POŻEGNANIE KOL. STANISŁAWA KONDERY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30.06.2020 odszedł od nas do "Niebieskiej Eskadry" wieloletni członek
Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Stanisław Kondera.

Stanisław Kondera kpt.pil.rezerwy WP, pilot szybowcowy,pilot samolotowy I klasy sportowej i II klasy
zawodowej
urodził się 16.05.1930 roku

zmarł 30.06.2020

W latach 1939-1945 ukończył Szkołę Podstawową.Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.Następnie rozpoczął studia na Wydziale Górniczym AGH w
Krakowie.
Równocześnie w tym okresie rozpoczął szkolenie szybowcowe. Od 1948 roku był członkiem Aeroklubu Podkarpackiego,a
od 1960 członkiem Zarządu A.Pdkp.,w którym pełnił funkcje sekretarza Zarządu,wiceprezesa Zarządu ,przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Od 1948 roku był czynnym pilotem szybowcowym,w tym też roku uzyskał kategorię "C" pilota
szybowcowego.W 1960 roku na samolocie typu „CSS – 13” odbył szkolenie samolotowe.
W październiku 1961 roku zdobył Srebrną Odznakę Szybowcową .W tym samym roku uzyskał licencję pierwszej klasy
pilota zawodowego.

Brał udział w wielu zawodach szybowcowych i samolotowych.Latał prawie na wszystkich typach samolotów sportowych.

Bardzo często pilotował samoloty AN-2 ,z pokładu których członkowie Sekcji Spadochronowej oraz kursanci szkoleni w
Krośnie na potrzeby wojska wykonali kilka tysięcy skoków.
Każdą wolną chwilę spędzał na lotnisku wśród pilotów i spadochroniarzy doskonaląc swoje umiejętności w
pilotażu.Stwarzał dobrą atmosferę wśród lotników-znany był ze swoich dowcipów.Na słynnym wśród kolegów motorze
"Jawa" przywoził na "szkolenie lotnicze " naszego kapelana o. Dominika Orczykowskiego
Po uzyskaniu uprawnień agro-pilota pracował w Zakładzie Usług Agrolotniczych .W okresie od czerwca do października
1973 roku oraz w roku 1976 z samolotu AN-2 opylał pola bawełny w Egipcie.

W 1982 roku wstąpił do Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Karierę pilota zakończył w dniu 18 sierpnia 1998 roku , lecąc zrekonstruowanym samolotem typu „CSS – 13”.

Ostatni wpis do książki pilota w uroczystej atmosferze, wykonał dyrektor Aeroklubu Podkarpackiego instruktor - pilot
Witold Ostrowski.
W uznaniu za zasługi dla przemysłu naftowego i lotnictwa sportowego otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Odznakę Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego, Złotą Odznakę za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego i Złotą
Odznakę Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej. Otrzymał też wiele odznaczeń państwowych i resortowych.
Po raz ostatni kol.Stanisław Kondera odwiedził lotnisko w Krośnie 23 maja 2020 roku.Jak zwykle dzielił się z wszystkimi
uśmiechem i dobrym humorem

W dniu 3 lipca 2020 roku odprowadziliśmy kol. Stanisława Konderę na miejsce "wiecznego spoczczynku"

W ostatniej drodze towarzyszyła mu Górnicza Orkiestra z Kopalnictwa w Sanoku.

Tradycyjnie niskim przelotem pożegnały zmarłego samoloty grupy Cellfast flying Team.

