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- Przywozili ze sobą i puszczali

latawce. Potem przywieźli ja-
skółkę, taki model szybowca, bar-
dzo mnie zainteresowała. Wtedy
jeszcze na Rynku w Lesznie był
sklep o nazwie „Dom Dziecka”.
Tam kupiłem komponenty do Sowy
– modelu z napędem gumowym.
Poskładałem to tak jak umiałem i
okazało się, że lata – wspomina
A. Niezgódka.

Długo Sowa nie polatała, bo
przy lądowaniu roztrzaskała się o
ziemię. Nie dał za wygraną, w
1974 roku kupił silnik spalinowy i z
pomocą kolegi, który był modela-
rzem uruchomił go. Po praktyce
dopiero przyszedł czas na teorię.
Pan Alfred zaczął kupować pisma
modelarskie i wczytywać się w nie.

Lepsze czasy przyszły, gdy
podjął pracę, bo mógł sobie po-
zwolić na zakup kilku elementów.
Najbardziej ucieszył go Pilot II –
czyli aparatura do zdalnego stero-
wania.
- A kupienie go wymagało tro-

chę zachodu, trzeba było mieć
nawet pozwolenie z policji.

Opłacało się je zdobyć, mógł
bowiem zbudować pierwszy w
swoim życiu zdalnie sterowany
model.
- Miał rozpiętość skrzydeł 2,2

m, ale leciał tylko cztery razy.
Sztuki sterowania modelu trzeba
się nauczyć, a ja go chciałem za
szybko rozlatać. Model więc rozbił
się o twarde podłoże i rozleciał w
drobny mak.

W swoim dorobku miał także
„Wicherek 5” z kolibrem 0,8 cm –
to model, który lotem i wyglądem
do złudzenia przypominał praw-
dziwy samolot.
- Zresztą w modelach o to cho-

dzi, żeby były miniaturowymi ko-
piami prawdziwych latających
pokładów. Dlatego nie robi się ni-
czego z pamięci, a odwzorowuje
wszystkie szczegóły wielkich sa-
molotów. W tym bardzo pomocne
są dawne numery „Modelarza”.

Pasja pana Alfreda „prześlado-
wała” go wszędzie. Podczas odby-
wania służby wojskowej został
przydzielony do jednostki wojsko-
wej w Śremie i okazało się, że tam
też była modelarnia, każdą wolną
chwilę spędzał więc na klejeniu
komponentów. Nie inaczej było po
wyjściu z wojska. Czasem żona w
nocy budziła się i widziała, że
męża nie ma, a on w piwnicy skła-
dał miniatury samolotów, bo to był
najlepszy lek na bezsenność.
- Zresztą w nocy najlepiej się

Ta pasja ma już z górą trzydzieści lat i w dodatku jest zaraźliwa. Wszystko zaczęło się kiedy
Alfred Niezgódka z Wojnowic miał 12 lat, a do jego rodzinnej wioski przyjeżdżali na wakacje
koledzy z Leszna.

pracuje, bo nikt nie przeszkadza.
Ta wielka życiowa pasja została

na kilka lat przerwana. Powód był
prozaiczny – wzrosły ceny części
do modeli, na zakup silniczka pan
Alfred musiałby przeznaczyć całą
wypłatę. A kiedy ma się rodzinę
obowiązują jakieś priorytety. Na
szczęście te czasy już minęły i
pasjonat okupił się w silniczki i
urządzenia do sterowania. Właści-
wie tylko to jest mu potrzebne, bo
cały model powstaje z elementów
z recyklingu. Najczęściej wyko-
rzystuje listewki ze skrzynek po
owocach, które zabiera z miejsco-
wego sklepu. Kiedy bierze do ręki
kawałek drewna, to już wie, do któ-
rego modelu samolotu będzie się
on nadawał.

Model w domu państwa Nie-
zgódków budowany jest czasem
kilka miesięcy, bo trzeba mu odpo-
wiedniego czasu.

Dziś sztuka wyważenia – czyli
dobrania odpowiednich proporcji
między wielkością a wagą nie jest
już taka trudna, kiedyś wszystko
trzeba było szczegółowo obliczyć,

sprawdzić na kartce papieru, dziś
służą do tego odpowiednie pro-
gramy komputerowe.

Ale poszczególne części trzeba
ze sobą bardzo dokładnie i precy-
zyjnie łączyć.

Przez kilkadziesiąt lat pan Al-
fred miał wielu kibiców swej pasji –
szczególnie dzieci. Ci najwytrwalsi
osiągnęli swój cel. Bratanek pana
Alfreda – Przemek Niezgódka do-
stał od wujka jeden model, pierw-
szy model dostał też syn Paweł
Niezgódka. Następny składał już
sam. Teraz spotykają się – najczę-
ściej w sobotnie wieczory i pusz-
czają samoloty w bezkresne niebo.
Mieszkańcy Wojnowic mogą też
podziwiać latające samolociki pod-
czas organizowanych we wsi im-
prez, wtedy zawsze w punkcie
programu jest puszczanie modeli.

A kto miałby ochotę zobaczyć
jak to wygląda powinien koniecz-
nie odwiedzić strony internetowe –
(adresy w ramce), na których
można zobaczyć krótkie filmiki.

ALDONA KORBIK

Zobacz filmy w internecie na YOU TUBE:

www. youtube. com/watch?v=w-VSNyTCmCg
www. youtube. com/watch?v=lhlBYOuL49s
www. youtube. com/watch?v=Xc863BQg2PQ
www. youtube. com/watch?v=5RRM-Vkz6ks
www. youtube. com/watch?v=4kofBnd99zk

Kiedy dwa miesiące temu rozmawia-
liśmy ze Sławkiem i jego mamą, opowia-
dali nam jak wygląda ich dzień. Mówili o
codziennej pielęgnacji, o nauce Sławka, o
jego zainteresowaniach, a także o tym, jak
bardzo jest przywiązany do mamy i jak
przez całe dnie nie spuszcza jej z oczu.
To wtedy Sławek zwierzył się nam, że
marzy o telewizorze, który byłby w jego
pokoju i który mógłby oglądać leżąc w
łóżku. Mama Sławka marzyła o częstszej
rehabilitacji dla niego i o tym, by znalazły
się pieniądze na zasypanie rowu za
domem, tak by można podjechać samo-
chodem pod samo wejście do mieszkania.
- Tak się cieszę, że los Sławka poru-

szył niektórych ludzi - mówi Alicja Kur-
pisz. - W naszej sytuacji liczy się każde
dobre słowo, każde wsparcie. Zaraz po
artykułach odezwało się Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych z Włoszakowic.
Od tej organizacji otrzymaliśmy pięćset
złotych na dodatkowe zabiegi dla Sławka.
Dzięki temu ma on teraz także masaże,
które mają usprawniać nogi i ręce. Mam
nadzieję, że rehabilitacja opóźni rozwój
choroby, a może ją zatrzyma? Bylibyśmy
najszczęśliwsi na świecie.

Sławek zaprosił nas po raz drugi do
swego pokoju. Tym razem chciał pokazać
najnowszy prezent. Poprosił mamę by
zdjęła z półki nowy telewizor i postawiła
go na stole. Chciał byśmy mogli obejrzeć
go dokładnie i zrobić przy nim zdjęcie. W
końcu przecież jego marzenie się spełniło.
Ma własny telewizor. I to Sławek przeko-

Wmajowym wydaniu naszej gazety p
lewa, który choruje na dystrofię mięś
ście lat, a już musiał usiąść na wózku
Sławek cały dzień spędza więc w dom
sem wyjeżdża z mamą na spacer, a t
do Leszna. I jemu, i całej jego rodzin
jest patrzeć jak Sławek traci siły i ja
szczęście jest pogodnym chłopcem
uśmiecha się do każdego, kto odwie

Sławek d

Od lewej: Przemek, Alfred i Paweł Niezgódkowie.


