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300 metrów nad ziemią

- Byłem chłopakiem, kiedy Ma-
rian Wleklik zorganizował zlot
motolotniarzy w Osiecznej —
wspomina pan Tadeusz. —
Wtedy po raz pierwszy zobaczy-
łem motolotnię. Nie mogłem uwie-
rzyć, że tak łatwo wzbija się w
powietrze i że tylu ludzi fascynuje
się lataniem.
A był to rok 1986. Tadeusz

miał wtedy 17 lat i bardzo kon-
kretne plany na przyszłość. Ro-
dzice prowadzili gospodarstwo
rolne i on też przygotowywał się
do zawodu rolnika. Wiadomo
było, że przejmie gospodarkę i
pozostanie na roli w Popowie. Tak
też się stało. Kilka lat później się
ożenił, na świat przychodziły
dzieci, gospodarstwo powiększył
o dzierżawy.

- Ale o motolotni nie zapo-
mniałem — dodaje pan Tadeusz.
— Jeździłem na lotnisko do
Leszna i oglądałem loty. Byłem
na kolejnych zlotach, w końcu za-
pisałem się do Aeroklubu Lesz-
czyńskiego.
Przez kilka lat Tadeusz Hof-

fmann marzył o tym, by choć raz

Tadeusz Hoffmann z Popowa Wonieskiego czekał aż 18 lat na zrealizowanie swojego marze-
nia. I choć wydawało się ono mało realne, zawsze wiedział, że kiedyś będzie miał własną mo-
tolotnię.

wzbić się w górę. Niekoniecznie
sam, na początek chciał być cho-
ciaż pasażerem. Wyobrażał sobie
jak wygląda świat z wysokości kil-
kuset metrów. I co można zoba-
czyć nad swoją gminą, swoją
wsią. O kupnie motolotni nie
mogło wtedy być mowy. Po pierw-
sze dlatego, że była zbyt droga i
na taki wydatek musiał długo od-
kładać pieniądze. A po drugie za
stery motolotni można siąść kiedy
ma się licencję. A Tadeusz jesz-
cze wówczas takich uprawnień
nie posiadał. Pozostawało więc
obserwować, marzyć no i rozpo-
cząć szkolenie.

- Każdemu radzę, by chociaż
raz spróbował polecieć na moto-
lotni. — przekonuje pan Tadeusz.
— Oczywiście na tylnym siedze-
niu, z instruktorem. To będzie nie-
zapomniane przeżycie. Ja już po
pierwszym locie wiedziałem, że
nie zrezygnuję z tej pasji.
Tadeusz Hoffmann samodziel-

nie lata dopiero od pięciu lat. Nie-
dawno kupił też używaną
motolotnię. Maszyna ma au-
striacki silnik lotniczy Rotax i pol-
skie skrzydło Libra 3. Jest lekka,

łatwo wznosi się w górę. Pan Ta-
deusz mówi, że kiedy lata sam
wznosi się na około 300 metrów,
ale z instruktorem był nawet na
wysokości 1300 metrów. Najczę-
ściej szybuje nad Popowem,
Osieczną, lata w stronę Racotu,
Leszna. W gminie jest jedynym
lotniarzem i to takim, który lata
wyłącznie dla przyjemności. Nie
bierze udziału w żadnych zawo-
dach, nie traktuje lotów sportowo.
Po prostu kilka razy w miesiącu
siada do motolotni i wzbija się w
górę. I to niezależnie od pory
roku, zarówno latem, jak i zimą.
Ważne by pogoda sprzyjała, a
więc by nie było zbyt silnego
wiatru. Najlepiej godzinę przed
zachodem słońca.

- Nie wyobrażam, sobie już
dziś życia bez latania — mówi
pan Tadeusz.— Tam w górze za-
pomina się o wszystkich codzien-
nych sprawach. Świat stamtąd
wydaje się bardziej uporządko-
wany, czysty, wręcz piękny. Cu-
downie z góry wyglądają jeziora,
pola kwitnącego rzepaku, lasy. Ja
rozpoznaję nawet gospodarstwa

sąsiadów, ich podwórza, widzę
sprzęt rolniczy.
Rodzina pana Tadeusza zaak-

ceptowała jego pasję. Co prawda
żona zawsze denerwuje się,
kiedy wie, że mąż leci gdzieś nad
wsią, ale już nie próbuje mu za-
braniać. A dzieci są zachwycone.
Syn i dwie córki już były z tatą w
powietrzu, a najmłodsza czeka na
swoją kolejkę. Mają szczęście, bo
w Popowie Wonieskim swoją mo-
tolotnię trzyma też Stefan Gard-
nik z Kościana, który ma
uprawnienia instruktorskie i po-
trafi zarówno doradzić, jak i pod-
szkolić. W tym samym hangarze
stoją aż cztery motolotnie, jesz-
cze dwóch lotniarzy z Leszna.
Wszyscy mówią, że jest to
idealne miejsce do startów i lądo-
wań, bo bez przeszkód i z około
stumetrowym, równym terenem.
Nic dziwnego, że każdy z nich
chętnie stąd właśnie wzbija się w
powietrze. Pan Tadeusz wylatuje
najczęściej dwa razy w tygodniu.
W powietrzu każdorazowo jest
około 45 minut. W tym czasie po-
konuje prawie 50 km. Twierdzi, że
to wystarcza by się napatrzeć,
odpocząć, odstresować.

- Praca w rolnictwie nie jest
łatwa — wyjaśnia. — Tym bar-
dziej, że 40-hektarowe gospodar-
stwo prowadzimy z żoną sami.
Teraz pomaga nam już syn, ale
pracy dla wszystkich w domu jest
sporo. Dlatego po zabieganym
dniu tak chętnie wsiadam do mo-
tolotni. Potrafię w niej wypoczy-
wać, choć przecież latanie
wymaga i uwagi i odpowiedzial-
ności. Ale jednak rozładowuje na-
pięcie i daje poczucie wolności.
Naprawdę każdemu polecam.
Tadeusz Hoffmann ma 40 lat.

Mówi, że marzenia realizować
można w każdym wieku. On na
swoją motolotnię czekał połowę
życia. A w międzyczasie jeździł
też tirami, przewożąc dla firmy
kolegi duże maszyny rolnicze.
Takie trudne jazdy również bar-
dzo lubi. Na to ma czas jedynie
zimą, bo zdarza się, że na tydzień
wyjechać musi do Niemiec, Ho-
landii, czy Anglii. Ale to są też wy-
zwania, które pozwalają mu się
sprawdzić. No i trochę dorobić do
gospodarstwa i na hobby, czyli la-
tanie. Bo, co nieustannie podkre-
śla, z motolotni nie umiałby już
zrezygnować. I nie musi, gdyż
jego loty zaakceptowali zarówno
bliscy, jak i mieszkańcy Popowa
Wonieskiego. Widok motolotni
nad wsią nikogo już dziś nie
dziwi.
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