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Dzisiaj	 większość	 miesz-
kańców	 Bydgoszczy	 nie	

wie,	że	istniało	tutaj	szybowisko	 
i	 szkoła	 szybowcowa,	 chociaż	
na	 zboczu	 skarpy	 północnej	
pozostały	 widoczne	 jeszcze	
ułożone	z	kamienia	trzy	mewy	–	
symbol	 pilotów	 szybowcowych,	
który	powstał	z	 inicjatywy	Kazi-
mierza	Kaczmarka	na	przełomie	
lat	 1946/47.	 Projekt	 wykonał	
Klemens	Kohlc,	a	w	budowę	za-
angażowali	 się	 również	Franci-
szek	Różański,	Zbigniew	Kubis,	
Jan	Rudnicki,	Albin	Kasprowicz	
i	Wincenty	Wasilewski.
	 23	 lutego	 1933	 r.,	 z	 inicjatywy	 Kolejowego	 Koła	 LOPP	
(Liga	Obrony	 Powietrznej	 i	 Przeciwgazowej)	 w	 Bydgoszczy,	 po-
wstała	sekcja	szybowcowa,	która	dała	początek	Szkole	Szybow-
cowej	w	Fordonie.	Jej	założycielem	i	pierwszym	prezesem	był	inż.	
Kazimierz	Stabrowski	 oraz	młodzi	 inżynierowie	 zakładów	 kolejo-

wych,	inż.	Stefan	Chlibowicki	i	inż.	Janusz	Grabowski.	Dzięki	ofiar-
ności	 kolejarzy	 oraz	 pomocy	 finansowej	 Pomorskiego	 Komitetu	
Kolejowego	i	Dyrekcji	Kolei,	w	Kolejowych	Zakładach	Mechanicz-
nych	1	Klasy	(od	1950	r.	ZNTK,	dzisiaj	PESA)	rozpoczęto	budo-
wę	pierwszych	dwóch	szybowców	szkolnych	typu	„Wrona”.	Dużej	
pomocy	przy	ich	konstrukcji	udzieliła	jednostka	wojskowa	II	Parku	
IV	Pułku	Lotniczego	w	Bydgoszczy,	 głównie	w	postaci	materiału	
niezbędnego	 do	 budowy	 szybowców.	Cena	 jednej	maszyny	wy-
nosiła	około	2	tys.	zł.	Wiosną	1933	r.	rozpoczęto	rekrutację	kandy-
datów	do	sekcji	szybowcowej.	W	1933	r.	Departament	Lotnictwa	 
w	Ministerstwie	Komunikacji	zatwierdził	teren	wokół	Czarnej	i	Łysej	
Góry	w	Fordonie	jako	szybowisko.	W	tym	też	roku	zorganizowano	
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pierwsze	 kursy	 szybowcowe.	Do	 połowy	 1934	 r.	 zorganizowano	 
5	kursów	teoretycznych	zakończonych	egzaminem.
	 W	1934	r.	zawiązała	się	druga	sekcja	szybowcowa	przy	
Technicznej	Szkole	Podchorążych	Lotnictwa	w	Bydgoszczy,	której	
założycielem	był	mjr	inż.	Antoni	Chudzikiewicz.	W	tym	czasie	cho-
rążowie	obowiązkowo	musieli	ukończyć	kurs	szybowcowy	katego-
rii	A	i	B.	Było	to	warunkiem	uzyskania	promocji.	W	latach	1934-35	
LOPP	udzieliła	szkole	subwencji	w	kwocie	3.616	zł.	Do	szkolenia	
praktycznego	 dopuszczeni	 byli	 kandydaci,	 którzy	 ukończyli	 kurs	
teoretyczny	 i	mieli	skończone	16	 lat,	posiadali	świadectwo	 lekar-
skie	PW	oraz	legitymację	LOPP	z	opłaconymi	składkami	za	okres	
minimum	 6	miesięcy.	 Opłata	 za	 kurs	 kategorii	A	 lub	 B	 wynosiła	 
30	zł.	 Istniała	możliwość	korzystania	z	kwater	w	Fordonie	 i	cało-
dziennego	wyżywienia	w	 cenie	 2	 zł.	 Kandydaci	 niezamożni	mo-
gli	 ubiegać	 się	 w	 LOPP	 o	 pomoc	 finansową	 na	 szkolenie.	 Kurs	
praktyczny	 trwał	 około	 miesiąca.	 W	 okresie	 przedwojennym	
nie	 stosowano	 powszechnie	 startów	 za	 samolotem	 czy	 wycią-
garką.	 Startowano	 z	 lin	 gumowych.	 Podobnie	 było	 w	 Fordonie.	 
W	1934	r.	wyszkolono	około	175	pilotów	kat.	A,	a	około	60	uzyskało	
kat.	B.	W	tym	czasie	szkolili	się	tutaj	m.in.	późniejszy	dowódca	Wojsk	
Lotniczych	 (w	 latach	 1954-62)	 gen.	 bryg.	 pilot	 Jan	Frey-Bielecki	 
i	inż.	Wiktor	Leja,	powojenny	dyrektor	techniczny	PLL	LOT.	Sezon	
szkoleniowy	rozpoczynał	się	na	początku	kwietnia.

	 W	 1934	 r.	 zorganizowano	 w	 Fordonie	 I	 Ogólnopolskie	
Zawody	 Szybowcowe,	 których	 zwycięzcą	 został	 bydgoszczanin,	
Kazimierz	Mindak,	późniejszy	prezes	i	kierownik	Aeroklubu	Bydgo-
skiego.	Dynamicznie	rozwijająca	się	szkoła	szybowcowa	dyspono-
wała	już	dużą	ilością	sprzętu	latającego.	Były	to:	„CWJ”,	„Wrony”	 
i	„Wrony-bis”.
	 W	roku	1934	funkcjonowało	w	Polsce	tylko	10	szkół	szy-
bowcowych.	Oprócz	Bezmiechowej	były	to	Pińczów,	Kulików,	Po-
lichno,	Czerwony	Kamień,	Goleszów,	Grzegorzew,	Tęgoborze,	So-
kółka	i	Fordon.	W	roku	1934	w	Fordonie	wykonano	najwięcej	lotów	
i	zdobyto	najwięcej	kategorii	A.	Wyszkolono	190	osób	do	kategorii	
A	 i	 54	 do	 kategorii	 B.	Wykonano	 8.525	 lotów	w	 łącznym	 czasie	 
34	godzin	i	3	minut,	dysponując	10	szybowcami.

Kazimierz Chudziński
c.d.n.

Inż. Janusz Grabowski otwiera II Kurs szybowcowy

Uczniowie pierwszego kursu - 1933 r.

Zakończenie I Kursu Szybowcowego Podchorążych

Poświęcenie trzech pierwszych szybowców na Starym Rynku
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W 1934 r. I Harcerska Drużyna Lotnicza im. Stanisława 
Staszica w Bydgoszczy zorganizowała I Harcerski Obóz 
Szybowcowy w Fordonie. Chłopcy posiadali jeden własny 

szybowiec „Wrona”, zbudowany z własnych funduszy w warszta-
tach kolejowych. Już w latach następnych, 1936 i 1937, harcerze 
dysponowali 3 szybowcami „Wrona”, na których zorganizowano 
kolejne stałe obozy szybowcowe, w tym również dla dziewcząt. 
W okresie okupacji wielu harcerzy działało na terenie Bydgoszczy 
w oddziałach Szarych Szeregów. Zaraz po zakończaniu wojny,  
w 1945 roku, nastąpiła reaktywacja harcerskiej „Jedynki”. Już zimą 
1946 roku zorganizowała ona pierwsze szkolenie teoretyczne,  
a latem 1946 – pierwszy powojenny obóz harcersko-szybowcowy 
z udziałem 26 harcerzy. Wśród nich byli, między innymi, Zbigniew 
Bigoński, Franciszek Kukliński – późniejszy pracownik Oddziału 
KCSP w Bydgoszczy i prezes Aeroklubu Bydgoskiego – oraz Zbi-
gniew Żółkoś, późniejszy instruktor w AB. Już w roku następnym 
„Lotnicza Jedynka” organizuje ponownie stały obóz szybowcowy 
dla 50 harcerzy. W latach późniejszych obozy harcerskie były or-
ganizowane we współpracy ze Szkołą w Lisich Kątach k. Grudzią-
dza. To „szczęście” nie trwało jednak długo. Po tzw. weryfikacji na 
jesieni 1949, wielu pilotów zostało odsuniętych od latania. To do-
tknęło również „Lotniczą Jedynkę”, która została rozwiązana, a jej 
sztandar – odebrany w dniu 22 kwietnia 1950 r., pocięty i spalony. 
Ostatnim drużynowym legendarnej „Jedynki”, założonej w 1917 r., 
był „Berdi” Ben Słupkowski.

 
 Kierownikiem szkoły w 1934 r. został Michał Offierski. In-
struktorami etatowymi byli m.in. kpt. pilot Stanisław Miceski, Michał 
Offierski i Rudolf Mac. Placówka była całkowicie samowystarczal-
na. Jednak od 31 maja 1936 r. Michał Offierski został przeniesiony 
do Bielska, gdzie objął stanowisko komendanta w nowo wybudo-
wanej Szkole Pilotażu LOPP w Aleksandrowicach. Od 1935 r. przy-
jęto cykl szkoleniowy, rozpoczynający się 3. i kończący się 30. dnia 
każdego miesiąca. W roku 1935 dodatkowo została zatrudniona 
Wanda Modlibowska, która prowadziła szkolenie (do kategorii A  
i B) w Wielkopolskiej Szkole Szybowcowej w Fordonie, prowadzo-
nej przez Okręg Wojewódzki LOPP w Poznaniu. Rola szkoły w For-
donie pod Bydgoszczą był znacząca.

 Od 1 czerwca 1936 komendantem szkoły został Euge-
niusz Jackowski, który pełnił tę funkcję do wybuchu wojny. W 1936 
r., z inicjatywy Ludwika Nowaka oraz grupy fachowców stolarzy 
i mechaników: Wiktora Kicińskiego, Leonarda Bogdańca, Józefa 
Grabarza, Stanisława Ciesielskiego, Jana Dudziaka, Jakuba Kozy 
i Antoniego Woźniaka, rozpoczęto budowę dwóch szybowców 
„Wrona-bis”, które ukończono w lipcu 1936 r. i przekazano Szkole 
Szybowcowej w Fordonie. Od 1936 r. szkoła ta stała się Okręgową 
Szkołą Szybowcową LOPP w Fordonie. W latach trzydziestych la-
tanie zdobywało coraz więcej sympatyków, nic więc dziwnego, że 
w 1936 r. wyszkolono 187 pilotów, a w 1937 – już 306 w kategoriach 
A i B. W szkole fordońskiej szkolili się przede wszystkim podcho-
rążowie, harcerze i członkowie kół szybowcowych z Bydgoszczy  
i okolic. W 1937 r. prowadzono intensywne treningi dla pilotów kat. 
A, B, i C. Dla lepszego przygotowania teoretycznego i praktycz-
nego młodzieży do nauki pilotażu, w dniu 2 października 1937 r.,  
w centrum miasta Bydgoszczy, na placu przed gimnazjum żeńskim 
koło kina „Apollo” (później „Polonia”), uruchomiono przedszkole 
szybowcowe z chwiejnicą. W tym samym roku Ministerstwo Spraw 
Wojskowych zmieniło wymagania i wprowadziło nowe oznaczenia 
kategorii na stopnie I i II. Szkolenie ukończyło 400 pilotów. Szkole-
nie, dodatkowo obok kierownika szkoły Eugeniusza Jackowskiego, 
prowadził instruktor społeczny Kalinowski.
 Do kwietnia 1939 r. wyszkolono, na 25-dniowych kursach, 
około 1.500 pilotów kategorii A i B, którzy ogółem wykonali 47.500 
lotów, głównie na szybowcach typu „Wrona-bis” (używane też były 
CWJ, „Wrony”, „Czajki” i „Salamandry”). Fordońska szkoła spełniła 
ważną rolę dla obronności państwa. Wyszkoliła wiele młodzieży, 
która znacznie szybciej mogła opanować w przyszłości pilotaż sa-
molotu.

 Wybuch wojny spowodował przejęcie szkoły przez nie-
miecką organizację paramilitarną NSFK (Nationalsozialistische 
Fliegerkorpus), powstałą 17 kwietnia 1937 r. Pełna nazwa to: Segel-
flugübungstelle des NSFK-Sturm 1/126 Fordon, Kreis Bromberg, 
Westpreußen, która podlegała komendanturze grupy NSFK Stan-
darte 126 Bromberg, Adolf Hitlerstr 92 (dzisiejsza ul. Gdańska 92 
w Bydgoszczy). Według stanu na rok 1942, szybowisko Bromberg
-Fordon było również lotniskiem zapasowym gruntowym dla lotniska 
(Bromberg) Bydgoszcz o współrzędnych: 53o09’20” N; 18o08’45” E  
i wymiarach pasa: 1.465 x 365. Szkolono tutaj pilotów na kursach, 
w cyklu 6-cio tygodniowym, dla potrzeb lotnictwa niemieckiego, na 
szybowcach SG-38 i Grunau Baby II.
 W Bydgoszczy powstała Konspiracyjna Szkoła Pilotów 
dla Małoletnich, która miała przygotowywać kadry dla lotnictwa  
w odrodzonej Polsce i prowadzić działalność sabotażową i dywer-
syjną.
 Wczesną wiosną 1945 r., około 25 marca – jak wspomi-
na były szef techniczny Aeroklubu Bydgoskiego Klemens Kohls –  
Armia Radziecka opuściła lotnisko w Fordonie, a liczne grono entu-
zjastów lotnictwa przystąpiło do reaktywacji Szkoły Szybowcowej. 
Na ich czele stanął inż. Wiktor Leja (absolwent szkoły Szybow-
cowej w Fordonie z 1934 r.) – dyrektor Departamentu Lotnictwa 
Cywilnego i Kontroli Statków Powietrznych w Bydgoszczy. Do tego 
grona należeli, między innymi: Eugeniusz Jackowski, Klemens 

Instruktor Michał Offierski w białej koszuli wśród uczniów

Wanda Modlibowska po środku, w Fordonie lipiec 1935

Budynek szkoły, 1933-1963
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Kohls, Andrzej Wallman, Władysław Gawlik, Tadeusz Nowak,  
Albin Kasprowicz, Franciszek Gołata, Tadeusz Arcimowicz, Zbi-
gniew Bigoński, Zbigniew Kubis, Kazimierz Kaczmarek, Ludwik 
Nowak, Henryk Pietraszka, Franciszek Różański, Kornel Kępiński 
i Benedykt Dąbrowski. Niestety, wycofujące się odziały niemiec-
kie spaliły jeden z hangarów. Z okolic Bydgoszczy, Żnina, Nakła, 
Grudziądza i Ostromecka zebrano samoloty i szybowce, w ilości 
około 300 sztuk, które przechowywane były na wolnym powietrzu. 

Z inicjatywy Eugeniusza Jackowskiego udało się zakupić dużą 
halę magazynową przy dworcu PKP w Fordonie, którą rozebrano 
i przewieziono na szybowisko. Od tej pory Szkoła Szybowcowa 
posiadała już dwa hangary. Kierownikiem szkoły był w tym czasie 
Eugeniusz Jackowski. W bardzo krótkim czasie odremontowano 
pierwszą partie sprzętu latającego, który już w lipcu 1945 r. prze-
kazano innym aeroklubom i szkołom szybowcowym. Były to głów-
nie poniemieckie samoloty „Szczygieł” i „Kadet” oraz szybowce 
„Żuraw” (Kranich II), „Olimpia”, „Minimoa” „Grunau” (Jerzyk) i SG-
38. Okręgowe Warsztaty Szybowcowe Nr. 1, których kierownikiem 
był Władysław Gawlik, znajdowały się przy ul. Mennica w Bydgosz-

czy, a silniki lotnicze remontowano w (poniemieckich) Okręgowych 
Warsztatach Mechanicznych przy ul. Jagiellońskiej. Spotkali się w 
nich wszyscy przedwojenni „producenci” szybowców, z Józefem 
Grabarczykiem, Ludwikiem Nowakiem i Stanisławem Ratajczakiem 
na czele. Oblatywaczami byli piloci Kazimierz Kaczmarek i Antoni 
Markiewicz. Na mocy Referatu Lotnictwa Cywilnego resortu Ko-
munikacji Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) w 
Lublinie, powstała w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 92, Centrala 
Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych Ministerstwa Komunika-
cji oraz okręgów, KCSP, którą kierował inż. Wiktor Leja. W marcu 
1949 r. Centralę KCSP przeniesiono do Warszawy na ul. Hożą 39. 
W okresie od 28 czerwca do 8 lipca 1945 r. Departament Lotnictwa 
Cywilnego Ministerstwa Komunikacji w Bydgoszczy zorganizował 
w Fordonie kurs unifikacyjny dla kadry instruktorów szybowcowych 
z całej Polski. Kurs organizował inż. Wiktor Leja, a szefem wyszko-
lenia był Jan Andrzejewski z Brześcia n. Bugiem. Z Bydgoszczy 
w kursie udział wzięli: Eliasz Andron, Władysław Gawlik, Zygmunt 
Niwiński, Eugeniusz Jackowski i Bronisław Bruski. Po ukończeniu 
kursu, kierownikiem szkoły został ponownie Eugeniusz Jackowski.

Kazimierz Wojciech Chudziński

Ferdynand Ziętek na Wronie, sierpień 1937

Klemens Kohls przy samolocie PO-2
c.d.n.

Warsztaty lotnicze Bydgoszcz, 5.5.1946 r.
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 12 sierpnia 1945 r. zorganizowano pierwszy kurs szybow-
cowy dla początkujących i zaawansowanych. Jego uczestnikami 
byli m.in.: Klemens Kohls, Zbigniew Bigoński, Franciszek Różań-
ski, Korneliusz Kępiński, Andrzej Walldman, Zygmunt Bul, Teresa 
Terlecka i Jan Rudnicki. Kadrę instruktorską stanowili wówczas: 
Wojciech Strugalski, Bogdan Niewiadomski i Kazimierz Kaczma-

rek. Na uroczystym rozpoczęciu kursu obecny był proboszcz pa-
rafii w Fordonie, ks. Alfons Sylka, który poświęcił wszystkie szy-
bowce. Tutaj też kontynuował swoje dalsze szkolenie Franciszek 
Kukliński, który był pracownikiem Oddziału Departamentu Lotnic-
twa w Bydgoszczy i szefem Referatu Lotniczego przy Komendzie 
Chorągwi ZHP w Bydgoszczy (późniejszy prezes Aeroklubu Byd-
goskiego). W marcu 1946 r. Franciszek Kukliński, wspólnie z Be-
nem Słupkowskim, zorganizowali I Harcerski Kurs Szybowcowy, a 
latem, w lipcu 1946 r., obóz szkoleniowy w Fordonie. W obozie tym 
wziął udział, miedzy innymi, harcerz Zbigniew Żółkoś, późniejszy 
instruktor w Aeroklubie Bydgoskim. Od tej pory szkoła rozwijała się 
bardzo dynamicznie i należała do Ligi Lotniczej. 21 sierpnia 1947 r. 

Liga Lotnicza została uznana, rozporządzeniem Rady Ministrów nr 
333, za stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej. Jedno-
cześnie zostało rozwiązane przedwojenne stowarzyszenie LOPP – 
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Majątek rozwiązanego 
stowarzyszenia, który był zabezpieczony przez departament Lot-
nictwa Cywilnego MK, Rada Ministrów przekazała Lidze Lotniczej, 
rozwiązując jednocześnie stowarzyszenie LOPP, uznane przez 
Radę Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. Przekazaniem majątku 
byłej LOPP, składającego się ze szkolnych lotnisk, szkół i innych 
nieruchomości, zajął się – mianowany przez ministra administracji 
publicznej – komisarz-likwidator inż. Wiktor Leja.
 Jednak w 1949 r. szkoła fordońska, podobnie jak całe 
lotnictwo sportowe, przeżyła duży kryzys. Po przeprowadzeniu, 
wiosną 1949 r., komisyjnej weryfikacji, odsunięto od latania wielu 
oddanych pilotów i kadrę instruktorską, którym przywrócono pra-
wo do latania dopiero po październiku 1956 r. W okresie 1949-50 
Szkoła Szybowcowa w Fordonie została podporządkowana „ma-
sowej” organizacji Służba Polsce (SP). Komendantem Szkoły Szy-
bowcowej w Fordonie, w 1949 r., został Franciszek Gołata, szefem 
technicznym – Klemens Kohls, szefem wyszkolenia – Władysław 
Szajkowski, a instruktorami - Jerzy Kwieciński i Helena Hryńko. 
O stan techniczny dbali mechanicy: Jan Rudnicki, Jerzy Zdudziń-
ski, Zbigniew Gawiński, Paweł Stelmacher, Józef Podkowiński  
i Henryk Tadka, jako kierowca-mechanik. Na skutek reorganizacji  
w latach 1950-53, Szkoła Szybowcowa w Fordonie podlegała Lidze 
Lotniczej, a od 1953-56 roku, jako Szkoła Ślizgowa-Szybowcowa, 
podlegała Lidze Przyjaciół Żołnierza. Zgodnie z dyrektywą, kierow-
nictwo mieli sprawować byli oficerowie lotnictwa, i tak komendan-
tem szkoły został kpt. pil. Zbigniew Buczek. Dodatkowo pracowali 
instruktorzy: Stanisław Czach i Roman Dakowicz. Nadzór lekarski 
sprawowała pielęgniarka Klara Puwalska, a od 1956 r. – felczer 
Zygmunt Mędlikowski.

Kazimierz Wojciech Chudziński
c.d.n.

Szkoła Szybowcowa w Fordonie 
1933-1963                                           cz. 3.

Zb. Bigoński. 1946 r.

Zb. Bigoński odbiera świadectwo ukończenia kursu

Instruktor Kwieciński
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Fordon, lipiec 1946, pierwszy harcerski obóz szybowcowy

Fordon 1952 r. Na przepustce, z lewej Zbigniew Kwiatek,
później kpt. PLL LOT

Fordon 1946 r.

Fr. Gołata - komendant szkoły i K. Kohls - szef techniczny

Fordon 1947 r. Fr. Gołata drugi z prawej

Fordon, lipiec 1946 r. rozpoczęcie kursu

Fordon 1948 r., Junacy na kursie szybowcowym.
Wśród nich St. Szczurek z Krosna n/Wisłokiem
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Szkoła Szybowcowa w Fordonie 
1933-1963                                           cz. 4.

 Pod koniec 1956 r. szkoła przeszła organizacyjnie pod re-
aktywowany Aeroklub PRL. Zmiany polityczne „polskiego paździer-
nika” wpłynęły pozytywnie na dalszy rozwój lotnictwa sportowego 
w Polsce. W 1958 r. Szkoła Szybowcowa w Fordonie obchodziła 

swoje 25-lecie istnienia i nadano jej imię pioniera Polskiego Lotnic-
twa – Czesława Tańskiego. Z tej okazji zorganizowano, na lotnisku 
w Bydgoszczy, wielkie pokazy lotnicze. Już od dłuższego czasu 
mówiono o potrzebach rozbudowy szkoły. W tym czasie posiada-
ła ona 35 szybowców i szkoliła rocznie średnio około 300 pilotów 
klasy A i B, w bardzo prymitywnych warunkach. Plany rozbudowy 
szkoły dotyczyły tzw. górnego lotniska. Powstał Społeczny Komitet 
Rozbudowy Szkoły Szybowcowej, który zaczął gromadzić fundu-
sze. Miał tu powstać cały kompleks szkoły szybowcowej i Aeroklu-
bu Bydgoskiego, z betonowym pasem umożliwiającym lądowanie 
samolotów LOT-u. Gotowa była cała dokumentacja tego projektu. 
Jednak grupa ludzi związana z kierownikiem Aeroklubu Bydgoskie-
go, Kazimierzem Mindakiem na czele, nie popierała tego projektu  
i dążyła do przeniesienia się na lotnisko w Bydgoszczy. Prawdopo-
dobnie gdyby połączono siły, mielibyśmy dzisiaj lotnisko sportowe 
AB na górnym tarasie w Fordonie. Jednak ciągle brakowało fundu-
szy na dalszą rozbudowę. Rozdrobnienie inwestycji nie sprzyjało 
planom rozwoju lotniska w Fordonie. Najpierw powiększono lotni-
sko w Aleksandrowicach koło Łodzi i w Lisich Kątach koło Grudzią-
dza. Powstała też koncepcja stworzenia Centrum Szybowcowego 
w Lesznie. Mimo założenia społecznego Komitetu Rozbudowy 
Szkoły Szybowcowej w Fordonie, poparcia władz lokalnych i prasy, 
zabrakło siły przebicia. Fordońską szkołę zlikwidowano.
 W 1959 r. do szkoły przyszli nowi instruktorzy: Marian 
Torz i Jurek Jewdokimow. Szkoła Szybowcowa w Fordonie wło-
żyła duży wkład w rozwój lotnictwa sportowego w Polsce w okre-
sie przedwojennym, jak i powojennym, aż do końca istnienia (rok 
1963). Jak wspominał zasłużony instruktor lotniczy Marian Torz, 
późniejszy szef wyszkolenia Aeroklubu Bydgoskiego, posiadający 
w tym czasie 11 tys. startów szybowcowych i 3 tys. samolotowych, 
szkoła szybowcowa wyszkoliła łącznie 5.811 pilotów, z czego  
w okresie od 1945-63 – aż 4.211. Słuchacze fordońskiej szko-
ły przelecieli łącznie około 1 miliona kilometrów i znajdowali się  
w powietrzu 15 tys. godzin. Tutaj wielu pilotów zdobyło srebrne  
i złote odznaki szybowcowe oraz wiele diamentów do złotych od-
znak. Była to kuźnia kadr dla Dęblińskiej Szkoły „Orląt”. Szkole 
fordońskiej, mimo wielu doświadczeń i sukcesów, nie udało się 
przetrwać. Ten 30. rok istnienia szkoły okazał się ostatni w historii. 
Na mocy decyzji Ministerstwa Komunikacji, Departamentu Lotnic-
twa Cywilnego, szkołę rozwiązano, a sprzęt i doświadczoną kadrę 
szkoleniową przejął Aeroklub Bydgoski.
 W roku 2002, z inicjatywy Franciszka Gołaty, byłego ko-
mendanta Fordońskiej Szkoły Szybowcowej i Bydgoskiego Klubu 
Seniorów Lotnictwa, w bydgoskiej dzielnicy Fordon wzniesiono 

pomnik upamiętniający dawną Szkołę Szybowcową i lotnisko. 
Głównymi organizatorem powstania pomnika byli: przewodniczą-
cy komitetu budowy Zdzisław Krakowiak, skarbnik Zenon Chwa-
liszewski oraz członkowie: Franciszek Gołata, Tadeusz Nowak, 
Remigiusz Gadacz i Jan Kwiatoń.

Kazimierz Wojciech Chudziński
historyk lotnictwa

Instruktor	Jurek	Jewdokimow,	Fordon	1960	r.

Fordon	1953	r.	Junacy	na	szkoleniu.
Trzeci	od	lewej	Zygmunt	Poter.
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Instruktor	Marian	Torz	od	1959	
w	Fordońskiej	Szkole

Instruktor		M.	Torz,	pośrodku,	z	grupą	junaków

Pracownicy	Szkoły,	Fordon	1959	r.

K.	 Mindak	 zwycięzca	 I	 Krajo-
wych	 zawodów	 szybowcowych	
w	Fordonie	1934

Październik	1957	r.	Kurs	szybowcowy.
W	drugim	rzędzie,	pierwszy	od	lewej	Jan	Wiśnicki	z	Bydgoszczy

Na	starcie.	Pośrodku	pielęgniarka	Klara	Pawulska

Współtwórcy	pomnika: 
Zdzisław	Krakowiak,	Tadeusz	
Nowak	i	Zenon	Chwaliszewski

Kpt.	Zbigniew	Kwiatek,
absolwent	szkoły	w	1953	r.
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Marian Torz urodził się 28 lipca 1928 r. w Poznaniu. Już od naj-
młodszych lat miał kontakt z lotnictwem. Jego starszy brat 

Zygmunt Torz był pilotem szybowcowym i ukończył, w 1937 roku, 
Szkołę Szybowcową w Rzadkowie k. Chodzieży. Później, do wy-
buchu wojny, latał w 3 Pułku Lotniczym w Ławicy. Nic więc dziwne-
go, że już jako młody chłopiec spoglądał w niebo. Wybuch wojny 
przerwał jego naukę. Jako młodociany, został skierowany do pracy 
przymusowej w Zakładach „Cegielskiego”. Po zakończeniu wojny 
rozpoczął naukę w średniej szkole zawodowej i jako uczeń ślusa-
rz-mechanik podjął pracę w Okręgowych Warsztatach Lotniczych 
nr 5 Ministerstwa Komunikacji w Poznaniu. Jednocześnie rozpo-
czął szkolenie szybowcowe w Aeroklubie Poznańskim w Kobylnicy.  
30 maja 1946 r. otrzymał uprawnienia pilota szybowcowego kate-
gorii „C”. Za dobre wyniki w szkoleniu szybowcowym został skie-
rowany na szkolenie samolotowe do Szkoły Pilotów i Mechaników  
w Ligocie Dolnej, którą ukończył we wrześniu 1946 r.
 Po ukończeniu szkoły w 1949 r., przeniósł się do Rzad-
kowa, gdzie rozpoczął pracę jako mechanik lotniczy. Tutaj też 
kontynuował dalsze szkolenie szybowcowe. W 1952 r. Szko-
łę Szybowcową w Rzadkowie zlikwidowano, a Marian Torz zo-
stał przeniesiony, 1 maja 1952 r., do Strzyżewic koło Leszna (od 
1956 roku Aeroklub Leszczyński), do nowo powstałej szkoły szy-
bowcowej, gdzie do 1955 r. był zatrudniony jako szef techniczny.  
W tym samym roku otrzymał uprawnienia instruktora szybowcowego  
II klasy i podjął pracę jako instruktor-pilot. W 1959 r. Torza przenie-
siono służbowo do Szkoły Szybowcowej w Fordonie, na stanowi-
sko instruktora-pilota. W dalszym ciągu podnosił swoje kwalifikacje 
lotnicze. Po likwidacji szkoły w 1963 r. został przeniesiony, jako 
instruktor-pilot, do Aeroklubu Bydgoskiego. W tymże roku otrzymał 
uprawnienia instruktora szybowcowego I klasy. W 1968 r. uzyskał 
tytuł „Mistrza sportu”. Posiadał złotą odznakę szybowcową z trze-
ma diamentami. We wrześniu 1969 r. objął funkcję szefa wyszkole-
nia Aeroklubu Bydgoskiego.
 Jako instruktor-pilot wykształcił wielu pilotów; niektórzy  
z nich znaleźli się później w „Dęblińskiej Szkole Orląt”. Pełnił funk-
cję członka Okręgowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 
Okręgu Bydgoskiego do spraw wyszkolenia. Wielokrotnie pełnił 
również funkcję komisarza sportowego.
 Za długoletnią pracę zawodową w lotnictwie, działalność 
społeczną i osiągnięcia sportowe został uhonorowany wieloma wy-
różnieniami i odznaczeniami, między innymi:

• Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi,
• Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności 

Kraju,
• Srebrnym Odznaczeniem im. Janka Krasickiego,
• Medalem 40-lecia PL,
• Odznaką Zasłużonego Działacza Lotnictwa,
• Srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej  

i Sportu oraz tytułem „Mistrza Sportu”,
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 W 1986 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w wieku 81 lat 
dnia 21 marca 2010 r. w Bydgoszczy. Został pochowany na cmen-
tarzu parafialnym w Fordonie. Cześć Jego pamięci!

Kazimierz Wojciech Chudziński

Postacie związane z Fordonem

Instruktor I klasy – pilot Marian Torz

Instruktor Marian Torz i pilot Jan Wróblewski

Rok 1958. M. Torz prezentuje prototyp szybowca „Mucha” Preze-
sowi Rady Ministrów Józefowi Cyrankiewiczowi
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Postacie związane z Fordonem

Klemens Kohls

Klemens	Kohls	urodził	 się	28	 lipca	1929	 r.	w	Mariampolu	koło	
Bydgoszczy.	 Już	 jako	 młody	 chłopiec	 obserwował	 zmagania	

adeptów	 latania.	 Po	 ukończeniu	 szkoły	 podstawowej	 w	 okresie	
okupacji,	 rozpoczął	 naukę	 zawodu	 jako	 ślusarz-mechanik.	 Po	
wyzwoleniu,	 już	 wiosną	 1945	 r.,	 wraz	 z	 grupą	 innych	 sympaty-
ków	lotnictwa,	zaangażował	się	w	odbudowę	szkoły	szybowcowej	 
w	 Fordonie.	 W	 niedługim	 czasie	 został	 w	 niej	 zatrudniony	 jako	
mechanik.	Jednocześnie	 rozpoczął	szkolenie	szybowcowe	 i	zdo-
był	srebrną	odznakę.	W	1946	r.,	za	bardzo	dobre	wyniki	w	pracy	
i	szkoleniu	szybowcowym,	został	skierowany	na	szkolenie	samo-
lotowe	do	Ligoty	Dolnej.	W	1949	r.	objął	funkcję	kierownika	tech-
nicznego	w	Szkole	Szybowcowej	w	Fordonie.	Po	 likwidacji	 tejże	
placówki	w	1963	r.,	został	przeniesiony	do	Aeroklubu	Bydgoskiego,	
gdzie	został	zastępcą	szefa	technicznego,	a	od	1974	r.	–	szefem	
technicznym.	W	międzyczasie	pełnił	wiele	funkcji	podczas	różnych	
zawodów	w	kraju	i	zagranicą.	W	1967	r.	był	kierownikiem	technicz-
nym	zabezpieczenia	polskiej	ekipy	podczas	Centralnych	Pokazów	
Lotniczych	w	Austrii	i	w	1968	r.	podczas	Szybowcowych	Mistrzostw	
Świata	w	Lesznie.	W	latach	1972-73	brał	udział	w	akcji	agrolotni-
czej	w	Egipcie	i	Sudanie.	W	roku	1974	i	1975,	w	trakcie	Mistrzostw	
Krajów	Socjalistycznych,	pełnił	funkcję	szefa	technicznego	w	Orle	
i	Kiszyniowie.	W	1980	r.	był	kierownikiem	technicznym	polskiej	eki-
py	podczas	szybowcowych	mistrzostw	RFN.	Z	ramienia	Aeroklubu	
Polskiego	 dokonał	 odbioru	 techniczno-jakościowego	 samolotów	 
z	Czechosłowacji:	Zlin	526,	Zlin	42,	Zlin	142,	nowych	i	po	napra-
wach.	Klemens	Kohls	przez	cały	okres	swojej	pracy	był	oddany	lot-
nictwu,	wyszkolił	wielu	młodych	mechaników.	Był	członkiem	Okrę-
gowej	 Komisji	 Badania	Wypadków	 Lotniczych.	 29	 grudnia	 1989	
roku	przeszedł	na	zasłużoną	emeryturę,	lecz	mimo	tego	w	dalszym	
ciągu	pracował	i	pomagał	w	pracy	Aeroklubu	Bydgoskiego,	gdzie	
brał	czynny	udział	w	odbudowie	samolotu	PO-2.	Pracę	zakończył	
definitywnie	w	2012	r.

Za	wybitne	osiągnięcia	w	pracy	zawodowej	otrzymał	wiele	odzna-
czeń,	między	innymi:
–	Krzyż	Kawalerski	Orderu	Odrodzenia	Polski,
–	Złoty	Krzyż	Zasługi,
–	Medal	za	Obronność	Kraju,
–	Odznakę	Zasłużonego	Działacza	Lotnictwa	Sportowego,
–	Błękitne	Skrzydła.

Zmarł	11	marca	2016	r.	i	został	pochowany	na	cmentarzu	św.	Miko-
łaja	przy	ul.	Samotnej	w	Fordonie.
Cześć	Jego	Pamięci.

Kazimierz Wojciech Chudziński

Fr.	Gołata	i	K.	Kohls

Klemens	Kohls	przy	samolocie	PO-2

29.02.1996	r.	Spotkanie	Zarządu	Aeroklubu	Bydgoskiego.
Stojący	K.	Kohls

Fordon.	Klemens	Kohls	przy	wyciągarce
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Franciszek Kukliński urodził się 26 listopada 1924 r. w Byd-
goszczy. Od dzieciństwa interesował się lotnictwem i oglądał 

zza płotu latające samoloty Aeroklubu Bydgoskiego i Szkoły Pi-
lotażu dla Małoletnich na bydgoskim lotnisku przy ul. Szubińskiej. 
Pierwsze kroki skierował do modelarni lotniczej LOPP, gdzie bu-
dował modele latające. Jego starsza siostra, zafascynowana la-
taniem, rozpoczęła szkolenie szybowcowe w Fordonie. Rodzice 
nie byli zachwyceni tą decyzją i nie dawali pieniędzy na podróż, 
więc oboje chodzili 15 km pieszo do Fordonu, tam i z powrotem. 
W 1938 r. siostra zakończyła szkolenie szybowcowe w Tęgoborzu 
k. Nowego Sącza, gdzie zdobyła uprawnia instruktorskie. Latem 
1939 r., dzięki jej poparciu, Kukliński został przyjęty na harcerski 
obóz lotniczy w Tęgoborzu, organizowany przez Kwaterę Główną 
ZHP. W tym czasie były dwa obozy – żeński (komendantem była 
siostra) i męski (komendantem był Bogdan Zając). Po tym kursie 
pojechał jeszcze na drugi harcerski obóz lotniczy w Zaleszczy-
kach. Po powrocie do Bydgoszczy czekało już na niego powoła-
nie do służby cywilnej w obronie przeciwlotniczej. Po zakończeniu 
kampanii wrześniowej został wywieziony na roboty do Niemiec. 
Po powrocie w 1945 r. natychmiast zaangażował się w pozyski-
wanie pozostawionego sprzętu lotniczego na terenie naszego wo-
jewództwa i podjął pracę w Departamencie Lotnictwa Cywilnego 
w Bydgoszczy u inż. Wiktora Lei. Aktywnie działał w 1 Lotniczej 
Drużynie Harcerskiej im. St. Staszica. Prowadził referat lotniczy 
w Chorągwi Bydgoskiej ZHP. W roku 1946, razem z podharcmi-
strzem Benem Słupkowskim, zorganizował harcerski obóz lotniczy 
w Fordonie, którego uczestnikiem był również Z. Żółkoś, później-
szy inst. w Aeroklubie Bydgoskim.  Pracując w departamencie lot-
nictwa, uzupełnił przerwane przed wojną wykształcenie. Z uwagi 
na duże obłożenie fordońskiej szkoły w następnych latach, zorga-
nizował, w Lisich Kątach k. Grudziądza, dalsze harcerskie obozy 
lotnicze dla młodzieży. W Fordonie zdobył kategorię „C” pilota,  
a w związku z dobrymi wynikami w szkoleniu został skierowany na 
podstawowe szkolenie samolotowe na PO-2 do Ligoty Dolnej. Rok 
1949 przyniósł „słynną” weryfikację personelu latającego, którego 
gorliwym realizatorem był kpt. Szauder. Franciszek Kukliński został 
negatywnie zweryfikowany z uwagi na „latającą” siostrę w Anglii,  
i odsunięty od latania. Zdał maturę i podjął studia na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w 1956 r. 
wrócił do Bydgoszczy i do latania, aktywnie działając w Aeroklubie 
Bydgoskim, który mieścił się na lotnisku w Fordonie. Intensywnie 
podwyższał swoje kwalifikacje i, w 1963 r., otrzymał uprawnienia 
instruktora szybowcowego I klasy. W okresie wakacyjnym szkolił 
młodzież na obozach szybowcowych w ramach LPW w Bydgosz-
czy, Lęborku, Oleśnicy i Nowym Targu. Włożył wiele wysiłku w lot-
nicze wychowywanie wielu pokoleń młodzieży.
Przez wiele lat był członkiem zarządu, a po 1989 r. przez długi czas 
był prezesem Aeroklubu Bydgoskiego.
Zmarł 30 maja 2014 r. w Bydgoszczy.

Kazimierz Wojciech Chudziński

Franciszek Kukliński

Postacie związane z Fordonem
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