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Kiedy przed dwoma miesiącami umawiałam się z Maciejem
Malarczykiem na rozmowę w Kąkolewie, nie wiedzieliśmy, że
wizytę trzeba będzie przełożyć, bo pan Maciej pojechał obej-
rzeć szybowiec po wypadku. Akurat wówczas doszło do tra-
gedii na odbywających się w Lesznie Szybowcowych
Mistrzostwach Polski. Na pola, niedaleko Osiecznej, spadł
szybowiec pilotowany przez młodego chłopaka. Zginął na
miejscu. Pan Maciej miał wydać ekspertyzę maszyny, a wła-
ściwie dwóch, które brały udział w tym dramatycznym zda-
rzeniu. Maciej Malarczyk jest bowiem ekspertem sprzętu w
Państwowej Komisji Wypadków Lotniczych.

- Każdy wypadek, to dramat
ludzi - mówi pan Maciej - To zda-
rzenie było tym bardziej tragiczne,
że zginął siedemnastoletni chło-
pak, a uczestniczyli w nim najstar-
szy i najmłodszy pilot zawodów.
Nie da się przejść obojętnie wobec
takiego widoku. Szybowiec, który
runął na ziemię był kompletnie
rozbity. To były szczątki szybowca.

O szczegółach nie rozma-
wiamy, ale pan Maciej wyjaśnia,
że jako ekspert sprzętu bada nie
tylko wrak maszyny danego szy-
bowca, ale też dokumentację
techniczną dotyczącą szybowca i
jego przygotowanie do lotu. W
swojej praktyce wydał już kilkana-
ście takich ekspertyz. Nie zawsze
dotyczyły wypadków, ale też tak
zwanych twardych lądowań, gdzie
ucierpiały maszyny, a nie ludzie.

Maciej Malarczyk wychował się
w Dęblinie, tam ojciec był pilotem
wojskowym. Kiedy przenieśli się
do Ostrowa trafił do miejscowego
aeroklubu. Zawsze chciał latać,
więc postanowił zacząć od szy-
bowców. Tych w Ostrowie było

Szybowce bez ta
dużo, ale wiele wymagało na-
prawy. Mechanicy mówili: "chcesz
latać, to sobie sam napraw szybo-
wiec". Najpierw podpatrywał,
potem razem z nimi pracował przy
szybowcach i samolotach, w
końcu zrobił kursy specjalistyczne
w Mielcu i Bielsku. Został mecha-
nikiem obsługi i napraw tych ma-
szyn. Zdobył też zawód technika
mechanika samochodowego. Dziś
może powiedzieć, że szybowiec
nie ma dla niego tajemnic. No, a
poza tym jest pilotem szybowców
i samolotów.

Przyjeżdżając przez Kociugi
nie sposób nie zauważyć stoją-
cych przed budynkiem szybow-
ców i przyczep do nich, czasem
małych samolotów. Zawsze jest
ich co najmniej kilka. Czekają na
naprawy. Zapytałam pana Ma-
cieja, jak trafił do małej wsi w gmi-
nie Krzemieniewo.

- Przyjechałem do Leszna na
zawody. Tu poznałem przyszłą
żonę. Pobraliśmy się. Zamieszka-
łem w Kąkolewie. A jedenaście lat
temu założyłem firmę. Najpierw

dzierżawiłem pomieszczenie
warsztatowe w Karczmie Borowej,
a potem kupiłem nieruchomość w
Kociugach.

Firma nazywa się Zakład Prze-
glądów i Napraw Statków Po-
wietrznych. Jest jedną z trzech
tego typu firm liczących się na pol-
skim rynku. Obok podobnej w
Żywcu i Górskiej Szkoły Szybow-
cowej "Żar". Ludzie zajmujący się
szybowcami i samolotami dosko-
nale znają i firmę i pana Macieja.
W tym środowisku funkcjonuje
ponad 20 lat.

- W Kociugach trafiłem na bar-
dzo dobrych sąsiadów - dodaje
pan Maciej - Gorzej z terenem,
który w czasie ostatnich opadów
kompletnie zalało. Woda znisz-
czyła cztery przyczepy szybow-
cowe.

A wartość sprzętu jaki zawsze
stoi w warsztacie i na placu to ty-
siące euro. Tu przywozi się szy-
bowce i samoloty nie tylko z
Polski, ale i ze świata. Maciej Ma-
larczyk naprawia je, przeprowadza
badania techniczne i przeglądy,
przygotowuje do lotu. Tylko w tym
roku wykonał już 133 takie usługi,
a do końca grudnia będzie ich ko-
lejna setka. Każde zniszczenie,

jak choćby to wywołane przez ostatnie
podtopienia, powoduje ogromne straty.

Na dożynkach w Kociugach miesz-
kańcy mogli z bliska oglądać szybowiec.
Najwięcej radości miały z tego dzieci.
Pan Maciej zorganizował też przelot sa-
molotu nad wsią. Pilot rozrzucał z niego
cukierki.


