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O Janie Szelągu nie mówiło
się inaczej niż wspaniały człowiek.
Urodził się w Świerczynie, tam
ukończył szkołę podstawową, a
kiedy wybuchła wojna włączył się
do akcji obronnych. W 1944 roku
Niemcy wywieźli go w rejon Siera-
dza i zmuszali do kopania i umac-
niania rowów strzeleckich. Wrócił
rok później i zaraz zgłosił się do Li-
ceum Pedagogicznego w Lesznie.
Bardzo chciał być nauczycielem.
Nie mając jeszcze pełnych kwalifi-
kacji, podjął pracę w szkole w Pa-
włowicach. Cały czas się
dokształcał i uzyskał tytuł inżyniera
rolnictwa. Z Pawłowic trafił do
szkoły w Tworzanicach, a potem
na stanowisko dyrektora szkoły do
Górzna. W 1972 roku zamieszkał
z rodziną w Kąkolewie i pracował

W piątek, 2 maja odszedł na zawsze Jan Szeląg z Kąkolewa.Miał prawie 87 lat. Żegnali go najbliżsi, ale także wychowan-kowie, przyjaciele pszczelarze, sąsiedzi, znajomi.

w Zasadniczej Szkole Rolniczej.
Jako emeryt przez trzy lata był
jeszcze nauczycielem na pół etatu
w miejscowej szkole podstawowej.
Razem z żoną wychował i wy-
kształcił czwórkę dzieci.

Pożegnanie

Modelarze z Osiecznej

Jan Szeląg miał jedną wielką
pasję - pszczelarstwo. Przyjaciele
mówili, że było to jego drugie
życie. Miał pasiekę i jak nikt inny
rozumiał znaczenie pszczół dla rol-
nictwa, sadownictwa, farmacji, me-
dycyny. Organizował więc różne
akcje i kursy szkoleniowe, uczył
młodych szacunku do przyrody,
dzielił się swoją wiedzą i umiejęt-
nościami. Przez 10 lat był preze-
sem Wojewódzkiego Zarządu
Polskiego Związku Pszczelar-
skiego w Lesznie. Uhonorowany
został najwyższymi odznaczeniami
pszczelarskimi, również medalem
i statuetką księdza dr Jana Dzie-
rżona.

Jan Szeląg był przykładnym
mężem, ojcem i dziadkiem. Był
wspaniałym pedagogiem, za co
otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski. Był przyjacie-
lem i zwyczajnie dobrym człowie-
kiem. Takim zapamiętują go
wszyscy, którzy go znali.

Pożegnanie miało miejsce 6
maja na cmentarzu w Kąkolewie.

Większa ilość części do modeli
sterowanych pojawiła się na na-
szym rynku jakieś 15 lat temu. Pan
Marian natychmiast się nimi zainte-
resował. To wówczas zbudował
swój pierwszy zdalnie sterowany
szybowiec. To był prosty, szkolny
model, ale właściwie na nim uczył
się pilotażu. Pod okiem Jacka Woj-
ciechowskiego dziesiątki godzin
spędzał w modelarni Wojewódz-
kiego Domu Kultury, a potem razem
z nim wykonywał loty na lotnisku.
Zdobywał coraz większe umiejętno-
ści i coraz bardziej rozwijał swoją
pasję. Dziś mówi, że nie potrafiłby z
niej zrezygnować. Modele samolo-
tów zdalnie sterowanych stały się
częścią jego życia, wypełniają mu
czas wolny, dają radość i satysfak-
cję.

A najbardziej pan Marian cieszy
się z tego, że modelarstwem "zara-
ził" swojego syna. Najpierw Piotrek
jeździł z tatą na lotnisko i obserwo-
wał treningi. Potem dostał mały
model szybowca i sam wypuszczał
go w powietrze.Wreszcie zapragnął
czegoś większego i pan Marian
zbudował mu motoszybowiec, z
którym wystartował na pierwszych
swoich zawodach. Od razu zajął III
miejsce w Polsce i wiadomo już
było, że będzie dzielił hobby mode-
larskie z tatą. Piotrek ma 17 lat i jest
uczniem Zespołu Szkół Ekonomicz-

Tak naprawdę, to wszystko zaczęło się w Dąbczu, gdzie Marian Śliwiński spędził dzieciństwo.Przez tę wieś przebiegała trasa lotów szybowców i zdarzało się, że któryś lądował na pobli-skich łąkach. Wtedy pan Marian oglądał pierwsze takie maszyny z bliska. A potem kupowałmałe modele w sklepach z zabawkami i składał je w domu. Niektóre z nich do dziś przecho-wuje w swojej pracowni w Osiecznej.
nych. Już uzyskał licencję między-
narodową pilota modeli latających.

- Aby zdobyć taki tytuł, trzeba
brać udział w wielu zawodach w
kraju - mówi pan Marian. - W se-
zonie przynajmniej trzy, cztery razy
wyjeżdżamy na imprezy zaliczane
do pucharu Polski. No i musimy tam

zdobywać dobre wyniki. Ostatnio ja
zająłem trzecie miejsce, a Piotrek
czwarte. Obaj więc mamy licencję
pilota międzynarodowego i razem
weźmiemy udział w Mistrzostwach
Świata, które w połowie lipca od-
będą się we Włocławku.

Na te mistrzostwa zjadą się za-
wodnicy z 18 krajów. Między innymi
ze Stanów Zjednoczonych, Japonii,
Egiptu, Australii, Kanady, no i oczy-
wiście z całej Europy. Wystartuje 52

zawodników. Prawdopodobnie Piot-
rek Śliwiński będzie najmłodszym z
nich. Razem z tatą i dwoma innymi
zawodnikami z kraju tworzyć będą
drużynę narodową.

Pan Marian pilotować będzie
model amerykańskiego samolotu
Piper L4H, skonstruowanego w

1931 roku. Te samoloty do dziś la-
tają, głównie w USA, ale także w
Kanadzie, Niemczech, Austrii. Są
lekkie, proste w obsłudze, zużywają
mało paliwa. Na początku XX wieku
służyły Amerykanom, do szkolenia
pilotów, a dziś są głównie maszy-
nami turystycznymi.

- Ten samolot bardzo mi się spo-
dobał - wyjaśnia pan Marian. -
Model robiłem cztery lata, ale jest to
już wyczynowy egzemplarz. Roz-

piętość jego skrzydeł wynosi 2,60
metra a długość 1,76 metra. Jest
oczywiście wierną kopią oryginału i
wykonuje te same figury, co praw-
dziwy samolot. Musi bowiem nie
tylko tak samo wyglądać, ale i tyle
samo potrafić. Za jedno i drugie jest
bowiem oceniany przez komisję.

A Piotrek pilotować będzie
model wojskowego samolotu akro-
bacyjnego Miles. Będzie więc mu-
siał robić pętle, beczki, przewroty.
Już ćwiczy odpowiedni program i
doskonali go na treningach.

- Tworzymy z tatą drużynę -mówi Piotrek - Jesteśmy dla siebie
pomocnikami w czasie zawodów.
Do mistrzostw świata opracowa-
liśmy już program i teraz trzy, cztery
razy w tygodniu wykonujemy go na
lotnisku. Chcemy być jak najlepiej
przygotowani do tak wielkiej im-
prezy.A tam trzeba będzie wykonać
trzy kolejki lotów i w każdej12 figur.

Obaj panowie Śliwińscy potrafią
o modelarstwie opowiadać godzi-
nami. To dzięki tej pasji poznają w
szczegółach budowę samolotów,
potrafią odczytać najróżniejsze
techniczne projekty, wiedzą z jakich
materiałów i jaką techniką budować
należy poszczególne części modeli,
w co je wyposażać, jak pomalować.
I dzielą się tą wiedzą z innymi, tak
by pasjonatówmodelarstwa było jak
najwięcej. Nie jest to co prawda
tanie hobby, ale znajdują się firmy,
które chętnie im pomagają. Czasem
dorobić przecież trzeba jakiś niety-
powy element do modelu, innym
razem wymieszać farbę, lub wytło-
czyć śrubę. Zawsze więc liczyć
mogą na Kan-Bud i Fremark z Ką-
kolewa, na Techkram i Marux z
Leszna, na firmę Baumar z Rawi-
cza, no i oczywiście na Centralną
Szkołę Szybowcową.

Modelu samolotu wyczynowego
nigdzie się nie kupi. Piloci robią je
sami. Pan Marian z synem poświę-
cają na to zimowe popołudnia i wie-
czory. Mają już cztery takie modele.
Ale pewnie powstaną kolejne, bo
przecież oryginalnych samolotów są
dziesiątki, a możliwości techniczne
na wykonanie ich modeli coraz
większe. Tak więc pracy przed nimi
sporo, co nie znaczy, że rezygnują z
innych przyjemności. Prowadzą
przecież normalne życie. Pan Ma-
rianma żonę i poza Piotrem jeszcze
trzy córki, jest stolarzem, pracuje w
Kan-Budzie. No, a Piotrek uczy się
i zamierza pójść na studia. Wszyscy
razem jeżdżą na urlopy, dziewczyny
układają obrazy z puzzli, czasem
uczestniczą w zawodach taty i
brata.

Na pewno pojadą na Mistrzo-
stwa Świata do Włocławka. W
końcu nie co dzień ktoś z Osiecznej
wypuszcza w chmury małe samo-
loty. Oby przyniosły im szczęście.
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