Ze strony internetowej „WIRKK – Serwis Szybowców Jerzy
Biskup”

SZD-12A Mucha-100A
Szybowiec : treningowo - wyczynowy
Zbudowany przez : Z.S.L.S Nr.5. w KROŚNIE
Nr rejestracyjny : SP-1987
Rok produkcji : 1959r
Nr.fabr.: 448
Nalot całkowity: 2244 : 21 FH
Ilość startów : 3429
SZD-12A Mucha 100A
Moja przygoda z leciwą Muszką rozpoczęła się od krótkiej rozmowy telefonicznej z
Krzysztofem Cieślawskim. Zostałem zaproszony do Zespołu Szkół Technicznych i
Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej ul. Lompy 11
www.zstih.edu.pl/aktualnosc_c1398/media_o_uczniach_zstih.html na spotkanie z
Panią mgr Haliną Majdak Maj, dyrektorem oraz mgr inż. Krzysztofem
Cieślawskim nauczycielem przedmiotów zawodowych lotniczych. Trochę czasu
minęło od momentu kiedy jako absolwent uczęszczałem do tej szkoły (w latach 19731976r do Z.S.Z. oraz od 1976-1979r do Technikum Mechanicznego „Befama” )
dlatego z przyjemnością przyjąłem zaproszenie. Po przedstawieniu mi projektu
„Mucha 100 A” obiecałem, że nasz zakład „WIRKK – Serwis Szybowców Jerzy
Biskup” wesprze działania szkoły w odrestaurowaniu, renowacji i przywróceniu go
do lotu. Wielkie uznanie dla Pana Tadeusza Rzepieli za przekazanie szkole ZSTiH
swojego szybowca SZD-12 A Mucha 100A. Projekt „Mucha 100A” ma na celu
połączenie nauki z wielką pasją i zapałem uczniów oraz przekazywaniem naszych
wieloletnich doświadczeń i umiejętności w trakcie praktyki związanej z
odrestaurowaniem leciwej „Muszki”.

Prace wykonywane wspólnie z uczniami pasjonatami lotnictwa przy
odrestaurowaniu , renowacji i przywróceniu go do lotu szybowca SZD-12A
Mucha-100A SP-1987 .
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Mucha dla bielskich uczniów. Będą nią latać

Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej dostali
niezwykły prezent. To legendarny szybowiec Mucha pochodzący z połowy ubiegłego
stulecia. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, polecą nim już jesienią tego roku.

Historia ma swój początek kilka lat temu, kiedy to bielski pilot i wychowawca
młodzieży Krzysztof Cieślawski poznał Tadeusza Rzepielę z Chorzowa. Podczas
jednej z rozmów okazało się, że mężczyzna dysponuje dość dobrze zachowanym
egzemplarzem szybowca „Mucha 100A”. To legendarna konstrukcja, pochodzącą
z początku lat pięćdziesiątych poprzedniego stulecia. Krzysztof Cieślawski
zaproponował wówczas przekazanie szybowca Zespołowi Szkół Technicznych
i Handlowych w Bielsku-Białej. Muchę przywieziono w grudniu ubiegłego roku a 13
kwietnia w bielskim Urzędzie Miasta dotychczasowy właściciel przekazał go
formalnie dyrekcji bielskiej szkoły. „Mucha” jest teraz w hangarze na lotnisku
u podnóża góry Żar w Międzybrodziu Żywieckim, gdzie bielscy uczniowie spędzają
każdą wolną chwilę, by przywrócić szybowiec do dawnej świetności. Młodzi pasjonaci
założyli nawet blog, na którym można zapoznać się z informacjami na temat samego
szybowca oraz obejrzeć zdjęcia przedstawiające aktualny postęp prac. Po
zakończeniu renowacji „Mucha” przejdzie wszelkie niezbędne testy warunkujące jej
dopuszczenie do lotów. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to szybowiec
powinien wzbić się w powietrze we wrześniu 2012 r.

Zabytkowa Mucha wzbiła się nad Żarem
w powietrze

Zabytkowy szybowiec latał na Żarem (Krzysztof Cieślawski)
Na lotnisku GSS Żar AP Prezes Szkoły Bogdan Drenda oblatał
odrestaurowany przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych
i Handlowych, pochodzący z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku
szybowiec SZD - 12A "Mucha 100 A" - pisze na swoim blogu Krzysztof
Cieślawski.
Kilkanaście lat temu podczas jednego z obozów narciarskich na
Rysiance poznałem nauczyciela chorzowskiego liceum, Pana Tadeusza
Rzepielę. Podczas jednej z rozmów Tadeusz, także pilot szybowcowy,
pochwalił się, że jest właścicielem pochodzącego z lat pięćdziesiątych
ubiegłego wieku szybowca SZD - 12A "Mucha 100 A" i bardzo chciałby,
aby jego szybowiec jeszcze kiedyś wzbił się w powietrze. Czas płynął,
na Rysiance spotykaliśmy się jeszcze kilkakrotnie i kiedyś wrócił temat
"Muchy". Kiedy opowiedziałem Tadeuszowi, że jestem zaangażowany w
szkolenie lotniczej młodzieży, kiedy opowiedziałem o ich wielkim
zainteresowaniu lotnictwem, a wręcz pasji, zgodził się przekazać nam
swój szybowiec. Pod koniec 2011 roku szybowiec trafił do nas,

a właściwie do warsztatu zaprzyjaźnionej firmy WIRKK Jerzego Biskupa
na lotnisku Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar. Tam w ramach praktyk,
a także w czasie wolnym, oczywiście zgodnie ze wszystkimi
stosowanymi w lotnictwie procedurami, uczniowie podjęli się
doprowadzić szybowiec do lotu, o czym na bieżąco informowali na
założonym przez siebie, z własnej inicjatywy, blogu.

dlapilota.pl
Uczniowie ZSTiH otrzymają sprawną Muchę

W strukturach oświatowych Bielska – Białej pracuję od ponad 30 lat zarówno
na stanowisku nauczyciela, jak i w samorządowej administracji oświatowej. Od kilku
lat jestem dyrektorem Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno
Kompensacyjnej i jednocześnie nauczycielem lotniczych przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku – Białej,
szkole która m.in. umożliwia młodzieży uzyskanie dyplomu technika mechanika
lotniczego. W szkole tej nie tylko uczę, ale także opiekuję się latającą młodzieżą –
nasi uczniowie przy wsparciu szkoły i władz miasta, we współpracy z Aeroklubem
Bielsko – Bialskim uzyskują uprawnienia pilota szybowcowego.
Kilkanaście lat temu podczas jednego z obozów narciarskich na Rysiance
poznałem nauczyciela chorzowskiego liceum, Pana Tadeusza Rzepielę. Podczas
jednej z rozmów Tadeusz, także pilot szybowcowy, pochwalił się, że jest
właścicielem pochodzącego z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku szybowca SZD –
12A „Mucha 100 A” i bardzo chciałby, aby jego szybowiec jeszcze kiedyś wzbił się w
powietrze. Czas płynął, na Rysiance spotkaliśmy się jeszcze kilkakrotnie i kiedyś
wrócił temat „Muchy”. Kiedy opowiedziałem Tadeuszowi, że jestem zaangażowany w
szkolenie lotniczej młodzieży, kiedy opowiedziałem o ich wielkim zainteresowaniu
lotnictwem, a wręcz pasji, zgodził się przekazać nam swój szybowiec. Pod koniec
2011 roku szybowiec trafił do nas, a właściwie do warsztatu zaprzyjaźnionej firmy
WIRKK Jerzego Biskupa na lotnisku Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar. Tam w
ramach praktyk, a także w czasie wolnym, oczywiście zgodnie ze wszystkimi
stosowanymi w lotnictwie procedurami, uczniowie podjęli się doprowadzić szybowiec
do lotu o czym na bieżąco informowali na założony przez siebie, z własnej inicjatywy,
BLOGU. Ja także umieszczałem na bieżąco informacje o tym co się dzieje z naszą
„Muchą” na swojej stronie internetowej.

Uczniowie ZSTiH podczas pracy, fot. Krzysztof Cieślawski

Realizacja tego przedsięwzięcia odbiła się szerokim echem w lokalnych mediach
przyczyniając się nie tylko do promocji miasta i szkoły, ale także do popularyzacji
lotnictwa.

Serdecznie zapraszamy na uroczyste przekazanie zabytkowego szybowca do
użytkowania w locie Zespołowi Szkół Technicznych i Handlowych im.
Franciszka Kępki w Bielsku-Białej. Uroczystość odbędzie się w sobotę 21
września 2013 roku o godzinie 13:00 na lotnisku Górskiej Szkoły Szybowcowej
podczas corocznego „Spotkania Miłośników Żaru”, a nie jak pierwotnie
planowano w piątek 20 września 2013 roku o godzinie 17:00.
Uczniowie ZSTiH na odbudowanym przez siebie szybowcu będą mogli
doskonalić swoje umiejętności lotnicze. Za sprawą pozytywnie „zakręconych”
chłopaków, pasjonatów lotnictwa i wielu sprzyjających nam ludzi udało się
doprowadzić do końca to co zaczęliśmy przed blisko dwoma laty. Do latania zostanie
przywrócony jeden ze wspaniałych, wybudowanych w Szybowcowym Zakładzie
Doświadczalnym w Bielsku – Białej szybowców. Zostanie ocalony od zapomnienia
kawałek chlubnej historii polskiego lotnictwa...
Nie byłoby jednak tego sukcesu gdyby nie Jerzy Biskup, właściciel firmy
WIRKK, Halina Majdak-Maj Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im.
Franciszka Kępki w Bielsku – Białej, Jacek Krywult Prezydent Miasta Bielska – Białej
i władze oświatowe naszego miasta sprzyjające realizacji tego typu przedsięwzięć.
To co napisałem niech będzie argumentem w dyskusji z tymi wszystkimi, którzy
mówią, że się nie da, że z dzisiejsza młodzieżą nie można i nauczyciele pracują tylko
18 godzin tygodniowo...
A może ten szybowiec to tylko pretekst, a po stokroć ważniejsze jest to, że
udało się tak wielu młodych ludzi zaangażować w realizację tego przedsięwzięcia.
Może dzięki temu wielu z nich zrozumiało, że warto mieć marzenia, warto chcieć
i choć nic nie przychodzi łatwo to tak naprawdę wszystko jest w zasięgu ręki.
Krzysztof Cieślawski

Drewniany szybowiec 30 lat stał w garażu. „Daliśmy mu drugie życie...”

Nad niebem na południu Śląska będzie można w sobotę zobaczyć
"Muchę 100A" – unikalny drewniany szybowiec z końca lat 50. Całkowicie
odnowiony, oficjalnie wzbije się w powietrze po raz pierwszy od ponad 30 lat.
– Szybowiec 30 lat stał w garażu, potrzebował całkowitego remontu. Udało nam się
podarować mu drugie życie – mówi Wojciech Englert, absolwent Zespołu szkół
technicznych i handlowych w Bielsku-Białej. Jeden z pięciu uczniów, którzy pracowali
przy tej maszynie przez prawie dwa lata, w ramach wolontariatu.
– Poświęcaliśmy mu praktyki zawodowe, weekendy, wakacje, ferie… taka pasja –
dodaje.
50-latek z drewna
Jak wyjaśnił Englert, szybowiec to model SZD – 12A "Mucha 100A" i powstał w
Krośnie, w roku 1959. Latał najpierw we Włocławku, a potem wpadł w ręce osoby
prywatnej, która po 30 latach trzymania go w zamknięciu podarowała go szkole.
Prace remontowe trwały w warsztacie remontowym szybowców Jerzego Biskupa w
Międzybrodziu Żywieckim.
- Trzeba było go rozebrać do każdej najmniejszej śrubki, usunąć płótno, usunąć
lakier… to były najgorsze prace. Później montowaliśmy go na nowo, z tych
wszystkich odświeżonych elementów. I wtedy dusza się już cieszy, bo zaczyna być
widać efekty ciężkiej pracy. A trwało to wszystko tak długo, bo chcieliśmy, żeby prace
wykonywała młodzież pod naszym nadzorem, a nie my sami – mówi Jerzy Biskup.
Szybowiec ma już za sobą pierwsze loty testowe, które potwierdziły, że maszyna
sprawuje się, jakby dopiero co opuściła produkcję, a nie miała kilkadziesiąt lat na
karku. Oficjalny, uroczysty powrót drewnianej "Muchy" na polskie niebo zaplanowany
jest na sobotę.
Plany na przyszłość
- Niestety szybowiec jest jednoosobowy, więc uczniowie nie mogą się na nim szkolić,
ale myślimy nad odrestaurowaniem jakiegoś innego starszego polskiego szybowca,
już dwuosobowego, może „Bociana” - dodaje właściciel warsztatu.

Uczniowie odrestaurowali sobie szybowiec
Bielska szkoła ma własny... szybowiec! Co ciekawe, maszyna lata, po tym
jak odrestaurowali ją sami uczniowie. Pięciu uczniów bielskiej szkoły
odrestaurowało... zabytkowy szybowiec. Po ponad 1,5 roku pracy Mucha została
oficjalnie przekazana ich szkole- Zespołowi Szkół Technicznych i Handlowych im.
Franciszka Kępki w Bielsku- Białej. Uroczystość odbyła się na górze Żar, na
ternie Górskiej Szkoły Szybowcowej. Odrestaurowana Mucha 100A wzbiła się w
powietrze, a za jej sterami usiadł jeden z tegorocznych absolwentów bielskiej
szkoły Tomek Stokłosa. "To jest konstrukcja z lat 50-tych ubiegłego wieku,
powstała w szybowcowych zakładachdoświadczalnych w Bielsku. Zakładach,
których już niestety nie ma, a w których powstawały wszystkie najwspanialsze
polskie szybowce"- mówi Krzysztof Cieślawski, pilot, nauczyciel przedmiotów
lotniczych w bielskim zespole. Szybowiec przekazał szkole Tadeusz Rzepiela,
emerytowany nauczyciel z Chorzowa. Mucha długo stała u niego w magazynie.
Aby znowu mogła latać, trzeba było ją odrestaurować. Podjęła się tego piątka
uczniów. "Remont odbył się zgodnie ze wszystkimi stosowanymi w lotnictwie
procedurami"- mówi Jerzy Biskup, u którego w warsztacie w Międzybrodziu
Żywieckim pracowała młodzież. Jednym z zapaleńców jest Wojciech Englert.
Posłuchajcie.
Szybowiec stoi w hangarze Górskiej Szkoły na Żarze. Uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki, którzy posiadają uprawnienia
będą mogli na odbudowanym przez siebie szybowcu doskonalić swoje
umiejętności lotnicze.
Foto: Anna Maśka

Szybowiec dla szkoły

Foto: Anna Maśka

W sobotę, 21 września, oficjalnie przekazano w ręce bielskiego Zespołu
Szkół Technicznych i Handlowych zabytkowy szybowiec „Mucha – 100 A”,
który przed dziesięcioleciami został skonstruowany w Szybowcowym
Zakładzie Doświadczalnym
w Bielsku-Białej.
- Kilkanaście lat temu podczas jednego z obozów narciarskich na Rysiance poznałem
nauczyciela chorzowskiego liceum, pana Tadeusza Rzepielę. Podczas jednej z rozmów
Tadeusz, także pilot szybowcowy, pochwalił się, że jest właścicielem pochodzącego z lat
pięćdziesiątych ubiegłego wieku szybowca SZD – 12A „Mucha 100” i bardzo chciałby, aby
jego szybowiec jeszcze kiedyś wzbił się w powietrze. Czas płynął, na Rysiance
spotkaliśmy się jeszcze kilkakrotnie i kiedyś wrócił temat „Muchy”. Kiedy opowiedziałem
Tadeuszowi,
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opowiedziałem o ich wielkim zainteresowaniu lotnictwem, a wręcz pasji, zgodził się
przekazać nam swój szybowiec –wspomina Krzysztof Cieślawski, bielski pedagog i pilot.
W 2011 roku „Mucha” trafiła do warsztatu firmy WIRKK Jerzego Biskupa na lotnisku
Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar. Tam w ramach praktyk szkolnych i w czasie wolnym
jego renowację przeprowadzili uczniowie ZSTiH – pasjonaci lotnictwa. W sobotę, 21
września, szybowiec oficjalnie stał się własnością bielskiej szkoły.

Mucha oficjalnie własnością szkoły
19 września 2013, aktualizacja: dzisiaj, 14:30

fot. UM Bielsko-Biała

SZD-12A "Mucha - 100"

"Mucha oficjalnie własnością szkoły" - W minioną sobotę na lotnisku
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Franciszka Kępki w Bielsku-Białej zabytkowego szybowca SZD-12A
"Mucha - 100".
Historia „Muchy” ma swój początek kilka lat temu, kiedy to bielski pilot
i wychowawca młodzieży - Krzysztof Cieślawski poznał Tadeusza Rzepielę z
Chorzowa, właściciela szybowca. Podczas jednej z rozmów okazało się, że
chorzowianin dysponuje dość dobrze zachowanym egzemplarzem „Muchy”.
Krzysztof Cieślawski zaproponował wówczas przekazanie szybowca bielskiej
szkole,

co

udało

się

sfinalizować.

Prace

związane

z odrestaurowaniem szybowca, pod okiem specjalistów prowadzili uczniowie
placówki od grudnia 2011 r. Młodzi pasjonaci założyli nawet blog, na którym
można zapoznać się z informacjami na temat samego szybowca oraz obejrzeć
zdjęcia przedstawiające postęp poszczególnych prac.

fot. Krzysztof Cieślawski

Mucha znów lata
Po upływie niespełna 30 lat, szybowiec Mucha znów wzbił się
w powietrze. To był wielki dzień dla wszystkich osób, które przyczyniły się do tego
spektakularnego i czasochłonnego projektu.

Cała historia z szybowcem Mucha 100 rozpoczęła się parę lat temu gdy właściciel
statku powietrznego - Tadeusz Rzepiela poznał pilota i wychowawcę szkolnego
Krzysztofa
Cieślawskiego.
Nauczyciel
w
Zespole
Szkół
Technicznych

i Handowych w Bielsku-Białej przyczynił się do dobrowolnego przekazania szybowca
szkole. Jednakże całe to wydarzenie miało także ukryty sens. Krzysztof Cieślawski wraz
z uczniami swojej szkoły zobowiązał się do odrestaurowania zniszczonego biegiem lat
szybowca.
Chłopcy, którzy uczą się w klasach o profilach lotniczych pracowali nad
odrestaurowaniem szybowca dwa razy w tygodniu. W każdy piątek w ramach szkolnych
praktyk i dobrowolnie w sobotę, poświęcając swój prywatny czas. Wszystkie prace
odbywały się w Międzybrodziu Żywieckim, gdzie w zakładzie Jerzego Biskupa, pod
okiem fachowców, uczniowie pracowali nad przywróceniem Musze 100 świetności.
Prace nie polegały jedynie nad demontażem, oklejeniem czy malowaniem maszyny.
Wykonywane były także specjalistyczne pomiary. Wszystkie prace były szczegółowo
dokumentowane w celu uzyskania odpowiednich certyfikatów. Właściciel szybowca
pragnął już wcześniej wyremontować szybowiec, jednakże przerosły go związane z tym
wymagania pieniężne. Odnowienie Muchy to koszty wynoszące ok. 30 tys. złotych.
Dzięki zakładom WIRKK Serwis Szybowców Jerzego Biskupa ta wielka inicjatywa była
możliwa do zrealizowania.

Legendarna Mucha swój ostatni lot wykonała w 1983 roku. Po upływie niespełna 30 lat,
SP-1987 ponownie wzbiła się w powietrze. Za sterami usiadł doświadczony pilot, Prezes
Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar - Bogdan Drenda. Na ten moment uczniowie czekali
ponad 1,5 roku. Jak przekazują uczestnicy projektu − Świadomość, że przywróciliśmy do
lotu legendarnego klasyka wśród szybowców, jest dla nas wielkim zaszczytem.
Jednocześnie chcemy serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym SP-1987
ponownie
wzbiło
się
w
powietrze,
w
szczególności
p. Tadeuszowi Rzepieli - darczyńcy Muchy, Prezydentowi miasta Bielska-Białejp. Jackowi Krywultowi, Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Oświaty - p. Janowi Solichowi,

Krzysztofowi Cieślawskiemu - pomysłodawcy i koordynatorowi projektu, Jerzemu
Biskupowi wraz z Pracownikami WIRKK Serwis Szybowców za wielki wkład w remont
i wspaniale spędzone 1,5 roku, Gniewkowi Micińskiemu, pani Dyrektor Halinie MajdakMaj
oraz
Radzie
Pedagogicznej
Zespołu
Szkół
Technicznych
i Handlowych, Bielskiego Centrum Kształcenia Praktycznego, Prezesowi Górskiej Szkoły
Szybowcowej Żar p. Bogdanowi Drendzie, Marcinowi Jarosowi i firmie RADIUS za
radiostację i wielu innym osobom - bez Państwa by się to nie udało. Gratulacje także dla
chłopców,
którzy
wykonali
wszystkie
ciężkie
prace
związane
z odrestaurowaniem szybowca: Damiana Solocha, Tomka Stokłosy, Wiktora Dudka,
Wojciecha Englerta i Tomasza Wandzla.

Mucha oficjalnie przekazana
21 września na lotnisku Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar odbyło się oficjalne
przekazanie szybowca SZD-12A Mucha 100A SP-1987 Zespołowi Szkół Technicznych i
Handlowych im F. Kępki w Bielsku Białej.

fot. Krzysztof Cieślawski

Wydarzenie zakończyło piękną historię związaną z tym kultowym szybowcem.
Cała przedsięwzięcie z Muchą 100 rozpoczęło się parę lat temu gdy właściciel statku
powietrznego - Tadeusz Rzepiela poznał pilota i wychowawcę Krzysztofa Cieślawskiego.
Nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej przyczynił się
do przekazania szybowca szkole. Jednakże całe to wydarzenie miało także ukryty sens.
Krzysztof Cieślawski wraz z uczniami swojej szkoły zobowiązał się do odrestaurowania
zniszczonego biegiem lat szybowca. Uczniowie ZSTiH, dziś już absolwenci, przyczynili
się do tego, że po 1,5 roku prac nad odrestaurowaniem Muchy szybowiec ponownie
wzbił się w powietrze. Za sterami kultowego szybowca usiadł znakomity pilot Bogdan
Drenda - Prezes GSS ŻAR. Po tym wielkim wydarzeniu doszło do kolejnego istotnego
dnia w dziejach szybowca oraz wszystkich zaangażowanych w ten projekt. Dnia 21
września br. nastąpiło oficjalne przekazanie szybowca Mucha 100A SP-1987 w ręce
uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w BielskuBiałej. Przekazanie szybowca odbyło się podczas corocznego Spotkania Miłośników
Żaru. Na lotnisku Górskiej Szkoły Szybowcowej Żar gościli m.in. przedstawiciele Władz
Samorządowych, Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, przedstawiciele
Oświaty oraz bardzo ważni goście ściśle związani z szybowcem Mucha 100. Byli to
między innymi Tadeusz Rzepiela - darczyńca tego wspaniałego szybowca, inż. Zbigniew
Badura - jeden z konstruktorów SZD-12A Mucha 100 oraz inż. Julian Bojanowski - pilot
doświadczalny SZD, który wykonywał próby na szybowcu Mucha. W czasie spotkania
opowiadał on m.in. o swoich przygodach i wypadkach związanych z oblotem szybowca
Mucha. Jak przekazują inicjatorzy projektu – Cieszymy się, że mogliśmy zaprezentować
nasz szybowiec tak dużej publiczności,a w szczególności Seniorom Lotnictwa, dla
których widok Muchy był przypomnieniem młodzieńczych lat, a także wspomnień
związanych z przygodami, w których Mucha odgrywała główną rolę. Po oficjalnym
przekazaniu Muchy, Ojciec Dominik Orczykowski z zakonu Kapucynów poświęcił i
pobłogosławił szybowiec, uczniów biorących udział w remoncie oraz wszystkich
zgromadzonych gości. Na sam koniec nastąpił moment, na który czekali wszyscy
zgromadzeni - prezentacja Muchy w locie. W tym miejscu zakończyła się historia
odrestaurowania i przywrócenia szybowca Mucha 100A SP-1987 do pełnej świetności.

