikarzy do Lublina, gdzie zginął od bomb Luftwaffe.

•Poezja Józefa Czechowicza bazuje na dwóch opozycyjnych, lecz zintegrowanych w ramach całości jego twórczości, nurtach: sielankowo-

arkadyjskim i katastroficznym. W pierwszym z nich widać silny, a jednocześnie dyskretny, liryzm oraz nastrojowe transpozycje pejzażu wiejskiego

i małomiasteczkowego, znanego doskonale autorowi z jego rodzinnych stron

https://poezja.org/wz/Bia%C5%82oszewski_Miron/




Sebastian Tiuchtiej





Stanisław Kamiński (konstruktor)

• Społeczeństwo miasta Świdnik upamiętniło zasługi Stanisława Kamińskiego nazywając jego imieniem 
jedną z ulic na osiedlu lotniczym. Pośmiertnie otrzymał także honorowe wyróżnienie Amicus Civitatis
nadane przez burmistrza Świdnika. Po studiach rozpoczął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 
‘’ PZL-Świdnik’’ na stanowisku konstruktora, potem starszego konstruktora. Następnie awansował na 
kierownika sekcji konstrukcyjnej i kierownika Działu Transmisji i Łopat. W latach 1968-1976 był 
kierownikiem Biura W-3 w Moskwie, gdzie kierował grupą polskich konstruktorów podczas 
opracowywania projektu wstępnego śmigłowca W-3 w biurze konstrukcyjnym im. M. L Miła w Moskwie. 
Następnie kontynuował pracę nad nowym śmigłowcem w kraju. Stanisław Kamiński w roku 1975 został 
głównym konstruktorem śmigłowca W-3, który zastąpił w produkcji śmigłowce Mi-2. W roku 1980 
Kamiński został zastępcą dyrektora technicznego WSK ‘’PZL-Świdnik ‘’.

Ur. 25 marca 1936 roku w Bełżycach, zm. 18 stycznia 1991 roku w Świdniku. 

Był polskim inżynierem, głównym konstruktorem śmigłowca ,, PZL W-3 

SOKÓŁ’’ oraz nauczycielem i wykładowcą.


