
NIEDZIELA NR 43 • 23 pAźDZIERNIkA 2011 47

inicjatywy

ECHO NASZEJ PUBLIKACJI

„TS jak Tadeusz Sołtyk”
W35. numerze „Niedzieli” z 28 

sierpnia 2011 r. ukazał się mój 
tekst pt. „TS jak Tadeusz Sołtyk”. po jego 
publikacji na adres redakcji przyszedł 
list od pana Jerzego Wichlińskiego 
z Warszawy, który osobiście znał 
prof. Sołtyka i był jego uczniem. Opi-
suje w nim, jakim wykładowcą i przeło-
żonym był Tadeusz Sołtyk, oraz podaje 
dwa sprostowania, za które bardzo 
dziękuję. Informacje, do których dotar-
łem, były w obydwu tych sprawach 
bardzo rozbieżne, dlatego tak bardzo 
ważne są dla mnie uwagi od osoby, 
która bezpośrednio znała wielkiego 
konstruktora Tadeusza Sołtyka.

Witold Iwańczak

Pan Jerzy Wichliński pisze: „Z uwa- 
gą, a i z pewnym wzruszeniem, prze-
czytałem umieszczony w numerze 
35. «Niedzieli» artykuł p. Witolda 
Iwańczaka pt. «TS jak Tadeusz Soł-

tyk». Pragnę niniejszym uzupełnić 
nieco informacje o prof. Tadeuszu 
Sołtyku o moje osobiste wspomnie-
nia o nim jako o wykładowcy przed-
miotu budowa płatowców na Poli-
technice Łódzkiej w jej pierwszym, 
niezwykle trudnym okresie, a także 
późniejszym moim szefie w Lotni-
czych Warsztatach Doświadczalnych 
w Łodzi. Krótka wzmianka przy 
końcu artykułu o pracy dydaktycznej 
Profesora nie pozwala czytelnikowi 
wyrobić sobie pojęcia o jego charak-
terze, jego cechach jako wykładow-
cy, podejściu do nas – studentów, 
podwładnych i współpracowników. 
Był on nie tylko nauczycielem, 
szefem i wiodącym konstruktorem 
w zespole, lecz prawdziwym przyja-
cielem młodych ludzi, stawiających 
pierwsze kroki w trudnym zawo-
dzie konstruktora lotniczego. Jego 
sposób postępowania w stosunku 

do nas, pełen przychylności i chęci 
pomocy, budził sympatię i uznanie 
jego autorytetu. Niezbędny dystans 
między nim a podwładnymi wyni-
kał przede wszystkim z uznania 
jego autorytetu. Jego wielka deli-
katność w zwracaniu uwag na zda-
rzające się czasami niedociągnięcia 
w pracy pozwalała nam przyjmować 
te uwagi ze zrozumieniem i bez 
wewnętrznego sprzeciwu. Odejście 
prof. Sołtyka z przemysłu lotnicze-
go z całą pewnością nie odbyło się 
z jego własnej woli i stanowiło wiel-
ką szkodę dla polskiego lotnictwa. 
W polskim przemyśle lotniczym 
wystąpił w tym okresie znaczny 
regres, spowodowany, jak sądzę, 
zgodnie z autorem omawianego 
artykułu, względami polityczny-
mi i naciskami z zewnątrz. Pragnę 
również zwrócić uwagę na drobne 
nieścisłości w omawianym arty-

kule. Po pierwsze: likwidacja LWD 
w Łodzi nie miała miejsca w roku 
1949, lecz w październiku 1952 r., 
po uprzednim przemianowaniu LWD 
Łódź na WSK (Wytwórnię Sprzętu 
Komunikacyjnego) Łódź. Personel 
techniczny, w tym zespół konstruk-
torów, został wtedy przeniesiony 
służbowo do Warszawy, częściowo 
do Instytutu Lotnictwa, częściowo 
do WSK Warszawa-Okęcie. Po dru-
gie: samolot LWD Junak nie powstał 
w oparciu o rozwiązania konstruk-
cyjne samolotu LWD Żak, zbudowa-
nego, jak pamiętam, nieco później, 
lecz na bazie prototypu samolotu 
LWD Zuch. Mam nadzieję, że moje 
uwagi w najmniejszym stopniu 
nie kwestionują wartości artyku-
łu pana Iwańczaka, za który jako 
były student i późniejszy podwładny 
prof. Tadeusza Sołtyka serdecznie 
dziękuję”.� q

KOCHANE żyCIE

Duszpasterstwo emerytów

J uż od jakiegoś czasu nurtuje 
mnie pewien temat. W tygod- 
niku „Niedziela” czytelnicy ży- 

wo nań zareagowali. A chodzi o dusz-
pasterstwo emerytów. O. Jan Góra 
od ośmiu lat organizuje spotkania 
seniorów nad Lednicą w pierwsze 
soboty września – i to jest światełko 
w tunelu. Ale czy w ogóle wiele osób 
o tym wie?

Chciałam poszukać więcej wiado-
mości na ten temat. Jak czegoś nie 
ma w mediach, to znaczy, że coś nie 
istnieje – jak mawiają. Więc natu-
ralnie weszłam w Internet. Stukam: 
„Duszpasterstwo emerytów” – i na 
pierwszym miejscu odnajduję mój 
własny tekst z „Niedzieli”, odpowiedź 
na jakiś list. Dalej na ten temat są 
wyrywkowe informacje o spotka-
niach starszych ludzi przy różnych 
parafiach, pod różnymi szyldami.

Więc może źle szukam, pod złym 
hasłem? No bo jak to brzmi – eme-
ryt. Albo – stary człowiek. Teraz trze-
ba nazywać wszystko pozytywnie. 
Więc stukam dalej:  seniorzy. I mam, 
nawet program duszpasterski bisku-

pów. Tylko dlaczego o tym nic nie 
wiem? Przecież jestem seniorem, 
interesuję się życiem codziennym, 
polityką, sztuką, społeczeństwem, 
a także – moim Kościołem. Nawet 
tym ostatnim obecnie najbardziej, 
bo i pora ku temu właściwa, czło-
wiek jest coraz bliżej swojego czasu 
ostatecznego.

Byłam kiedyś na Rekolekcjach 
Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu 
Świętym. Ktoś po Mszy św. w mojej 
parafii wcisnął mi karteczkę z zapro-
szeniem – nie wypadało odmówić 
Panu Jezusowi. W programie tych 
rekolekcji był punkt: dzielenie. Dzie- 
lenie się słowem. W grupach wieko-
wych i jednopłciowych. Nagle zna-
lazłam się wśród kilku koleżanek 
dokładnie z mojej półki wiekowej. To 
było wstrząsające wrażenie! Jakby-
śmy mówiły jednym głosem. Prawie 
siostry bliźniaczki. I to wspomnienie 
zawsze mnie pozytywnie prześladuje, 
kiedy myślę o duszpasterstwie eme-
rytów. Nie musi być ono zbyt skom-
plikowane. Msza św. raz w tygodniu, 
najlepiej o godz. 9-10 rano. Sama 

chodzę wtedy do kościoła i widzę, 
że my, starsi, wtedy przeważamy. 
Młodsi byli na Mszach św. wcześ-
niejszych, żeby zdążyć przed pracą. 
A my już się nigdzie nie spieszymy. 
Raz w miesiącu po takiej Mszy św. 
mógłby być dzień skupienia – konfe-
rencja, świadectwo, modlitwa, adora-
cja. A reszta – zależy od grupy – co kto 
chce. Pielgrzymki, herbatki, a nawet 
wspólne wyjścia do teatru.

Chętnie posłucham doświadczeń 
innych, proszę pisać. Tym bardziej 
że gdy opowiedziałam o tym pomyśle 
w Programie I Polskiego Radia, a mam 
tam felietony pod tytułem „Kocha-
ne życie” w programie niedzielnym 
„Familijna Jedynka”, to dostałam list 
z Polski: „Nasz ksiądz proboszcz jest 
prekursorem myśli «Familijnej Jedyn-
ki» – w sprawie Mszy św. O godz. 9 – 
od września, jest dodatkowa Msza św. 
dla seniorów i nie tylko” – napisała 
Pani Lukrecja z Lubonia. Czyli – tro-
chę jak w porzekadle: „Uderz w stół, 
a nożyce się odezwą”.

I na koniec – dlaczego nazwałam 
to duszpasterstwem emerytów, a nie 

jakichś seniorów czy inaczej, też 
podobnie, ślicznie. Otóż uważam, 
że emeryci to pewna grupa „zawo-
dowa”, jak np. akademicy (jest prze-
cież duszpasterstwo akademickie, są 
duszpasterstwa różnych zawodów 
i innych grup, np. chorych czy nie-
pełnosprawnych). Emeryt to osoba, 
która zakończyła swoją działalność 
zawodową i może dalej pracować, 
ale na innych warunkach. Nie jest 
to też grupa osób tylko starych czy 
chorych. Emeryt to ten, kto spełnił 
warunki, by otrzymywać emeryturę. 
I już.

Takie duszpasterstwo mogłoby 
dać im możliwość odnalezienia się 
w nowej sytuacji i ukazania nowych 
perspektyw. A przede wszystkim 
przybliżyło do Pana Boga, bo nagle 
jest więcej czasu wolnego i warto 
go sensownie wypełnić.

Felietony Elżbiety Nowak można usłyszeć 
od poniedziałku do soboty w programie I  
polskiego Radia o godz. 4.55 w audycji 
„Myśli na dobry dzień” oraz w niedziele  
w „Familijnej Jedynce”, która rozpoczyna się 
o godz. 6.

Elżbieta Nowak


