
Materiały informacyjne dotyczące działalności
Wołyńskiej Szkoły szybowcowej LOPP “Sokola Góra”

(koło Krzemieńca na Wołyniu) w latach 1933-1939































































































































































[…]

Z wypadkiem Zbigniewa Oleńskiego wiąże się jeszcze jednak ciekawa
historia. Jednym z najaktywniejszych ratowników polskiego pilota okazał
się być estoński szybownik Ants Saar. Kilkukrotnie odwiedzał on
Oleńskiego podczas rekonwalescencji i w trakcie tych wizyt obaj piloci
zdążyli się zaprzyjaźnić. Kiedy wreszcie Oleński mógł opuścić szpital, w
czasie pożegnania z kolegą stwierdził, że obaj powinni się jeszcze kiedyś
spotkać. Saar odebrał to jako zwykłą kurtuazję i po pewnym czasie
zapomniał o słowach polskiego lotnika.

Nieoczekiwanie o wydarzeniach z września 1938 r. przypomniał mu list z
Polski, który dotarł na początku roku 1939. W piśmie, którego nadawcą
były władze Aeroklubu Warszawskiego, zamieszczone były
podziękowania za uratowanie Oleńskiego, a także prośba o wybranie
dowolnej polskiej szkoły szybowcowej w celu odbyciu pełnego kursu, w
całości opłaconego przez Aeroklub. Wybór padł na Wołyńską Szkołę
Szybowcową LOPP Sokola Góra niedaleko Krzemieńca (dzisiejsza
Ukraina). Ants Saar z powodzeniem ukończył kurs, ustanawiając przy
tym kilka rekordów dla swojego kraju. Nie wiadomo czy podczas pobytu
w Polsce Estończykowi udało się spotkać ze Zbigniewem Oleńskim.



 

 

Samolot RWD-8 DWL (nr 204) o rejestracji SP-BLA - nazwa “Wołyniak I”. Silnik - 
PZInż Junior (nr-?) Wersja spadochronowa. Wersja powstałą w 1938 roku, gdy na 
zewnątrz prawej burty zamontowano ławkę do skoków oraz poręcze ułatwiające 
wyjście z kabiny. Natomiast linka sterowa biegnąca wzdłuż ławki dostała osłonę, aby 
nie została przypadkowo zerwana podczas skosu. Na tym samolocie był zamontowany 
rurowy stelaż z zaczepem do holowania szybowców. 

1938 służył w Szkole Szybowcowej w Sokolej Górze (Szk. Szyb. w Sokolej Górze). 

1939 służył w Obozie Przysposobienia Wojskowego (P.W. Lwów). 

1939 ewakuowany do Rumunii (od 06.04.40 o rejestracji YR-AND). 
 

Dalszy los tego samolotu  jest niewiadomy. 
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