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„SZD-22 MUCHA Standart1” W REJOWCU
24.06.1958r.

Logo tego typu szybowców.
Po raz pierwszy w Polsce zorganizowano Szybowcowe Mistrzostwa Świata. Impreza
odbywała się na lotnisku Strzyżewice pod Lesznem w dniach od19 – 28 czerwca 1958 roku. Określana,
jako VII Szybowcowe Mistrzostwa Świata ( Championnats Du Mode De Vol a Voile), pod patronatem
Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI- Fédération Aéronautique Internationale 2),
Międzynarodowej Organizacji Naukowo- Technicznej Szybownictwa (Organisation Scientifique Et
Technique Internationale Du Vol Voile), Aeroklub PRL oraz władze partyjne i państwowe różnych
szczebli z naczelnymi na czele.

Międzynarodowa Federacja Lotnicza

Aeroklub Polski 3

Komendantem ośrodka w Lesznie była wówczas mgr inż. Irena Kempówna-Zabiełlo 4.
Oficjalne otwarcie wyznaczono na 15 czerwca 1958 roku. Większość ekip z 22 państw zjawiła się na
miejscu z wyprzedzeniem kilku dniowym. Zapoznawano się z terenem i warunkami meteorologicznymi.

Pisownia prototypu nazwy szybowca jest zgodna z tradycyjną pisownią polską i posiadała napis z literą ,,t,, na
końcu wyrazu ,,standart". Natomiast szybowce seryjne wykonywane nosiły nazwę ,,Mucha standard", a więc z
literą "d" tak pisze się w większości języków obcych. Oblatany prototyp szybowca SZD-22 "Mucha Standart,
zaprojektowany przez inż. W. Nowakowskiego i R. Grzywacza w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym w
Bielsku. Był to szybowiec klasy standart, przeznaczony dla VII Szybowcowych Mistrzostw Świata w 1958 r. w
Lesznie.
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Międzynarodowa Federacja Lotnicza (FAI - Fédération Aéronautique Internationale), międzynarodowa
federacja zrzeszająca aerokluby narodowe, założona w 1905 roku.
3
Aeroklub Polski – ważniejsze daty: 30 października1919r.- powstał Aeroklub Polski w Poznaniu, w lutym
1920r.- Aeroklub Polski w Poznaniu został członkiem Międzynarodowej Federacji Lotniczej ( FAI), w
czerwcu1920r. powstał Aeroklub Polski w Warszawie Aeroklub, 18 stycznia1921r. powstała ogólnopolska
organizacja lotnicza pod nazwą Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej (ARP), w latach 1957 – 1990 stowarzyszenie
funkcjonowało pod nazwą Aeroklub PRL, w1990r.- XIV Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Aeroklubów
Regionalnych Aeroklubu PRL dokonał zmiany nazwy organizacji z Aeroklubu PRL na Aeroklub Polski
nawiązując do historycznej nazwy powstałego w Poznaniu w 1919 roku pierwszego polskiego aeroklubu.
4
To właśnie pod jej kierownictwem leszczyńska szkoła osiągnęła największe apogeum sławy w świecie. Po
mistrzostwach w 1958 roku ranga Leszna urosła do tego stopnia, że w tym samym roku powstał zamiar
przekształcenia leszczyńskiego ośrodka w Centrum Szybowcowe APRL..
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Loty treningowe:
Wyznaczono konkurencje treningowe w następujących dniach:
Pierwszy dzień, czwartek - 12 czerwca po trasie trójkąta 100 km (Leszno – Rawicz – Gostyń - Leszno)
Drugi dzień, piątek – 13 czerwca trójkąt 208 km (Leszno – Środa – Krotoszyn - Leszno
Trzeci dzień, sobota - 14 czerwca tym razem trójkąt 308 km (Leszno – Kalisz – Wrocław - Leszno)

Uroczystość otwarcia VII Szybowcowych Mistrzostw Świata

(na podstawie doniesień prasowych)

Niedziela15 czerwca - dzień otwarcia VII Szybowcowych Mistrzostw Świata.
Pierwszej tego rodzaju imprezy organizowanej przez Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Około godziny 11 przyleciał z Warszawy pierwszy samolot Li-2, przywożąc zaproszonych na imprezę
gości w tym: Prezesa Honorowego Aeroklubu PRL - Premiera Józefa Cyrankiewicza w otoczeniu
członków Rządu i przedstawicieli KC PZPR.
O godzinie 12 na trybunie honorowej zajęli miejsca: premier Józef Cyrankiewicz,
przedstawiciele Partii - członek Biura Politycznego Stefan Jędrychowskl, sekretarze: KC Zenon Kliszko
i Jerzy Albrecht, kierownik Wydziału Ekonomicznego KC Józef Olszewski, I sekretarz Komitetu
Warszawskiego Witold Jarosiński, minister Przemysłu Ciężkiego Kiejstut Żemajtis, przedstawiciele
wojska: minister Obrony Narodowej gen. broni Marian Spychalski, Dowódca Wojsk Lotniczych i OPL
OK gen. bryg. Jan Frey-Bielecki, gen. dywizji Zygmunt Duszyńskl, gen. bryg. Józef Kuropieska oraz
prezes: LPŻ gen. bryg. Józef Turski i APRL Stefan Antosiewicz. Miejsce na trybunie zajęli
przedstawiciele państw obcych akredytowanych w Warszawie. Przed trybuną przedefilowały ekipy 22
państw biorących udział w mistrzostwach. Na czele tego pochodu, tuż za flagą niesioną przez Jerzego
Wesołowskiego szli: kierownik mistrzostw Jerzy Świątek, kierownik sportowy Tadeusz Rejniak i
przewodniczący komisji sędziowskiej Justyn Sandauer.
Ceremonii otwarcia dokonał Prezes Honorowy Aeroklubu PRL Premier Józef
Cyrankiewicz. Prezentacji wszystkich ekip dokonał prezes Aeroklubu PRL i wiceminister Stefan
Antosiewicz.
Po przemówieniu Premiera, przy dźwiękach hymnu narodowego Marian Gorzelak w towarzystwie Edwarda Makuli i Adama Witka wciągnął flagę mistrzostw na maszt. W tym czasie z drugiego
końca lotniska wystartowały 22 kolorowe baloniki z flagami poszczególnych państw.
Na zakończenie oficjalnej części otwarcia mistrzostw premier Józef Cyrankiewicz w otoczeniu prezesa
Aeroklubu PRL, Ministra Obrony Narodowej, dowódcy Wojsk Lotniczych i innych, przeszedł przed
ustawionymi w szeregu ekipami witając się z zawodnikami, a następnie oglądał wystawione na lotnisku
szybowce. W tym czasie wzbiło się w powietrze około 40 000 gołębi pocztowych.
O godzinie 13 rozpoczęły się pokazy lotnicze, którym przyglądało się około 20 000 osób. Otwarcia
pokazów dokonały trzy szybowce akrobacyjne typu „Jastrząb” pilotowane przez R. Jakuba, H.
Zydorczaka i R. Szylberga.
Następnie Jerzy Popiel na szybowcu laminarnym „Jaskółka L” zaprezentował szereg figur
wyższego pilotażu, które spotkały się z dużym aplauzem. Po nim trzy „Jastrzębie” (St. Ackerman, Z.
Szubra i J. Łącki) wykonały akrobację zespołową. Wiele uznania zdobył sobie Tadeusz Sliwak, który
swoją akrobacją na „Jastrzębiu” zadziwił pilotów zagranicznych. Zresztą wszystkie numery akrobacji
wykonane przez naszych pilotów szybowcowych spotkały się z najwyższą oceną, bowiem pokazy tego
rodzaju należą do rzadko spotykanych na świecie.
Po akrobacji zespołowej na trzech samolotach typu „Junak” (W. Wójcicki, J. Mendyka i J.
Rzewuski), nastąpił start zespołowy czterech szybowców „Mucha 100” za samolotem Jak-12. Skok
spadochronowy z opóźnieniem wykonał Paweł Lipowczan z Aeroklubu Warszawskiego, znacząc swoje
spadanie białą smugą.
Na zakończenie części sportowej pokazów, zaczęło się od prawdziwej ciekawostki Jerzy Adamek na
„Jaskółce” zademonstrował start za śmigłowcem SM-1 pilotowanym przez J. Ciasteka. Po wyholowaniu
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szybowca na pewną wysokość śmigłowiec zwolnił i po chwili stanął w zawisie, wszystko z szybowcem
na holu, po czym zespół ponownie nabrał prędkości tak by szybowiec przerodził się z nieruchomego
balastu ma maszynę latającą.
Sam lot szybowca za śmigłowcem jak i moment zawiśnięcia „Jaskółki” na lince holowniczej, wywołał
wielkie poruszenie i podziw wśród szybowników zagranicznych.

Lotnisku Strzyżewice pod Lesznem Szybowce przygotowane do startu w VII SMŚ. Czerwiec 1958 rok.
Po części śmigłowcowej przyszła kolej na myśliwce. Nad Strzyżewicami dała pokaz
akrobacji grupowej czwórka myśliwców Mig-15 lotnictwa wojskowego. Nasi myśliwcy na samolotach
odrzutowych dali zebranej publiczności piękny popis akrobacji indywidualnej i zespołowej (trzech,
czterech i pięciu samolotów), wykazując wysoki poziom techniki pilotażu.
Tysięczne tłumy mieszkańców Leszna i okolic wracało do domów pod wrażeniem pokazów lotniczych,
które mieli okazję oglądać.

Listy pilotów zgłoszonych na VII Szybowcowe Mistrzostwa Świata.
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Nr. 33 Jean Weiss Francja Breguet 901s
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Konkurencje VII Szybowcowych Mistrzostw Świata.

Tak wyglądało holowanie szybowca na odpowiedni pułap, aby mógł rozpocząć start do rozgrywania
poszczególnych konkurencji mistrzostw. Lotnisko Strzyżewice pod Lesznem. Czerwiec 1958r.
5
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Po raz pierwszy na mistrzostwach zorganizowano zawody z podziałem na klasy: Otwartą
i Standard, w których rozegrano po 6 konkurencji:
Pierwsza 16 czerwca, zadaniem dnia jest przelot docelowo- powrotny Leszno-Jelenia Góra-Leszno
(230 km) Trudne warunki atmosferyczne dały o sobie znać. Zadanie dnia udało się oblecieć tylko 21
zawodnikom, czterdziestu lądowało na trasie. W klasie otwartej zwycięstwo przypadło Niemcowi
Haase, Jean Weiss na drugim. Polacy Gorzelak i Makula na wysokim 5 i 6 miejscu. W klasie standard
Adam Witek i Jerzy Wojnar zameldowali się na mecie, jako pierwsi.
Druga -

17 czerwca, przelot prędkościowy, trójkąt 106 km Leszno – Gostynin - Rawicz -Leszno.
Dobre warunki pogodowe, sporo chmur Cu o podstawach około 2000 m i noszenia rzędu 3-4 m/sek.
powodują, iż prawie wszyscy zawodnicy wracają szczęśliwie na lotnisko. W klasie otwartej ponownie
triumfuje Niemiec Hasse a Marian Gorzelak i Edward Makula na miejscach 5 i 6 natomiast Jean Weiss
18 ze średnią prędkością przelotową 59,6 km./h. W klasie Standard Wygrywa Adam Witek a Jerzy
Wojnar zajmuje trzecią pozycję.
Trzecia -

18 czerwca, tym razem wyznaczono nietypową jak na dzisiejsze standardy konkurencję.
Przelot docelowy po wyznaczonej trasie Leszno-Warszawa (ponad 300 km) W klasie otwartej wygrał
Brytyjczyk A Deane-Drummond (282 km). Jean Weiss zajął 24 miejsce, przeleciał tylko 54 km.
Lądował o godzinie 11,21. W klasie standard wygrał H Tandefelf (Finlandia, 251 km)
W śród polaków jedynie Adam Witek przeleciał 227 km. Napływ zimniejszego frontu przez trzy dni
uniemożliwił rozegranie kolejnej konkurencji.
Czwarta -

22 czerwca, wzrastające ciśnienie dawało szansę iż w ciągu dnia pogoda poprawi się na tyle
iż będzie można rozegrać krótką konkurencję. W związku z tym zadaniem dnia był skromny
prędkościowy przelot docelowy 92 km (Leszno-Ostrów Wielkopolski) Gwiazdą tego dnia okazał się
fiński pilot Horma, który lecąc w klasie standard uzyskał najlepszy czas przelotu 1 h 03’05” zostawiając
w pokonanym polu nawet zawodników klasy otwartej. W klasie otwartej po raz kolejny wygrał Niemiec
Hase . Francuz Jean Weiss miejsce 4 z prędkością przelotową 81,3 km/h. (Makula zajął tym razem
trzecie miejsce awansując nieco w klasyfikacji generalnej) Natomiast w klasie standard wygrał Fin
Horma.
Piąta -

24 czerwca, Dzień okazał się rekordowy. Aura tego dnia sprzyjała szybkim. Do granicy z
ZSRR można było przelecieć przeszło 500 km napływające wieczorem zgłoszenia zadziwiały. Była to
pierwsza konkurencja w mistrzostwach świata, podczas, której przełamano granicę 500 km. Edward
Makula lądował 500 metrów od granicy w Terespolu po przeleceniu 488 km. Adam Witek lądował przy
granicy w Puszczy Augustowskiej po przeleceniu 517 km. Ostatnie meldunki z trasy nadchodzą już w
nocy. Po podliczeniu okazało się, że uzyskano 10 „pięćsetek” 44 zawodników przełamało 300 km,
zdobyto 9 diamentów do złotych odznak szybowcowych a Japończyk Oda ustanowił rekord kraju w
przelocie otwartym (377 km) W klasie Otwartej najlepszy wynik uzyskał J Kompost (Czechosłowacja,
536 km) Pilot Jean Weiss zajął 12 miejsce z wynikiem 477 km. lądując w Rejowcu. W klasie
Standard wygrał Horma, Finlandia 519 km. Tego dnia zawodnicy przelecieli łącznie około 25 000 km
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LĄDOWANIE Jeana Weissa
Francuskiego pilota na szybowcu SZD-22 Mucha Standard 5 w Rejowcu.
Dzień 24 czerwca zapisał się w pamięci wielu mieszkańców Rejowca i okolic nie tylko,
dlatego, że w ty dniu uroczyście zakończono rok szkolny 1957/58, ale, że tego dnia w późnych
godzinach popołudniowych w miasteczku wylądował szybowiec. Pilot wykazał się dużym kunsztem
pilotażu. Zmuszony był lądować na skrawku łąki w pobliżu budynków mieszkalnych, dużymi
drzewami, linią energetyczną, budynkiem młyna oraz skrzyżowaniem ulicy M. Reja a drogami
prowadzącymi do Wólki Rejowieckiej i Hruszowa. Sensacyjną wiadomość przekazywano sobie z ust do
ust. Ruszyła poczta pantoflowa, która obiegła lotem błyskawicy pobliskie miejscowości. Kto żyw i jak
kto mógł: pieszo, rowerami a nawet zaprzęgami konnymi rwał jak najprędzej, aby zobaczyć latające bez
silnika urządzenie? Z każdą minutą w wokół szybowca gromadziła się coraz większa liczba gapiów.
Niesamowity ścisk i wzajemne przepychanie. Przybyła Milicja Obywatelska z pobliskiego posterunku,
która z wielkim trudem starała się nie dopuścić ciekawskich do szybowca. Każdy chciał go dotknąć.
Wielką zagadką było skąd to się wzięło i ten człowiek mówiący nie po rosyjsku, ale innym
niezrozumiałym językiem. Milicjanci i większość zgromadzonych uważali, że ujęli szpiega. Nerwowo
poszukiwano, kto w Rejowcu może rozumieć jego mowę i potrafi ją tłumaczyć.

Francuski pilot szybowcowy Jean Weiss. ( Nr. na liście startowej 33)

5

Szybowiec ten skonstruowany w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym w Bielsku. przez inżynierów
Nowakowskiego, Grzywacza i Zatwarnickiego z myślą o szybowcowych Mistrzostwach Świata w 1958r. w
Lesznie"Muchę Std." wyprodukowano w ogólnej ilości 288 sztuk. Muchy były eksportowane do wielu krajów
jak: Anglia, Argentyna, Austria, Australia, Begia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Jugosławia, Meksyk,
Norwegia, NRF, Szwajcarja, Szwecja, Tunis, Turcja, USA, W dniu 18 lutego 1958 r. został oblatany prototyp
szybowca SZD-22 "Mucha Standart",. ma rozpiętość 15 m Oblatany: 10.02.1958 ,Rozpiętość skrzydeł: 14,98 m
,Długość: 7,0 m ,Wysokość: 1,60 m ,Powierzchnia skrzydeł: 12,75 m² ,Wydłużenie skrzydeł: 17,6 ,Profil
skrzydła: G-549 na M-12, Ciężar własny: 236 kg, Ciężar całkowity: 326 kg, Obciążenie powierzchni: 25 kG/m² .
Doskonałość: 27,8 przy 75 km/h Prędkość opadania: 0,73 m/s przy 71 km/h , Prędkość min.: 59 km/h ,Prędkość
dopuszczalna: 250 km/Współczynniki obciążeń dop.: +5 / -3
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Dnia 24.06.1958r.w późnych godzinach popołudniowych wylądował w Rejowcu francuski pilot
szybowcowy Jean Weiss. Fotografię wykonał Zdzisław Kalinowski aparatem firmy ,, Pronto,, Film 6x9.
Obiektyw Schneider-Kreuznach, Radional f:4,5 F=10,5cm. Przysłona 8. Naświetlenie 1/60 sek. Własna
obróbka laboratoryjna.
8
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Pierwszy sekretarz Komitetu Miejskiego 6 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejowcu
był bardzo zaniepokojony. Na bieżąco informowano go, co się w tej sprawie dzieje. Poszły w ruch
telefony. Przypomniano sobie o Antonim Iwańcu, który podobno miał znać język francuski. Okazało
się, że zna wiele słów, ale to nie wystarczyło, aby zrozumieć wszystko. Nieocenioną pomocą były ręce,
które uzupełniały braki językowe. Po dłuższej rozmowie i gestykulacji, w końcu udało się wyjaśnić. To
nie był szpieg, tylko pilot francuskiej ekipy, która startowała w VII Międzynarodowych Szybowcowych
Mistrzostwach Świata w Lesznie i posiada stosowne upoważnienia. W tym dniu startował w
konkurencji lotu na odległość do granicy z ZSRR. Skończyło się noszenie nad Rejowcem i musiał
lądować. Takim sposobem znalazł się w tej miejscowości. Udostępniono mu telefon i połączono go z
kierownictwem mistrzostw. Podał czas i miejsce lądowania. Proszę pamiętać, że były to lata 50-te,
łączono przez centrale obsługiwane ręcznie. Wszystkie rozmowy wychodzące poza obszar
województwa przechodziły przez centralę w Warszawie. Czas oczekiwania na połączenie był bardzo
długi. Milicjanci zabezpieczyli szybowiec, natomiast zmęczonym i głodnym pilotem francuskim
zaopiekowali się Henryk Lasocki, Jerzy Gruczyński i Antoni Iwaniec. W ich towarzystwie i z dala od
tłumu mógł odpocząć, załatwić potrzeby sanitarno - fizjologiczne oraz zaspokoić pragnienie i głód po
tylu godzinach lotu oraz spokojnie oczekiwać na przyjazd specjalnego samochodu z przyczepą
przystosowaną do transportu szybowca. Dużą ciekawostką było to, z jaką łatwością dokonano
demontażu skrzydeł szybowca. Odjeżdżając z Rejowca był serdecznie żegnany przez wielu jej
mieszkańców, choć trzeba przyznać, Milicja Obywatelska do końca była nieufna, toż to człowiek z
kraju kapitalistycznego, a może coś komuś w tajemnicy przekazał, kto wie?
Francuska ekipa oficjalnym pismem podziękowała za opiekę i gościnność. Deklarowano
daleko idącą pomoc w czasie pobytu we Francji. W tamtej rzeczywistości otrzymanie paszportu na
wyjazd turystyczny graniczyło z cudem. Po drugie, kto mógł sobie na to pozwolić? Zawarta znajomość
w tak nieoczekiwanych okolicznościach z biegiem lat samoistnie wygasła. Pozostały jedynie pożółkłe
dokumenty i fragmentaryczne wspomnienia.
--------------------------- ,, ------------------------Szósta 26 czerwca, ostatnią konkurencją rozegraną w trudnych warunkach pogodowych był przelot
docelowy w kierunku na Inowrocław. W klasie Otwartej pierwsze miejsce zajął Goodhart z wynikiem
209km a w klasie standard Huth o przelocie 191 km. W ostatniej konkurencji nie brali udziału piloci z
klasy otwartej Charles Kuntz, Jean Weiss i Gordon Oates.
W mistrzowskiej rywalizacji brało udział 61 zawodników.

To nie pomyłka, że w 1958 roku taki komitet istniał w Rejowcu. Mim, że od 1869 r.miejscowość ta jest tylko
wsią z siedzibą Urzędu Gminy.
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Szyld z siedziby KM PZPR w Rejowcu
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Wyniki końcowe po sześciu konkurencjach:

W klasie Otwartej mistrzostwo świata wywalczył Gunther Ernst (RFN), Jean Weiss osiągnął 21
miejsce na 37 startujących pilotów.
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Tytuł mistrza świata w klasie Standard wywalczył Adam Witek, Polska.
Uroczyste podsumowanie sportowej rywalizacji i oficjalne zakończenie mistrzostw
nastąpiło dnia 29 czerwca 1958 roku w Lesznie. Do zgromadzonych przemawiał prezes APRL
wiceminister Stefan Antosiewicz.

Podziękowania
Ekipy francuskiej za pomoc i gościnność, okazaną pilotowi Jean Weiss

11

Copyright ©2010 Zdzisław Kalinowski

Wizytówka szefa francuskiej ekipy szybowcowej

Koperta okolicznościowym ze znaczkiem i stemplem wydanym z okazji VII SMŚ.
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Rejowiec nieoczekiwanie, w, którym prawie nikt z mieszkańców nie widział z bliska
szybowca czy też samolotu stał się mimowolnym świadkiem lotniczej imprezy o zasięgu
międzynarodowym. Takie zdarzenie było bez wątpienia wydarzeniem znaczącym w powojennej historii
tej niewielkiej miejscowości.
Natomiast nadal pozostaje otwarte pytanie, dlaczego Jean Weiss w konkurencji piątej nie
siedział za sterami swojego BREGUET 901 s tylko Muchy Standard, na, której lądował w Rejowcu.
Być może została mu wypożyczona po uszkodzeniu 7 BREGUETA 901 s podczas lądowania w czwartej
konkurencji prędkościowego przelotu docelowego. Jak na razie nie udało się wiarygodnie tego faktu
wyjaśnić?

Szybowiec BREGUET 901s. Na takiej konstrukcji latał do dnia 24.06.1958r. Jean Weiss.

Dwumiesięcznik zawierający materiały pomocne przy pracy nad powyższym
opracowaniem.

Nieprecyzyjnie wspomina o tym szef ekipy francuskiej Marcel Agesilas w liście skierowanym do Henryka
Lasockiego.
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Korzystałem też z materiałów:

- własne notatki i fotografie
- materiały zebrane z różnych stron internetowych
- czasopismo ,,Skrzydlata Polska,, i doniesienia prasowe tamtego okresu pisane między
innymi przez Jadwigę Sarnocińską.
Szczególnie podziękowania składam:
- Pani Zofii Mizgalskiej, za udostępnienie materiałów ze zbiorów Henryka Lasockiego
- Pani Joannie Małgorzacie Halec, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, która udostępniła wycinki prasowe oraz
fotografię pilota Jeana Weissa.
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