HISTORIA AEROKLUBU W£OC£AWSKIEGO
W dniu 23 lutego 1959 r. Zarz¹d G³ówny APRL podj¹³ uchwa³ê na podstawie której powo³ano do ¿ycia samodzielny Aeroklub W³oc³awski.
Data tego dokumentu przyjêta zosta³a jako dzieñ powstania Aeroklubu W³oc³awskiego i odt¹d datuje siê jego dzia³alnoœæ jako samodzielnego oddzia³u regionalnego Aeroklubu Polskiego.
W œlad za tymi decyzjami zwo³ano na dzieñ 7 kwietnia 1959 r. walne Zgromadzenie Aeroklubu W³oc³awskiego, podczas którego wybrano nowy zarz¹d w sk³adzie:
Mularski Franciszek - prezes, Dziadak Tadeusz - I wiceprezes, £abêcki Czes³aw - II wiceprezes, Mroziñski Józef - sekretarz i £agodziñski Tadeusz - skarbnik. Na stanowisko kierownika Aeroklubu W³oc³awskiego powo³ano ppor. pilota Mieczys³awa Hajczuka.
W dniu 1 maja 1959 roku nast¹pi³o uroczyste przekazanie lotniska i hangaru na Krzywej Górze do eksploatacji. Dla uœwietnienia tej uroczystoœci zorganizowano Zlot GwiaŸdzisty szesnastu za³óg na samolotach CSS-13 z kilkunastu aeroklubów regionalnych a dziêki wspó³pracy
z wojskami lotniczymi zorganizowano te¿ pokazy lotów bojowych na œmig³owcach i samolotach odrzutowych. Urz¹dzono tak¿e wystawê sprzêtu lataj¹cego, na której zaprezentowano piêæ szybowców szkolnych typu ABC, jeden szybowiec treningowo-wyczynowy “Mucha-ter”,
dwa silniki lotnicze M-11-D, trzy spadochrony ST-1, lotnicze przyrz¹dy pok³adowe, komplet znaków lotniczych oraz rakietnicê z nabojami.
Uroczystego oddania do u¿ytku hangaru na lotnisku dokona³ p³k. Krzysztof Donigiewicz z APRL wpólnie z przedstawicielami w³adz miejskich i powiatowych W³oc³awka. Dalej rozpoczê³a siê normalna dzia³alnoœæ szkoleniowa w aeroklubie, skompletowano przede wszystkim
obsadê personaln¹ wszystkich niezbêdnych stanowisk do obs³ugi lotniska i sprzêtu.
Szefem technicznym zosta³ Jan Czubak, instruktorem szybowcowym Jerzy Kwieciñski, mechanikami Stanis³aw Wiliñski i Zygmunt Jêdrzejczak, kierowc¹ samochodu pozyskanego z APRL marki “Doge” by³ Józef Kañski.
Radoœæ z otwartego lotniska na Krzywej Górze nie trwa³a jednak d³ugo, albowiem arbitraln¹ decyzj¹ teren lotniska przeznaczono pod budowê zak³adu nawozów sztucznych. Nie by³o mo¿liwoœci zmiany tej decyzji i wobec tego w³adze Aeroklubu W³oc³awskiego
rozpoczê³y poszukiwania odpowiedniego terenu pod budowê nowego lotniska sportowego.
Wybór pad³ na Murzynowo ko³o Kruszyna w odleg³oœci 8km od W³oc³awka, gdzie ju¿ od po³owy 1962 roku rozpoczêto budowê nowego lotniska wraz z infrastruktur¹.
By³o to mo¿liwe dziêki œrodkom finansowym w wysokoœci 4.500.000 z³ otrzymanym od Ministerstwa Przemys³u Chemicznego jako rekompensatê za lotnisko i hangar na Krzywej Górze.
Do koñca 1962 roku wybudowano hangar oraz przygotowano projekt budynku portowego.
Równolegle trwa³y prace zwi¹zane z niwelacj¹ terenu, jego odnawianiem oraz pielêgnacj¹ 82 ha nawierzchni trawiastej.
W 1964 r.oddano do u¿ytku lokal przy ul. ¯abiej, który przysposobiono na Klub Lotnika oraz modelarniê dla dzieci i m³odzie¿y.
Wszystkie prace zosta³y zakoñczone w dniu 19 stycznia 1965 r. i to w³aœnie wtedy oddano nowe lotnisko Kruszyn do eskplotacji.
Data by³a to szczególna, bo w³aœnie 19 stycznia 1945 r. W³oc³awek zosta³ wyzwolony spod okupacji hitlerowskiej.
Aktu otwarcia dokona³ prezes G³ównego Aeroklubu PRL Stefan Antosiewicz w obecnoœci w³adz miasta i powiatu W³oc³awek.
Wysi³ek wszystkich dzia³aczy i cz³onków Aeroklubu zwi¹zany z realizacj¹ tego przedsiêwziêcia by³ ogromny i kosztowny.
Oprócz samej nawierzchni lotniska wybudowano hangar metalowy, stacjê benzynow¹, gara¿e i przede wszystkim jednopiêtrowy budynek portowy, w kórym zlokalizowano administracjê, biuro szefa szkolenia, dzia³ techniczny, spadochroniarniê, œwietlicê,
warsztaty: szybowcowy i samolotowy oraz kot³owniê i magazyn.
W 1968 r. obchodzono przyspieszony jubileusz X-lecia, dlatego z tej okazji Prezydium MRN we W³oc³awku ufundowa³o dla Aeroklubu W³oc³awskiego sztandar, zaœ na p³aszczyŸnie sportowej odby³y siê VI Samolotowe Mistrzostwa Polski w akrobacji Samolotowej.
Od tego te¿ czasu Aeroklub czynnie uczestniczy w ¿yciu kulturalnym miasta i regionu, czego dowodem s¹ liczne festyny dla okolicznej ludnoœci.
Du¿e zas³ugi w realizacji tych zamierzeñ mia³ Mieczys³aw Hajczuk, który od 1959 roku by³ kierownikiem Aeroklubu i jednoczeœnie wiceprezesem Zarz¹du. Jego ofiarna praca na rzecz lotnictwa sportowego zosta³a przerwana tragiczn¹ katastrof¹ lotnicz¹
w dniu 05.05.1971 r. na lotnisku w Kruszynie. Zagin¹³ wówczas cz³owiek ca³kowicie oddany lotnictwu, doskona³y organizator oraz œwietny pilot wojskowy i sportowy.
Nowy kierownikiem zosta³ Jerzy Kwieciñski, dotychczasowy szef szkolenia w Aeroklubie W³oc³awskim.
We wrzeœniu 1973 r. zorganizowano w Aeroklubie jubileusz XV-lecia dzia³alnoœci, w ramach którego odby³y siê X mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej.
Dalsze lata to okres intensywnej pracy szkoleniowej i organizacyjnej, a tak¿e zainicjowanie dzia³alnoœci gospodarczej na rzecz pozyskania dodatkowych œrodków pieniê¿nych.
W okresie zimowym wydzier¿awiono czêœæ powierzchni w hangarze na magazyn Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców “Spo³em”, a w okresie letnim w ramach dzialañ przeciwpo¿arowych patrolowano okoliczne kompleksy leœne na Kujawach.
Mimo tych dzia³añ pojawiaj¹ siê pierwsze trudnoœci w finansowaniu przedsiêwziêæ sportowych i organizacyjnych.
Nast¹pi³a te¿ zmiana na stanowisku kierownika Aeroklubu.
Z dniem 1 sierpnia 1975 r. nowym kierownikiem zosta³ W³odzimierz Chabasiñski, dotychczasowy instruktor samolotowy. Na X Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-wyborczym, nowym prezesem zosta³ wybrany Jan Karnicki, a sk³ad uleg³ zasadniczym zmianom.
W dniu 18 czerwca 1976 r. mia³a miejsce w okolicach Zak³adów Wytwórczych Spo³em we W³oc³awku druga katastrofa lotnicza samolotu Zlin 526F, w której zgin¹³ pilot Stanis³aw KaŸmierczak, zaœ drugi pilot Jan Konopka, w wyniku odniesionych obra¿eñ
zosta³ wy³¹czony z dalszej dzia³alnoœci lotniczej.
W 1979 r. obchodzono jubileusz XX-lecia dzia³alnoœci Aeroklubu W³oc³awskiego.
Dla jego uœwietnienia zorganizowano na lotnisku XXII Spadochronowe Mistrzostwa Polski Seniorów i XVII Spadochronowe Mistrzostwa Wojska Polskiego.
Na prze³omie1980-1981 r. nasta³y w Aeroklubie du¿e problemy finansowe i organizacyjne. Nast¹pi³a kolejna zmiana na stanowisku kierownika. Z dniem 1 wrzeœnia 1981 r. jego obowi¹zki przej¹³ Henryk Kierzkowski, dotychczasowy instruktor szkolenia lotniczego.
Nast¹pi³y te¿ dalsze zmiany w sk³adzie Zarz¹du Aeroklubu W³oc³awskiego.
Kolejne lata to okres rozwoju Aeroklubu W³oc³awskiego.
Rozszerzono pracê szkoleniow¹ z m³odzie¿¹, organizowano liczne obozy w zakresie Lotniczego Przysposobienia Wojskowego, których efektem by³a znaczenie wiêksza liczba uczestników kursów szybowcowych, spadochronowych i samolotowych.
Zmiany w polityce pañstwa bardzo zaczêliœmy odczuwaæ jako Aeroklub W³oc³awski.
I ju¿ prze³om lat 80-tych i 90-tych XX wieku, to okres burzliwych zmian w ca³ym Aeroklubie Polskim.
Oczywiœcie, ¿e nie ominê³o to równie¿ Aeroklubu W³oc³awskiego, który nagle zosta³ pozbawiony wszelkich dotacji pañstwowych i zmuszony by³ zwiêkszyæ nacisk na dzia³alnoœæ gospodarcz¹; a¿eby zapewniæ œrodki na realizacjê zadañ statutowych.
Pomocy finansowej zaprzesta³ te¿ udzielaæ Aeroklub Polski.
W ten sposób Aeroklubu W³oc³awski znalaz³ siê w sytuacji, w której nie tylko musi sam szukaæ œrodków na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ, ale i we w³asnym zakresie remontowaæ sprzêt lataj¹cy. By³o to realizowane z ró¿nym powodzeniem.
W czerwcu 1991 r. na p³ycie lotniska z udzia³em kilkudziesiêciu tysiêcy wiernych odby³a siê msza koncelebrowana przez papie¿a Jana Paw³a II.
W 1994 r. da³y siê zauwa¿yæ w Aeroklubie W³oc³awskim kolejne problemy natury organizacyjnej, w rezultacie których konieczne by³o zwo³anie w marcu 1995 r. Nadzwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.
Nowym prezesem zosta³ wybrany W³adys³aw Kubiak, a obowi¹zki dyrektora Aeroklubu powierzono Markowi Koziñskiemu.
Nast¹pi³y te¿ zasadnicze zmiany w sk³adzie w³adz Aeroklubu, co zaowocowa³o dobr¹ organizacj¹ szkolenia lotniczego i organizacj¹ wielu imprez lotniczych na lotnisku o znaczeniu ogólnopolskim i miêdzynarodowym.
Lotnisko Kruszyn oraz obiekty Aeroklubu zosta³y znacznie zmodernizowane i wzbogacone o infrastrukturê modelarstwa i zaplecze hangarowe oraz warsztatowe.
Dziêki intensywnym dzia³aniom Dowódcy 45 Lotniczej Eskadry doœwiadczalnej w Modlinie pilota doœwiadczalnego pu³kownika Krzysztofa Rynieckiego, przekazano Aeroklubowi z Muzeum Wojskowego w Warszawie samoloty Lim 5, TS 11 Iskra,
które pozosta³y po likwidacji Pu³ku Szkolno-Bojowego w Modlinie oraz Pu³ku Szkolnego w Bia³ej Podlaskiej.
Wspólnym wysi³kiem cz³onków Aeroklubu zosta³y usadowione na specjalnych coko³ach, staj¹c siê tym samym nieod³¹cznym elementem otoczenia naszego lotniska.
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e na samolocie Lim 5, który stoi przy bramie wjazdowej lata³ ówczesny Dowódca 45 Lotniczej Eskadry Doœwiadczalnej w Modlinie , a obecnie przewodnicz¹cy Klubu Seniora w naszym Aeroklubie pilot doœwiadczalny mgr in¿. pu³kownik Krzysztof Ryniecki.
Praca poszczególnych sekcji i osi¹gniête wyniki sportowe przez reprezentantów Aeroklubu W³oc³awskiego zaowocowa³y powierzeniem Aeroklubowi organizacji wielu zawodów sportowych rangi Mistrzostw Polski, Europy i Œwiata.
Podczas zawodów pod w³oc³awskim niebem lata³y takie s³awy jak: Jerzy Maku³a, Janusz Kasperek, W³odzimierz Skalik, Ryszard Kasperek, Marek Hernik, Stanis³aw Kasperek.
W latach 2011-2012 odby³y siê u nas trzy edycje Euro Bigway Camp. Podczas ka¿dej z nich goœciliœmy przesz³o 200 skoczków z 35 krajów ca³ego œwiata.
Organizowaliœmy u nas Mistrzostwa Œwiata modeli redukcyjnych, modeli œmig³owców, modeli na uwiêzi, modeli kosmicznych.
Mistrzostwa Europy modeli szybowców i modeli kosmicznych, Mistrzostwa Polski latawców, modeli balonów, modeli na uwiêzi, modeli kosmicznych. Byliœmy gospodarzami Mikrolotowych Mistrzostw Polski i Europy.
Organizowaliœmy Balonowe Mistrzostwa Œwiata Juniorów, Mistrzostwa Europy i Polski, Puchar Europy.
Tradycj¹ s¹ W³oc³awskie Miêdzynarodowe Zawody Balonowe, które organizowaliœmy ju¿ 17 razy. Powierzono nam równie¿ organizacjê Mistrzostw Polski w akrobacji samolotowej, a tak¿e Spadochronowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów.
W ci¹gu 60 lat istnienia Aeroklubu zorganizowaliœmy oko³o 60 imprez sportowych rangi Mistrzowskiej.
Jak widaæ Zarz¹d Aeroklubu jest niezwykle skuteczny w organizacji wielkich imprez, a przy tym w pozyskiwaniu œrodków i wyszukiwaniu sponsorów strategicznych. Patronat najwy¿szych w³adz pañstwowych oraz samorz¹dowych nad imprezami rangi Mistrzowskiej
jest dowodem uznania i zaufania. Jest dobrym prognostykiem na nastêpne lata.
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