80 lat historii…
W dniu 31 maja 1936 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytku, budowanego w
latach 1934 – 1936, lotniska sportowo-turystycznego, które w pierwszych latach użytkowania służyło
przede wszystkim ufundowanej i utrzymywanej przez LOPP Szkole Pilotów im. Józefa Piłsudskiego.
Podczas uroczystego nabożeństwa nastąpiło poświęcenie hangaru i samolotów Szkoły Lotniczej,
generał Berbecki dokonał otwarcia lotniska i szkoły zaznaczając, że jest to święto całego lotnictwa
polskiego. Przemawiało wielu przedstawicieli władz, Starosta powiatowy Bocheński, wojewoda
Grażyński, wiceminister Bobkowski podkreślając fakt powstania szkoły wyłącznie ze składek
społeczeństwa. W drugiej części uroczystości odbyły się pokazy lotnicze. „Kapitan Peterek wykonał
brawurowe loty na samolocie RWD 9, a Aleksander Onoszko dał pokaz lotu na RWD 13, następnie
akrobacje szybowcowe zademonstrowali piloci Derengowski i Kula”. Oceniano wówczas, że pokazom
przyglądało się około 20 tysięcy widzów. Szkoła lotnicza została wyposażona w trzynaście
samolotów, w tym dziesięć szkolnych RWD 8 i trzy treningowe RWD 13. Z biegiem czasu szkoła
dysponował 18 samolotami RWD 8, dwoma akrobacyjnymi RWD 10 dwoma szkolno-akrobacyjnymi
RWD 17, trzema RWD 13 i jednym sanitarnym RWD 13s.
Te wspaniałe tradycje wspólnego lotniczego święta były inspiracją do zorganizowania w 2003 r.
pierwszego Międzynarodowego Pikniku Lotniczego Euroregionu Beskidy. Okazja do świętowania była
szczególna, 100 – lecie pierwszego lotu braci Wright, 70 – lecie rozpoczęcia budowy lotniska w
Aleksandrowicach (zapis z dnia 19 sierpnia 1933 r. pod nr 2510 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Bielsku-Białej o zakupie prawa własności terenów pod lotnisko przez LOPP). A zatem
nie pozostało nic innego tylko „zakasać rękawy” i zorganizować święto lotnictwa na wzór tego z roku
1936. Czy nam się to udało? Chyba tak, bo od początku towarzyszą nam oficjele (jak drzewiej bywało),
przylatują lotnicy z innych stron (jak drzewiej bywało) i nie zawodzi społeczeństwo Podbeskidzia (też
kilkukrotnie odnotowaliśmy frekwencję ok. 20 tysięcy widzów). Dzięki wydatnej pomocy władz Gminy
Bielsko-Biała pod przewodnictwem Prezydenta Miasta, p. Jacka Krywulta (honorowy patronat od I
Pikniku), w tym roku już po raz XIII będziemy się spotykać z tradycją i nowoczesnością w lotnictwie
uprawianym na lotnisku w Aleksandrowicach w wydaniu bardziej uroczystym. Mam nadzieję, że
wytrwamy w tej formule przez następne lata dostarczając mieszkańcom Podbeskidzia wielu
pozytywnych wrażeń.
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