ZWIĄZKI PRZEMYSŁU NAFTOWEGO
Z LOTNICTWEM - cz.1
Wstęp.
Polski przemysł naftowy, jego kierownictwo i liczne indywidualne postacie
miały ścisły związek z lotnictwem. Było wśród nich wielu pasjonatów budowy
modeli i konstruktorów latających statków powietrznych, darczyńców
wspierających lotnictwo cywilne i wojskowe, pilotów sportowych
i wojskowych, oddanych działaczy na rzecz rozwoju lotnictwa.
Niektóre sylwetki pasjonatów modelarzy-nafciarzy zostały w dużym skrócie
przedstawione w poprzednim numerze naszego czasopisma.
Kolejno pragniemy przedstawić sylwetki nafciarzy którzy także w innych
formach pasjonowali się lotnictwem.
Słowo „pasjonaci” nie oddaje wiernie znaczenia jakie przez swoją pasję i
zamiłowanie osobiste wnieślido rozwoju gospodarki, nauki i obronności Kraju.
Wielu z nich osiągało wyniki sportowe na poziomie mistrzów świata -a nawet
wyróżnienie statuetką Oscara. Przykłady znajdą czytelnicy w opisie
indywidualnych sylwetek.

Mityczni i rzeczywiści prekursorzy latania - konstruktorzy
latających statków.
Waga udziału przemysłu naftowego i ich indywidualnych pracowników
obrazuje historia rozwoju lotnictwa światowego i krajowego. Ludzkie
pragnienie wzbicia się w przestworza sięga niepamiętnych czasów. Człowiek
pragnął latać zawsze. Mówi już o tym choćby mit o Dedalu i Ikarze.
Bardziej nam współczesne próby skonstruowania maszyny latającej to wiek
XV i znany wszystkim genialny artysta Leonardo da Vinci.
Kolejne wielkie nazwisko początków lotnictwa to Niemiec, Otto Lilienthal uważany za „pierwszego prawdziwego lotnika”.
Coraz częściej zaczęto konstrukcje wyposażać w silniki. Jednak właściwy
efekt dało dopiero użycie silnika spalinowego. W grudniu 1903 roku, czyli
ponad 110 lat temu pierwszy lot silnikowy odbyli: Kity Hawk i dwaj
amerykańscy, bracia Orvill i Wilbur Wright. 40-metrowy lot dwupłatowca
okazał się rewolucyjny dla rozwoju lotnictwa.

Europejskim pionierem lotnictwa był Francuz Louis Bleriot . Udoskonalił
swoje konstrukcje tak, by w dniu 25 lipca 1909 roku przelecieć nad kanałem La
Manche pokonując odległość 41 km.

Historyczne związki polskiego nafciarstwa z lotnictwem.
Mityczną niemal legendarną postacią historii lotnictwa w Polsce był Adam
- Ostoja Ostaszewski zwany popularnie „Leonardo ze Wzdowa”.

Adam - Ostoja Ostaszewski /san z „Leonardo ze Wzdowa”/

Urodził się w 1860 roku we Wzdowie. Był wszechstronnie wykształconym
doktorem prawa i filozofii. Władał biegle językiem angielskim, francuskim
i niemieckim - uczył się i posługiwał 17 innymi językami.

Pałac we Wzdowie, w którym mieszkał i tworzył swoje latające konstrukcje
zbudowany został w 1880 r. na miejscu spalonego przez Tatarów Zamku,
pozostającego w Rodzinie Ostaszewskich od czasów Kazimierza Wielkiego.
W 1876 roku jako uczeń gimnazjum tarnopolskiego zbudował model
sterowca. Idea aparatu latającego cięższego od powietrza nie była w latach
osiemdziesiątych XIX w. powszechnie akceptowana. Wynalazek balonów
(aerostatów) w XVIII wieku nie rozwiązywał kwestii żeglugi powietrznej
w kierunku poziomym.

Projekty maszyn latających //san z „Leonardo ze Wzdowa”/

Za koncepcją płatowca wypowiadał się w 1855 roku Stefan Drzewiecki
inżynier, uczony i wynalazca, pionier żeglugi podwodnej i powietrznej, wybitny
teoretyk lotnictwa epoki pionierskiej, konstruktor lotniczy, twórca
fundamentalnych prac z zakresu teorii śmigła.
Historia polskiego lotnictwa której prekursorem w drugiej połowie XIX
wieku byłAdam Ostoja - Ostaszewski, związana jest także pośrednioz historią
polskiej nafty.
Paliwem do pierwszych silników samolotowych były produkty ropy naftowej
uzyskane w wyniku destylacji ropy zapoczątkowanej przez Ignacego
Łukasiewicza w 1854 roku.
Dzięki wynalazkom lampy naftowej i silnika spalinowego wzrosło
gwałtownie zapotrzebowanie na ropę naftową. Powstała nowa era gospodarki
światowej, w tym lotnictwa.

Początki lotnictwa na Podkarpaciu.
6 listopada 1909 roku na uczelni Politechniki Lwowskiej, powstał Związek
Awiatyczny Studentów Politechniki, pierwsze polskie stowarzyszenie lotnicze
na ziemiach zaboru austriackiego.
Do niego należał prof. dr hab. inż. Zdzisław Karol Wilk pracownik
przemysłu naftowego, wieloletni nauczyciel akademicki Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie.

Zdzisław Karol Wilk
Zdzisław Karol Wilk w latach 1911- 1914 studiował na Wydziale Budowy
Maszyn Szkoły Politechnicznej we Lwowie, należąc w tym czasie do
studenckiego Związku Awiatycznego.
Powołany na wiosnę 1915 roku do służby wojskowej w armii austriackiej,
został ranny, a po wyjściu ze szpitala, przydzielony do Arsenału Lotniczego
w Wiedniu. Kontynuował tam studia na wiedeńskiej politechnice i ukończył
kurs lotniczy przy tej uczelni.
W listopadzie 1918 roku rozpoczął pracę w polskim lotnictwie wojskowym
w Krakowie gdzie m.in. zorganizował Kurs Mechaników Lotniczych,
następnie w Warszawie jako kierownik Centralnych Warsztatów Lotniczych,
wreszcie w Lublinie, w Fabryce Samolotów „Plage i Leśkiewicz” jako
kierownik grupy odbiorczej.
Podczas I wojny światowej pierwszy raz lotnictwo zostało użyte jako środek
do celów militarnych. W 1914 rokuna terenie Galicji toczyła się wojna
pomiędzy Austro- Węgrami a Imperium Rosyjskim.
29 grudnia 1914 roku, po wkroczeniu,12 Korpusu Armijnego Imperium
Rosyjskiego pod dowództwem gen. Brusiłowa powstało lądowisko na terenie
Krosna. W skład 12 Korpusu wchodziła 10 Kompania Aeromobilna, która
stacjonowała w Krośnie i Potoku od stycznia 1915 roku.
Prowizoryczne lądowiska wojenne dla swoich samolotów wybudowano na
terenie obecnego lotniska w Krośnie i na terenie kopalni ropy naftowej
w Potoku.

Budowa lądowiska w Krośnie 1 styczeń 1915 rok
/http://joemonster.org/art/29696/Rosyjski_korpus_powietrzny_na_ziemiach_polskich/

Budowa lądowiska na kopalni w Potoku k. Krosna-1915 rok
/http://joemonster.org/art/29696/Rosyjski_korpus_powietrzny_na_ziemiach_polskich/

Firmy i pracownicy naftowi - pasjonaci lotnictwa po I wojnie
światowej.
I wojna światowa przerwała wszelkie prace i zakończyła pierwszy okres
prac nad tworzeniem lotnictwa polskiego we Lwowie.
Myśl o zorganizowaniu lotnictwa dla celów sportowych i obronności Kraju
ciągle jednak nurtowała całą polską społeczność. Tkwiła także wśród nafciarzy,
których zawód porównywany był z romantycznym - podobnie jak lotnictwo.
29 października 1933 roku odbył się na lwowskim lotnisku w Skniłowie
uroczysty chrzest samolotu ofiarowanego lwowskiemu Aeroklubowi przez
Syndykat Przemysłu Naftowego. W uroczystości wzięli udział: prezes
Syndykatu Wiktor Hłasko i naczelny dyrektor Syndykatu Ignacy Wygard.

Goście przy podarowanym samolocie /scan „Przemysł Naftowy zeszyt 22/

27 września 1937 roku na lotnisku mokotowskim w Warszawie odbyła się
uroczystość przekazania 126 samolotów „RWD 13” ufundowanych przez
społeczeństwo całej Polski dla szkół lotniczych .
Wśród firm fundatorów była także Grupa Towarzystw Naftowych
„Małopolska” kierowanych przez inż. Wiktora Hłasko, która podarowała dla
Aeroklubu Lwowskiego 5 samolotów „RWD 13” ochrzczonych imieniem
„GALKAR” W przekazaniu uczestniczył członek zarządu Krajowego
Towarzystwa Naftowegodr inż. Jerzy Marian Kozicki dyrektor ds.
rafineryjnych koncernu naftowego „Małopolska” , przedsiębiorca naftowy,
wicedyrektor Aeroklubu Lwowskiego,

Wiktor Hłasko
Jerzy Marian Kozicki
/arch. MPNiG w Bóbrce/

3 czerwca 1938 roku Spółka Akcyjna „Gazy Ziemne” we Lwowie, jedno
z największych przedsiębiorstw w Polsce, ofiarowała armii dwa samoloty
„RWD-8” ufundowane przez zarząd.Uroczystość odbyła się na lotnisku
wojskowym w Skniłowie pod Lwowem.
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Lwowski pułk lotniczy otrzymał w darze
dwa samoloty.

W dniu wczorajszym na lotnisku
w ojskow ym w Skniłowie odb y ło się
oddanie do użytku dwu sam olotów
ufundow anych przez D yrekcję i pra*
cowników Fmy „G azy Ziemne** we
Lwowie.
N a uroczystość przybył im. władz
cywilnych P. W ojew oda lwowski Al*
fred Biłyk, Dcę O . K. reprezentował
płk Bitner. miasto wiceprez. Chajcs.
P onadto przybył prezes D vr. kołejo*
wej płk. G rosscr. prezes W yższego
U rzędu G órniczego inż. M okry, nacz.
dyr. Fmy „Pionier** prof. Piłat i pp.
dyr. W andycz, dr. Jasiński, dr. Schh*
tzel. l wowski pułk lotniczy reprezon*
towali ppłk. Bojankicwlcz i kpt. Sza*
frański w otoczeniu K orpusu oficer*
skiego. Licznie stawili się członkowie
Rady N adzorczej i Z arządu „Gazów
Ziem nych" z Adam em hr. Tarnów*
skini, dr. Juliuszem T w ardow skim , dy
rektorem Aleksandrowiczem .
prof.
—

Alcrhandem , dr. Józefem Parnasem
na czele.
N a lotnisku przed dwom a sam olo
tami z obsługą zgrom adzeni przedsta*
wicicie władz i zaproszeni goście wy*
słuchali przemówienia prezesa Rady
Nadzorczej Adam a hr. Tarnowskiego,
a następnie przem ówienia przedstawi*
cieli pracow ników
„Gazów Ziem*
nych" p. Józefa Suwały, przyi.il samo
loty i oddal je lwowskiemu pułkowi
lotniczemu im. Dcy O. K. płk. Bitner.
W przem ówieniach podniesiono ofiar
ność pracow ników i dyrekcji „Gazów
Ziem nych".
Po przem ówieniach na komendę
„obsługa do maszyn** dwa sam oloty
wzbiły się w powietrze, zakreślając
nad lotniskiem koło i prezentując się
zebranym w pow ietrzu. Po wylądowa
niu pierwsi piloci obu sam olotów zo*
stali w imieniu „G azów Ziem nych"
przez dyr. A leksandrow icza obdarzę*
ni zegarkami pam iątkowym i.

Opis wydarzenia w „ Gazecie Lwowskiej”

Przed startem /http://www.europeana.eu/

Budowa lotniska w Krośnie.
W latach 20-tych XX wieku Krosno, miasto powiatowe liczyło ponad
dziesięć tysięcy mieszkańców. Na terenie Krosna istniały wówczas zakłady:
- Zakład Gumy „Wudete”,
- Polskie Huty Szkła,
- Zakłady Lniarskie,
- Fabryka Nafty Waleriana Stawiarskiego,
- Koncern Naftowy „Małopolska”,
- „Towarzystwo dla Przedsiębiorstw Górniczych „TePeGe”
oraz wiele innych firm zajmujących się poszukiwaniem i eksploatacją ropy
naftowej i gazu ziemnego na terenach krośnieńskiego zagłębia naftowego.
Pracownicy tych zakładów byli społecznikami i wielkimi entuzjastami
rodzącego się w Rzeczypospolitej lotnictwa .
Wielkim orędownikiem rozwoju lotnictwa był Ludomił Rayski. W 1909 roku
ukończył Szkołę Realną w Krośnie. 18 marca 1926 roku został
szefem Departamentu Żeglugi Powietrznej w Ministerstwie Spraw Wojskowych
w randze pułkownika.
Często odwiedzał Krosno i przyjaźnił się z wieloma wybitnymi postaciami
miasta- burmistrzem Jędrzejem Krukierkiem, a także z rodzinami nafciarzy
Mrówków, Rappe, Rachwałów i wielu innych.
Opracował plan rozbudowy polskiego lotnictwa na wypadek wojny.
Zakładał po raz pierwszy w Kraju i Europie szkolenie lotnicze młodzieży
w wieku od 16 lat.
W 1928 roku narodził się w Komitecie Wojewódzkim LOPP we Lwowie
i Komitecie Powiatowym LOPP w Krośnie projektbudowy lotniska w Krośnie.
Ludomił Rayski i Adam Mrówka,zaangażowali się w realizację projektu.
Projekt budowy lotniska zyskał także poparcie ówczesnego burmistrza Jędrzeja
Krukierka.

L udom ił R ayski
Zniebieskaeskadra.pl/

Jędrzej K rukierek
Zhttps://pl.w ikipedia.o rg /

Na posiedzeniu Rady Miasta Krosna w dniu 29 listopada 1928 roku
większość radnych poparła tą inicjatywę i podjęto uchwałę o jego budowie.

Radni dostrzegli szansę na rozbudowę miasta i wypowiedzieli się za
komasacją gruntów na których miało powstać lotnisko.
Inicjatywa budowy lotniska spotkała się z poparciem krośnieńskich
zakładów przemysłowych. Dużego wsparcia materialnego i finansowego
udzielili właściciele kopalń i firmy naftowe Krośnieńskiego Zagłębia Naftowego
m. innymi: Artur Rappedyrektor Koncernu Naftowego „Małopolska” i „Fabryka
Nafty w Krośnie” Waleriana Stawiarskiego w osobie Leszka Wachala.
12 czerwca 1932 roku nastąpiło oficjalne poświęcenie lotniska.

Artur Rappe
Leszek Wachal
/arch. MPNiG w Bóbrce/

12 czerwca 1932 roku nastąpiło oficjalne poświęcenie lotniska.
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Uroczystość poświecenie lotniska /lotnisko-krosno.com.pl

Mapa usytuowania lotniska w Krośnie /lotnisko-krosno.com.pl/

Druk zaproszenia /lotnisko-krosno.com.pl

Młodzież szkolna i nafciarze entuzjaści latania.
W roku 1931 przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie powstało
Koło LOPP którym kierował uczeń V klasy Zdzisław Postępski.
Lotnictwo stało się Jego pasją. Jako uczeń prowadził przyszkolną modelarnię
lotniczą. W 1932 roku w Bezmiechowej zdobył nieodpłatnie plan budowy
szybowca szkolnego CW-III. Zwrócił się z odezwą do uczniów

o zorganizowanie sekcji szybowcowej. Głównym celem koła stał się budowa
szybowca. Do sekcji zapisało się 378 uczniów i uczennic. Członkami sekcji byli
m. innymi Józef Kusiba, Józef Schodnicki i Jacek Sożyński późniejszy
długoletni pracownik przemysłu naftowego i Sekretarz Generalny SITPN i G.
Budowę wykonano własnymi siłami i zakończono w 1934 roku .
Szybowiec został zarejestrowany pod numerem 44 i poświęcony podczas
uroczystej sesji pod pomnikiem Ignacego Łukasiewicza.

Poświęcenie szybowca CW III„Żwirko”pod pomnikiem Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

Zdzisław Postępski w 1935 roku uzyskał uprawnienia pilota szybowcowego.
W czasie trwania II wojny światowej był robotnikiem na kopalni ropy
Ropianka i pracownikiem administracyjnym na kopali ropy w Iwoniczu.
Po zakończeniu wojny w 1945 roku był współzałożycielem Aeroklubu
Podkarpackiego. W latach 1946-151 ukończył kurs pilota samolotowego,
zarządzał trzema aeroklubami i szkołami szybowcowymi.
Jego druga pasja była fotografia której oddał się po przejściu na emeryturę
w 1976 roku. Za propagowanie fotografii artystycznej otrzymał nagrodę
Ministra Kultury i Sztuki i Medal im. Jana Bułhaka.
Zainteresowanie lotnictwem wykazywało także wiele innych osób
związanych z przemysłem naftowym.
Pracownicy warsztatów kopalni ropy naftowej w Potoku pod kierunkiem
inż. Adama Kotłowskiego zbudowali szybowiec „Wrona”nazywany przez nich
„Potoczanka” - który przekazali na rzecz Koła Szybowcowego w Krośnie..
Latano na tych szybowcach na zarejestrowanym do kategorii „B” szybowisku na
Białobrzegach.

Szybowiec szkolny „ Wrona ” fwww.samolotypolskie.pl/

Kiedy Sekcja Szybowcowa szkolnego Koła LOPP otrzymała następne
szybowce stworzył się problem z ich przechowywaniem.
Naprzeciw problemowi wyszedł członek sekcji inż. Jan T. Strzelbicki, pilot
szybowcowy kat. B, pracownik przemysłu naftowego który uzyskał zgodęna
budowę hangaru na terenie kopalni i niezbędne materiały budowlane od
dyrektora kopalni ropy naftowej „Mac Allan”.

Jan T. Strzelbicki

Entuzjastom lotnictwa w Krośnie nie wystarczało wykorzystanie lotniska
jako miejsca na pokazy modelarskie, lotnicze i lądowisko. Chcieli aby lotnisko
służyło nie tylko samolotom sportowym ale też wojskowym.
W kierowanym przez gen. inż. pil. Ludomiła A. Rayskiego Departamencie
Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych powstał projekt wybudowania
w Krośnie centrum wyszkolenia podoficerów lotnictwa dla małoletnich oraz
zakładów lotniczych.
7 listopada 1934 roku Rada Miasta Krosna w obecności gen. pil. Ludomiła
A. Rayskiegopodarowała na rzecz Ministerstwa Spraw Wojskowych 260 h.
gruntów wraz z lotniskiem turystycznym na których zbudowana została
największa w Europie Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich.
W budowie lotniska uczestniczyło w różnych formach wiele zakładów i spółek
naftowych oraz indywidualnych pracowników.
Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa przyjął za swojego Patrona imię gen.
Ludomiła Rayskiego.

W 1936 roku rozpoczął działalność Aeroklub Krośnieńskiego Zagłębia
Naftowego afiliowany przy Aeroklubie Lwowskim. Nie posiadał on jednak
statutu i własnego majątku, a 10 maja 1938 roku powstał Aeroklub
Krośnieński.
Rozpoczęto prowadzenie kursów szybowcowych i samolotowych.
Uczniami i instruktorami było wielu pracowników nafty. Aeroklub obejmował
swoim działaniem teren Podkarpacia. Posiadał on cztery szybowce, szybowisko
kat. B w Białobrzegach, hangar na terenie kopalni Mac Allan, oraz dwa
samoloty ”Potez” które wnieśli instruktorzy- piloci założyciele powstałego
w Krośnie Centrum Wyszkolenia Pilotów i Mechaników.

Instruktor Aeroklubu Krośnieńskiego pilot Feliks Balcerzak
w pierwszej kabinie samolotu ”Potez XXV”/http://www.krosno24.pl/

W początkowych dniach wojny okupant niemiecki po zajęciu terenów na
których znajdowały się lądowiska i szybowiska przystąpił do dewastacji
obiektów i wywózki szybowców.
Pracownicy kopalnictwa naftowego dali wówczas dowód troski i wiary
w odzyskanie niepodległości. Przechowali na terenie kopalni Mac Allan cztery
szybowce typu „Żaba” i „Wrona” z myślą o wznowieniu latania po zakończeniu
wojny.
Z czasem jednak pod niemiecką okupacją wbrew zakazom organizowano
działalność modelarską, która choćby śladowo miała na celu zachowanie
polskości, wychowanie i kształcenie polskich dzieci z myślą o przyszłości
państwa polskiego. W domu Józefa Kusiby mieściła się i działała konspiracyjna
modelarnia lotnicza. Spotykali się tu krośnieńscy lotnicy i ludzie oddani
lotniczej pasji, z których większość zginęła w czasach okupacji. Należeli do
nich m. innymi bracia Jan i Stanisław Magurowie.
W nocy 11 sierpnia 1944 roku lotnisko zostało zniszczone przez saperów
Wehrmachtu. Wycofując się Niemcy wysadzili niemal że wszystkie obiekty.

Opracował: Józef Zuzak
Tadeusz Wais
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