
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

       
 

ppłk mgr inż. Ryszard Walter   

 

 

         Urodził się 5 lutego 1954 roku w Rejowcu Fabrycznym, 

w województwie lubelskim. Szkołę podstawową, a potem 

Liceum Ogólnokształcące ukończył w Rejowcu.  

        Od najmłodszych lat zainteresowany techniką, a głównie 

tą częścią związaną z lotnictwem i rozważał różne warianty 

dalszego kształcenia się.  

       Po zdaniu matury dokonał wyboru i w 1973 roku rozpoczął 

studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończył je w 1977 roku 

jako podporucznik inżynier i po promocji oficerskiej skierowany został do słynnej 

Szkoły Orląt, a dokładniej – związanego z nią 58 Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego 

w Dęblinie. Na początek objął tam etat technika eksploatacji w kluczu lotniczym, a w 

okresie późniejszym awansował na stanowisko inżyniera eskadry. W marcu 1979 roku 

przeniesiony został do 53 Polowych Warsztatów Lotniczych, również znajdujących się 

w Dęblinie, obejmując w nich stanowisko zastępcy kierownika do spraw technicznych.  

          Po ośmiu latach pracy w 53 PWL, w 1987 roku skierowano go na podobne 

stanowisko – kierownika 51 Polowych Warsztatów Lotniczych, zlokalizowanych w 

Mierzęcicach koło Katowic, zajmujących się obsługami okresowymi śmigłowców Mi-

24. W 1997 roku ukończył zaoczne studia magisterskie w Wojskowej Akademii 

Technicznej w Warszawie. Powstała wtedy dyplomowa praca magisterska 

zatytułowana:  

        Analiza problematyki wycofania z eksploatacji wojskowych statków powietrznych 

(dotyczyła demontażu i złomowania ok. 400 samolotów, zgromadzonych  w Bazie 

Statków Powietrznych w Mierzęcicach. 

 

       W listopadzie 1990 roku został  szefem nowo utworzonej w Mierzęcicach Bazy 

Statków Powietrznych.  

 

      W 1998 roku ukończył studia podyplomowe Służby Inżynieryjno-Lotniczej WLOP 

w Instytucie Logistyki WAT. 

 

      Po rozwiązaniu Bazy Statków Powietrznych od 01.01.2000 r. był w dyspozycji 

Dowódcy I Brygady Rakietowej w Bytomiu.  

     

 

 

 



 

  

   

 

 

 

  W listopadzie 2000 roku płk mgr inż. Ryszard Walter przeniesiony został na 

stanowisko starszego oficera sekcji mobilizacyjnej w Wojskowej Komendzie 

Uzupełnień w Lublinie. 

 

       Po dwóch latach służby na tym stanowisku, 30 kwietnia 2002 roku na własną 

prośbę został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i odszedł do rezerwy. 

       Spędził w Wojskach Lotniczych, na różnych, odpowiedzialnych stanowiskach 

technicznych, w sumie prawie 30 lat. Zawsze sumienny i odpowiedzialny za sprawność 

sprzętu latającego powierzonego jego opiece, był gwarantem bezpiecznego latania. 

 

     Od roku 3.06.2018 był członkiem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego 

RP w Lublinie, gdzie uczestniczył we wspólnych spotkaniach do samego końca. 

 

              Zmarł w dniu  22 grudnia 2021 roku w Lublinie. 


