ZWIĄZKI PRZEMYSŁU NAFTOWEGO
Z LOTNICTWEM - cz.2
Lotnisko w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944 r.
8 września 1939 roku Niemcy wkroczyli do Krosna, zajmując także lotnisko.
Po wyremontowaniu hangarów, budynków dla pilotów i ochrony lotniska,
magazynów ( po Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich) oraz
uporządkowaniu terenu po zbombardowaniu lotniska 1 września 1939 roku –
przystąpili do jego rozbudowy.

Lotnisko w Krośnie. Brama wjazdowa z wartownią, w głębi budynek szkoły pilotów.
/Krosno24.pl/

Zbudowano betonową drogę startową, stację paliw i inne obiekty pomocnicze .
Rozbudowano lotniska pomocnicze w Moderówce i Łężanach.
Kompleks lotnisk stanowił strategiczną bazę dla działalności wojennej.
Przebazowano na lotniska samoloty myśliwskie, bombowe i transportowe.
W 1941 roku podczas inwazji na Związek Radziecki, z lotniska
w Krośnie, Moderówce i Łężanach startowały samoloty bombowe.
Przejęta przez Niemców baza lotnicza miała szczególne znaczenie.
27 sierpnia 1941 roku na lotnisku przebywał Adolf Hitler i Benito Mussolini.

Hitler i Mussolini po przylocie do Krosna.
/ Krosno24.pl/

W lipcu 1944 roku, po wyparciu Niemcówprzez Sowietów, front wschodni
zbliżył się do przedmieścia Krosnai nastąpił ostrzał artyleryjski lotniska.
W nocy 11 sierpnia 1944 roku lotnisko zostało zniszczone przez saperów
Wehrmachtu.
Wycofując się Niemcy wysadzili większość obiektów.
11 września 1944 roku lotnisko zostało przejęte przez Armię Radziecką. Na
zniszczonym lotnisku rozlokował się pułk bombowy wyposażony w samoloty
„Ił-2” oraz samoloty myśliwskie „Jak- 9”. Piloci, obsługa naziemna oraz
dowództwo dywizjonu zakwaterowane zostało w nielicznych ocalałych
budynkach lotniska.
Stąd samoloty startowały do walk na Przełęczy Dukielskiej.
Trwająca wtedy operacja Preszowsko - Dukielska była największą bitwą górską
II Wojny Światowej.
Rosjanie opuścili lotniska Krośnie dopiero w lipcu 1946 roku, zabierając ze sobą
nawet stalowe konstrukcje nośne zniszczonych hangarów oraz reszki maszyn
i lotniskowych instalacji.
Społeczna działalność lotnicza pasjonatów naftowychpo II wojnie
światowej.
W listopadzie 1944 roku, działacz lotniczy i pilot Józef Kusiba udał się do
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Lublinie w sprawie organizacji
placówki lotniczej i zgłoszenia ocalałych szybowców i sprzętu.

Józef Kusiba

Scan dokumentu wydanego przez PKWN
/arch.. KKSL w Krośnie/

11 stycznia 1945 roku wyznaczony został na Komendanta Szkoły Szybowcowej
i Kierownika Ośrodka Organizacji Lotnictwa w Krośnie.
W upoważnieniu PKWN czytamy :
„[…] Ob. Józef Kusiba, zamieszkały w Krośnie, jest przez Departament
Lotnictwa Cywilnego wyznaczony komendantem Szkoły Szybowcowej w Krośnie.
W związku z tym upoważnia się go do działania w imieniu Departamentu
w przedmiocie organizacji szkoły szybowcowej oraz zabezpieczenia
i rewindykacji wszelkiego sprzętu szybowcowego, stanowiącego
stanowiącego własność
skarbu państwa do 1939 r. Uprasza się władze cywilne i wojskowe do udzielenia
mu w tym względzie pomocy”.
pomocy
W przemyśle naftowym było wielu pracowników którzy poza obowiązkami
zawodowymi interesowali się lotnictwem, jego rozwojem i osiągnięciami
osiągnięciami.
Angażowali się społecznie w pracach na rzecz sportu lotniczego,
dążyli do powołania Aeroklubu na terenie Krosna.
28 września 1945 roku reaktywowano Aeroklub Zagłębia Krośnieńskiego, który
przyjął nazwę Aeroklub Podkarpacki w Krośnie.
Prezesem został Stanisław Bergman,
Bergman a I- szym wiceprezesem Adam Kotłowski.
Członkami- założycielami Aeroklubu byli w większości pracownicy przemysłu
naftowego, między innymi: Zdzisław Postępski, Jan Strzelbicki, Mieczysław
Nitka, Tadeusz Merski, Zdzisław Olszewski i inni.
inni

Zdzisław Postępski

Jan Strzelbicki
Tadeusz Merski
/ze zbiorów autora/

Zdzisław Olszewski

Aeroklub posiadał filie w Sanoku, Jaśle, Gorlicach, Brzozowie i Lesku.

W Sanockiej Filii Aeroklubu Podkarpackiego skupieni byli pracownicy
tamtejszych kopalń naftowych entuzjaści lotnictwa ziemi sanockiej.
Zainteresowanie lotnictwem realizowali na pobliskim szybowisku
w Olchowcach i Bezmiechowej. Szefem Filii był inż. Adam Hoszowski dyrektor
Sektora Kopalń Nafty Sanok.

inż. Adam Hoszowski /ze zbiorów autora/

W czerwcu 1945 roku w domu Józefa Kusiby nastąpiło otwarcie
i poświęcenie nielegalnej w czasie okupacji modelarni lotniczej.
Od roku 1946 działała przy Aeroklubie sekcja modelarska prowadzona przez
Tadeusza Pelczarskiego, długoletniego pracownika Biura Projektów Górniczych
w Krośnie.
Już w 1946 roku przystąpiono do remontów i odbudowy obiektów lotniska
celem przystosowania do szkolenia lotniczego
Otrzymano pierwsze trzy samoloty „Po-2”, które poświęcono
18 sierpnia 1946 roku.
Niedługo po poświęceniu przystąpiono do odbudowy zniszczonego hangaru, co
pozwoliło na umieszczenie w nim pozyskanych samolotów i szybowców.
Nową metalową konstrukcję dachu. wykonała brygada pracowników zakładów
naftowych.

Samoloty ustawione do poświęcenia i chrztu, obok rodzice chrzestni.
/ ze zbiorów Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa /

Oprócz wymienionych, „ludzi nafty” którzy mieli wielkie zasługi w rozwoju
Aeroklubu Podkarpackiego należeli także Maksymilian Mojak i Tadeusz
Czajkowski.

Maksymilian Mojak
TadeuszCzajkowski
/ze zbiorów autora/

Aeroklub wspierany był przez Zarząd Okręgu Zw. Zaw. „Górników
Naftowców” któremu przewodniczył Stanisław Wais uhonorowany medalem
„Za Zasługi dla Aeroklubu PRL”.
W Zarządzie Okręgowym Zw. Zaw. Górników Naftowców, instruktorem ds.
sportu i trenerem narciarstwa w latach1953-1956
latach1953 1956 był Józef Kusiba, a sekretarz
ZO. ZZGN Kazimierz Syrek pełnił funkcję skarbnika Aeroklubu
Podkarpackiego w 1957 roku.

Stanisław Wais
Kazimierz Syrek
/ ze zbiorów autora/

W 1960 roku w „Domu Kultury GórnikaGórnika Naftowca” w Krośnie
utworzona została wyposażona w nowoczesny sprzęt pracownia modelarstwa
lotniczego
Zakup niezbędnych materiałów i wynagrodzenie instruktora finansował Zarząd
Okręgowy Związku Zawodowego Górników Naftowców.
Modelarnia prowadzona była przez przyjaciela młodzieży, instruktora
modelarstwa, konstruktora modeli latających Bolesława Krzanow
Krzanowskiego,
którego syn Tadeusz pracownik naftowy – modelarz lotniczy, został
nominowany do nagrody Oscara za modele do filmów.

Działacze i instruktorzy Aeroklubu Podkarpackiego, od lewej: instr.pilot Henryk Selwa,
Maksymilian Mojak- dyrektor TPN w Krośnie, Jan Zajdel- dyrektor ZNUN w Krośnie, instr.
pilot Józef Kusiba./ze zbiorów Marka Mojaka/

Z inicjatywy Maksymiliana Mojaka uhonorowanego medalem „Za Zasługi dla
Aeroklubu PRL”, w kierowanym przez niego Technikum Przemysłu Naftowego
uczniowie w ramach Lotniczego Przysposobienia Wojskowego brali udział w
obozach szybowcowych i spadochronowych organizowanych przez Aeroklub
Podkarpacki.
Wielu z nich uzyskało licencje pilotów szybowcowych i skoczków
spadochronowych.
Kilku z nich na stałe związało się z lotnictwem. Należeli do nich: Tadeusz
Wieczorek, Leopold Borek, Stanisław Stec, Jacek Serwacki i Witold Ostrowski.
O związkach naftowców z Aeroklubem Podkarpackim świadczy plakat
reklamowy wydany z okazji 50-cio lecia.

/scan z „70 lat Aeroklubu Podkarpackiego”/

Od sierpnia 1958 roku duży udział w historii rozwoju szybowisk w Ustjanowej
i Bezmiechowej mieli pasjonaci pracownicy naftowi.
Przy pomocy społeczeństwa ziemi ustrzyckiej, lotniczych zapaleńców z Krosna
w tym młodzieży Technikum Przemysłu Naftowego, wykonano niezbędne

prace porządkowe i zagospodarowywanie terenów szybowiska w Ustjanowej.
Zasypano stare okopy, spychaczem wyrównano teren, zniwelowano teren
lądowiska, w Równi u stóp Żukowa i na jego szczycie wybudowano barak
otrzymany od naftowców.
W 1969 roku, dla uczczenia pamięci lotników wychowanków ustianowskiej
szkoły poległych na Frontach II wojny światowej na miejscu przedwojennej
Szkoły Szybowcowej odsłonięto pomnik projektu Marii i Łukasza
Juraszyńskich.

Pomnik lotników w Ustianowej /WWW.Polska niezwykła.pl/

Na tablicy pamiątkowej u podnóża pomnika umieszczony został napis o treści:
„WYCHOWANKOM SZKOŁY SZYBOWCOWEJ W USTIANOWEJ
POLEGŁYM NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
W LATACH 1939-1945 W WALCE Z FASZYZMEM.
W 50-LECIE POWSTANIA POLSKIEGO LOTNICTWA SPORTOWEGO
I 30-LECIA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ – AEROKLUBY
I SPOŁECZEŃSTWO ZIEMI RZESZOWSKIEJ”.
Prace konserwacyjne i opiekę nad pomnikiem sprawowali pracownicy
Kopalnictwa Naftowego w Ustrzykach Dolnych, Franciszek Majchrowicz
i Józef Bielański.

Franciszek Majchrowicz
Józef Bielański
/ ze zbiorów autora/

W 1974 roku u podnóża pasma gór Słonnych w Bezmiechowej , wzniesiony
został obelisk z napisem: „Dla upamiętnienia byłego terenu szybowcowego
w Bezmiechowej”.

Pomnik i tablica pamiątkowa w Bezmiechowej /Eholiday.pl/

Projekt obelisku opracował Stanisław Kondera i Józef Zuzak.
Budowę wykonało Przedsiębiorstwo Kopalnictwa Naftowego, a tablicę
pamiątkowa ZUN „Naftomet” w Krośnie.
W Szkole Podstawowej z inicjatywy Józefa Petki, Józefa Kusiby i Józefa
Zuzaka zorganizowano Izbę Pamięci.
W 1991 roku powstało Stowarzyszenie Reaktywowania Szkoły Szybowcowej,
które w 1998 roku zostało zarejestrowane jako Aeroklub Bieszczadzki którego
prezesem został mgr Marian Marcinkowski z-ca dyrektora ds. pracowniczych
Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu.

mgr Marian Marcinkowski /public relations PGNiG O/Sanok/

Wielkie zasługi w pracach społecznych i finansowaniu działalności Aeroklubu
Podkarpackiego mają Ryszard Orliński b. dyrektor Kopalnictwa Naftowego
i Edward Wożniak pracownik kopalni ropy naftowej w Foluszu - działacz
społeczno-polityczny, V-ce prezes Aeroklubu.

30-to lecie Aeroklubu. Od lewej Stanisław Ryba, Edward Woźniak, Ryszard Orliński
/ze zbiorów autora/

Kadra kierownicza Aeroklubu.
Niezależnie od działalności społecznej wymienionych pasjonatów naftowych
oraz członków - założycieli Aeroklubu Podkarpackiego, funkcjePrezesów
Aeroklubu pełniło wielu pracowników przemysłu naftowego.
W latach 1945 – 1956 Aeroklub Podkarpacki kilkakrotnie dotykała reforma
strukturalno- organizacyjna w wyniku której Aeroklub często zmieniał nazwę.
W 1949 roku jego nazwa brzmiała – Aeroklub Podkarpacki- Ligi Lotniczej.

Od 1949 do 1953 roku funkcję Prezesa pełnił Mieczysław Nitka.

Mieczysław Nitka /arch. KKSL w Krośnie/

Mgr Mieczysław Nitka- prawnik, był Radcą Prawnym Kopalnictwa Naftowego
w Krośnie.
Należał do członków –założycieli Aeroklubu Podkarpackiego w 1945 roku.
W1949 roku nastąpiła weryfikacja pilotów pod kątem ich nastawienia do
aktualnego w tym czasie systemu politycznego.
W wyniku działania Komisji Weryfikacyjnej, Mieczysław Nitka wraz
z członkiem Zarządu ks. Janem Zawrzyckim, Janem Woźnym, Feliksem
Balcerzakiem i Zdzisławem Postępskim został w 1950 roku zawieszony
w czynnościach, a zastąpił go komisarz. W 1956 roku został zrehabilitowany.
Wraz z nim wielu z zawieszonych osób zostało zrehabilitowanych i wróciło do
pracy w lotnictwie pod koniec lat 50-tych ub. stulecia.
Od 1982 roku Mieczysław Nitka był członkiem Krośnieńskiego Klubu
Seniorów Lotnictwa, w którym pełnił funkcję Skarbnika.
W latach 1945 – 1982 był działaczem społecznym kultury fizycznej w Krośnie.
Oprócz dużego zaangażowania na rzecz rozwoju Aeroklubu Podkarpackiego
miał ogromne zasługi w rozwoju narciarstwa na terenie Podkarpacia.
Organizował kursy sędziowskie oraz komisarzy sportów lotniczych
i narciarskich.
Podejmował działalność kulturalno-oświatową, prowadzenie bibliotek,
odczytów i spotkań oraz prenumeratę czasopism.
Za wybitne zasługi w rozwoju sportu lotniczego i narciarstwa, został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Uchwałą Rady Narodowej otrzymał godność „Zasłużony dla Krosna” i wpisany
do księgi zasłużonych.
Wyróżniony został wieloma dyplomami Aeroklubu PRL, w tym „Odznaką dla
sportu lotniczego”.

W latach 1956-1973 funkcję prezesa Aeroklubu Podkarpackiego pełnił
Henryk Górka.

Henryk Górka /ze zbiorów autora/

Doc. inż. Henryk Górka- społecznik, człowiek wielkiego serca, wysokiej
kultury, był cenionym wieloletnim dyrektorem Kopalnictwa Naftowego
„Karpaty” w Krośnie.
W latach 1952 - 1972 był członkiem Zarządu Głównego Aeroklubu PRL.
Za Jego kadencji w 1957 roku zostało utworzone Centrum Wyszkolenia
Lotniczego, w ramach którego szkolono kandydatów dla Wyższej Oficerskiej
Szkoły Lotniczej w Dęblinie.
W 1967 roku powstało Centrum Wyszkolenia Spadochronowego.
celem naboru i szkolenia młodych spadochroniarzy do 6 Pomorskiej Dywizji
Powietrzno-Desantowej.
W 1956 roku staraniem Henryka Górki, doszło do rehabilitacji Mieczysława
Nitki i wcześniej wydalonych pilotów.
Henryk Górka za zasługi zawodowe uhonorowany został wieloma
odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.

1967 rok. Inauguracja sezonu lotniczego, od lewej Zbigniew Szuber, Henryk Górka,

pierwszy od prawej Maksymilian Mojak. /ze zbiorów Marka Mojaka/

Za bezinteresowną pracę na rzecz lotnictwa otrzymał wiele dyplomów
i wyróżnień m. innymi medal „Za Zasługi dla Aeroklubu PRL” .

Rok 1970. Pokazy lotnicze, na trybunie (3)od lewej Franciszek Majchrowicz- dyrektor PKN
Ustrzyki, (1) z prawej Zygmunt Jurczak- dyrektor P.B.N „Naftomontaż”, na dole (2) z lewej
przewodniczący ZO. ZZ Górników-Naftowców Stanisław Wais, (3) prezes Aeroklubu PRL,
gen. bryg. Władysław Jagiełło, (5) prezes Aeroklubu Podkarpackiego Henryk Górka
/ ze zbiorów autora/

Od 1973 do 1986 roku funkcję Prezesa Aeroklubu Podkarpackiego pełnił
Józef Zuzak.

Józef Zuzak /ze zbiorów autora/

Mgr inż. Józef Zuzak od 1956 roku, będąc pracownikiem Zarządu Kopalnictwa
Naftowego „Karpaty” w Krośnie, wykonywał wiele zadań społecznych na rzecz
Aeroklubu zlecanych przez dyrektora Zarządu „Karpaty” doc. inż. Henryka
Górkę, który pełnił funkcję Prezesa Aeroklubu Podkarpackiego.
1973 roku po śmierci Henryka Górki został wybrany na stanowisko Prezesa
Aeroklubu Podkarpackiego.
Pasją lotniczą „zaraził go kolega ze studiów i pracy w nafcie - mgr inż.
Stanisław Kondera.

W 1973 roku rozpoczął szkolenie lotnicze.
Zdobył licencję pilota szybowcowego, Srebrną Odznakę Szybowcową
i „Świadectwo Radiooperatora w Służbie Lotniczej”.

J. Zuzak przy szybowcu „Pirat” /foto. T. Wais/

W 1974 roku był przewodniczącym Zlotu Aktywu Lotniczego Aeroklubów
Ziemi Rzeszowskiej w Bezmiechowej na którym nastąpiło uroczyste otwarcie
powstałej z jego inicjatywy Izby Pamięci Lotniczej w Szkole Podstawowej oraz
poświęcenie obelisku.

Otwarcie Izby Pamieci Lotnicze w szkole w Bezmiechowej
/ze zbiorów autora/

Wspólnie z Tadeuszem Górą penetrował wzgórza w okolicach Ustrzyk Dolnych
dla zbudowania pasa startowego dla samolotów sportowych.
spo

Po latach spotkanie z gen.pil. Tadeuszem Górą /ze zbiorów autora/

W 1977 roku był inicjatorem i organizatorem rozbudowy krośnieńskiego
lotniska.
Rozbudowa rozpoczęła się w na przełomie 1977/78 roku i przerwana została
w okresie stanu wojennego po 1981 roku.
Wykonano w tym czasie w stanie surowym rozbudowę istniejącego pasa
startowego o 650 m., dobudowano do stacji kontroli lotów tzw. „okrąglaka”
budynek dla przyszłych potrzeb Aeroklubu, odwodniono pole startowe,
przebudowano
zebudowano sieć energii elektrycznej i wykonano wiele innych robót.
W okresie 1973-1986
1986 był członkiem Zarządu Głównego i członkiem Głównej
Komisji Rewizyjnej Aeroklubu PRL.
W okresie 14 letniej kadencji,Aeroklub rozwinął znacznie działalność swojego
poprzednika.
Do 1981 roku wyszkolono ponad 50 000 spadochroniarzy dla 6 Pomorskiej
Dywizji Powietrzno-Desantowej
Desantowej i ponad 2 000 uczniów pilotów dla Wyższej
Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie.

List pochwalny

Oprócz działalności zleconej rozwinięta została działalność szkolenia lotniczego
w sekcjach specjalnościowych.
Organizowane były Samolotowe Mistrzostwa Polski Rajdowo-Nawigacyjne
Rajdowo Nawigacyjne
oraz wiele imprez i pokazów
pokazów lotniczych rangi krajowej i międzynarodowej.
Tytuły v-mistrzów
mistrzów Świata uzyskali m. innymi Julian Ziobro w szybownictwie
i Wiesław Szelc w spadochroniarstwie
Rozwinięta została działalność modelarstwa lotniczego.
Nawiązano współpracę z Kuratorium
Kuratorium Oświaty i Związkiem Harcerstwa
Polskiego, dla których organizowano kursy i obozy szkoleniowe.
Najtrudniejszy okres w działalności Aeroklubu nastąpił po wprowadzeniu stanu
wojennego w 1981 roku.
Były w tym czasie w kilku aeroklubach ucieczki pilotów
pilotów na zachód na
samolotach aeroklubowych. Zatem każdego roku odbywała się weryfikacja
pilotów dopuszczająca do wykonywania lotów.
Do Komisji Weryfikacyjnej dokooptowany został z urzędu przedstawiciel władz
bezpieczeństwa, który decydował o dopuszczeniu pilotów.
pil
Stanowisku temu wielokrotnie przeciwstawiał się Prezes co kończyło się
rozmowami z Komendantem Milicji ds. Bezpieczeństwa.
Kolejny epizod miał miejsce w 1983 roku.
W tym roku odbywał się kolejny Zjazd Aeroklubów PRL.
Przed Zjazdem zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Aeroklubu Polskiego odbyło
się spotkanie 4 Aeroklubów rejonu rzeszowskiego, celem wypracowania
wspólnego stanowiska na Zjazd.
Władze bezpieczeństwa potraktowały
potr
to jako kontr-zjazd z podejrzeniem
o organizowaniee spotkania przez Prezesa Aeroklubu Podkarpackiego.
W 1984 roku został wezwany przez Prezesa APRL gen. Władysława
Hermaszewskiego, który okazał mu list z adnotacją gen. Wojciecha
Jaruzelskiego i gen. Czesława Kiszczaka, że prowadzi szkodliwą działalność cco
ma wpływu na młodzież lotniczą Aeroklubu.

Akt odwołania ze stanowiska

Opisane wydarzenia nastąpiły po odwołaniu w 1981 roku ze stanowiska
dyrektora Fabryki Maszyn w Gorlicach z przyczyn politycznych „za
niedopełnienie obowiązków wynikających z wprowadzeniu stanu wojennego”.
W 1986 roku, pozbawiony stanowiska zawodowego, podejrzewany przez
władze bezpieczeństwa, będąc przekonany że ma to związek z odwołaniem po
wprowadzeniu stanu wojennego, nie chcąc stać na przeszkodzie działalności
Aeroklubu złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
W 1981 roku powstał Klub Seniorów Lotnictwa. Zarząd Aeroklubu na
wniosek Prezesa Józefa Zuzaka podjął decyzję o przydzieleniu dwóch
pomieszczeń na zorganizowanie ekspozycji historii lotnictwa na Podkarpaciu.
Prace remontowe i adaptacyjne wykonane zostały nieodpłatnie przez
pracowników Krośnieńskiego Kopalnictwa Naftowego.
W 1982 roku został członkiem Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Spotkanie z okazji 35 lecia Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa
/ze zbiorów KKSL/

Po rezygnacji z funkcji Prezesa Aeroklubu związał się ściślej z działalnością
Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w którym od ponad 30 lat pełni
funkcję Sekretarza.
11 listopada 2012 roku został mianowany na stopień majora Wojska Polskiego.
Za pracę zawodową i społeczną nagrodzony został Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za
Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Krzyżem Zasługi dla Wojska Polskiego,
Odznaką Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego, Złotą odznaką za
opiekę nad zabytkami. Wyróżniony Złotą odznaką za Zasługi dla Aeroklubu
PRL i Dyplomem Skrzydlatego Wieku.
Posiada Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Naftowego oraz Honorową Szpadę Seniora Naftowego.
Jest Członkiem Honorowym Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Posiada stopień zawodowy Dyrektora Generalnego Górnictwa .
Po rezygnacji Józefa Zuzaka, funkcję Prezesa Aeroklubu objął w 1986
roku Jacek Munia.

Jacek Munia /ze zbiorów autora/

Mgr inż. Jacek Munia pełnił w tym czasie funkcję dyrektora Zakładu
Górnictwa Nafty i Gazu w Krośnie.
Z lotnictwem związany był od lat siedemdziesiątych XX wieku.
Wraz z Kuratorium Oświaty i Zarządem Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju był
współorganizatorem organizowano kursów i obozów szkoleniowych młodzieży
szkolnej i harcerskiej.
Odbył szkolenie lotnicze i uzyskał uprawnienia pilota szybowcowego.
Funkcję Prezesa Aeroklubu pełnił przez okres 2 lat do 1987 roku.

Od lewej: Jacek Munia, Józef Zuzak i Stanisław Kondera w Sali ekspozycyjnej MPNiG
w Bóbrce /ze zbiorów Jacka Kondery/

Od 2004 do 2011 roku funkcję Prezesa Aeroklubu Podkarpackiego - Szkoły
Lotniczej w Krośnie pełnił Jacek Kondera.

Jacek Kondera / ze zbiorów J. Kondery/

W lotnicze ślady ojca poszedł syn Jacek Kondera. Urodzony 17 czerwca
1958r w Krośnie.
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie zakończył
maturą w 1977roku. W 1983r obronił pracę dyplomową na Wydziale Wiertniczo
– Naftowym Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
Swoje życie zawodowe związał z krośnieńskim Kopalnictwem Naftowym
pracując na wielu stanowiskach m. innymi w Stacji Utrzymania Ruchu Kopalń,
kopalni ropy naftowej Wola Jasienicka i Węglówka. Od 2001r w Zakładzie
Robót Górniczych w Krośnie, obecnie pracuje w Exalo Drilling Centrum
Krosno.
W 1997 roku został członkiem Aeroklubu Podkarpackiego- Szkoły Lotniczej
oraz rozpoczął szkolenie w pilotażu szybowcowym i samolotowym. W 1999
roku spełnił warunki niezbędne do zdobycia Srebrnej Odznaki Szybowcowej,
zdał egzaminy i uzyskał licencję pilota szybowcowego.

W kabinie szybowca pilot Jacek Kondera / ze zbiorów J. Kondery/

W 2000 roku lotnisko przekazane zostało Zarządowi Województwa
Podkarpackiego.
Kadencja Prezesa Jacka Kondery w okresie 2004-20011 r, zbiegła się
z transformacją ustrojową i gospodarczą w Polsce.
Wprowadzenie nowych przepisów dostosowanych do wymogów gospodarki
rynkowej w znacznym stopniu wpłynęło na działalność Aeroklubu.
Aeroklub w tym czasie główne dochody uzyskiwał dzięki wiosennej i jesiennej
akcji zrzutu szczepionki przeciwko wściekliźnie i koszenia trawy na lotnisku.
Zarobione środki inwestowane były w remonty obiektów zajmowane przez
Aeroklub jak również w bieżącą działalność szkoleniową poszczególnych
sekcji.
Brak zlecenia na szkolenie spadochroniarzy i pilotów dla wojska, odpłatne
szkolenie spadochronowe, szybowcowe i samolotowe, spowodowały
że był to szczególnie trudny okres dla działalności Aeroklubu. W celu obniżenia
kosztów szkolenia Zarząd postanowił wyposażyć Aeroklub w samoloty tańsze
w eksploatacji co przedkładało się na niższą cenę za jedną godz. lotu. W tym
czasie w Aeroklubie Podkarpackim wykonywano ok. 5000 operacji lotniczych.
Sekcja szybowcowa organizowała wyjazdy na szybowisko w Bezmiechowej
w celu odbywania lotów żaglowych. Aeroklub był organizatorem Górskich
Zawodów Balonowych odbywających się corocznie w Krośnie. W każdym roku
na zakończenie sezonu organizowano zawody na celność lądowania wraz
z zaprzyjaźnionymi pilotami ze Słowacji. Wspierano działającą przy Aeroklubie
sekcję modelarstwa lotniczego i paralotniową.
Po wielu staraniach członków Aeroklubu, a szczególnie Krośnieńskiego
Klubu Seniorów Lotnictwa i wsparciu przez Radnych Sejmiku Podkarpackiego,
w tym 4 Radnych z Krosna - w 2005 roku Marszałek Województwa
Podkarpackiego przekazał lotnisko Gminie Krosno. Po zwrocie lotniska,
Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa, Centralna Szkoła Lotniczo-Techniczna
i Aeroklub Podkarpacki – opracowały studium „Podstawowe Kierunki Rozwoju
Lotniska” – które na spotkaniu w obecności Radnych Sejmiku Woj.
Rzeszowskiego przekazane zostały przedstawicielowi Prezydenta.
W 2006 roku, władze m. Krosna zleciły opracowanie projektu rozbudowy
lotniska z oddzieleniem ok. 40 ha pola wzlotów na zabudowę komunalną
i przemysłową i wydzieleniem na tym terenie działek na sprzedaż.
Działania Władz spotkały się z krytyczną oceną większości pilotów, członków
Klubu Seniorów Lotnictwa i profesjonalistów branży lotniczej.
Pomimo krytycznych opinii Prezes Jacek Kondera podpisał w imieniu
Zarządu Aeroklubu zgodę na projektowane przez władze miasta zmiany.
W 2009 roku Gmina Krosno stała się właścicielem, a Aeroklub Polski zrzekł
się z funkcji zarządzającego na rzecz Prezydenta m. Krosna.
Brak zlecenia na szkolenie spadochroniarzy i pilotów dla wojska,
odpłatne szkolenie spadochronowe, szybowcowe i samolotowe, spowodowały

że był to szczególnie trudny okres dla działalności Aeroklubu. Szkolenie
lotnicze we wszystkich Sekcjach zostało ograniczone.
Aby zabezpieczyć interesy Aeroklubu, Prezes J. Kondera podpisał
z Prezydentem Miasta Krosna porozumienie, na mocy którego Aeroklub miał
pozostawał na zajmowanych obiektach budowlanych jak również płycie lotniska
przez 20 lat. W ramach tego porozumienia środki uzyskiwane z dzierżawionych
zbędnych pomieszczeń inwestowane były między innymi w remont dachów nad
hangarami, drzwi hangarowych, wymianę okien budynku portu oraz przy
udziale członków sekcji spadochronowej- spadochroniarnię.
Zarząd Aeroklubu Podkarpackiego- SL popierał działania projektowane
przez władze miasta gdyż uważał że tylko miasto jest wstanie zapewnić środki
finansowe potrzebne do rozwoju lotniska w Krośnie.
Pisemne potwierdzenie przez Prezesa J. Konderę, że projektowane przez
władze miasta wydzielenie 40 h południowej strefy pola wzlotów są zbędne dla
szkolenia i działalności Aeroklubowej - przekształciły się w ostry konflikt
wewnętrzny zakończony zarzutami skierowanymi do Głównej Komisji
Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.
W 2011 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Aeroklubu na którym dokonano zmianę Zarządu.
Do wybitnych postaci lotnictwa związanych z przemysłem naftowym należy
Prezes Aeroklubu Podkarpackiego Witold Ostrowski.

Witold Ostrowski /ze zbiorów W. Ostrowskiego/

W 1966 roku wstąpił do sekcji szybowcowej Aeroklubu Podkarpackiego gdzie
podjął szkolenie i zdobył Srebrną Odznakę Szybowcową i Złotą Odznakę
Szybowcową z diamentem.
W 1973 roku ukończył Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie. Mgr inż.
Witold Ostrowski podjął pracę jako mistrz produkcji w Zakładach Naprawczych
Urządzeń Naftowych w Krośnie gdzie pracował Od 1973 do 1976 roku.
W latach od 1974 do 1977 roku uzyskał I Klasę Pilota Samolotowego i Złotą
Odznakę Pilota.
W 1976 roku podjął pracę w WSK PZL w Krośnie. Jednocześnie był
kierownikiem Sekcji Samolotowej w Aeroklubie Podkarpackim oraz
instruktorem szybowcowym, samolotowym i pilotem doświadczalnym,
zajmującym się oblotem szybowców.

W 1982 i 1989 roku pracował za granicą. Na kontrakcie w Libii pracował
jako wykładowca budowy silników lotniczych.
W 1990 roku został dyrektorem i szefem wyszkolenia w Aeroklubie
Podkarpackim.
Jest inicjatorem budowy samolotu FK-9 dla potrzeb CSLT AP, na którym
w 1994 roku pilot Jan Gruszecki zdobył Mistrzostwo Świata w klasie
samolotów ultralekkich pilotowanych solo, a w 1995 roku zdobył Mistrzostwo
Europy. Z inicjatywy Witolda Ostrowskiego Centralna Szkoła LotniczoTechniczna AP uzyskuje pierwszy w Polsce certyfikat na produkcję samolotów
ultralekkich FK-9 przyznany przez Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego,
za co Szkoła CSLT AP została uhonorowana przez Krajową Radę Lotnictwa i
wydawnictwo „Skrzydlata Polska” wyróżnieniem „Błękitnych Skrzydeł”.

Witold Ostrowski przy zwycięskim samolocie FK-9 w Poznaniu w 1994 roku.

W 1997 roku został dyrektorem Aeroklubu Podkarpackiego - Szkoły Lotniczej
i członkiem Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego.
Z inicjatywy żony Bogumiły zorganizował I Międzynarodowe Górskie
Zawody Balonowe które odbywają się corocznie na krośnieńskim lotnisku.
Od 2001 roku jest członkiem Zarządu Aeroklubu Polskiego.
W 2003 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego a w 2010 roku
został dyrektorem Departamentu Operacyjno- Lotniczego.
Studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej ukończył 2004 roku
i w 2007 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Był organizatorem wielu imprez i zawodów lotniczych.

Witold Ostrowski juror zawodów podczas imprezy Lotnicze Zakończenie Lata w 2011 roku
/http://lotnisko-krosno.com.pl/galerie/

W 2014 roku wybrany został na przewodniczącego Krośnieńskiego Klubu
Seniorów Lotnictwa .
W 2015 roku przejął obowiązki Prezesa Fundacji Ludzi Lotnictwa.
W 2016 roku pełnił także funkcję Prezesa Aeroklubu Podkarpackiego.
Jest współautorem albumu „70 lat Aeroklubu Podkarpackiego i 100 lat lotnictwa
na Podkarpaciu”.

Okładka albumu /ze zbiorów W.Ostrowskigo/

Za zasługi na rzecz Aeroklubu Podkarpackiego i Aeroklubu Polskiego otrzymał:
Złotą Odznakę za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego, Zasłużonego Działacza
Lotnictwa Sportowego, Medal Pięćdziesięciolecia GOBLL AP oraz tytuł
i godność Honorowego Członka Aeroklubu Podkarpackiego Szkoły Lotniczej
w Krośnie.

Otrzymał Dyplom” Błękitne Skrzydła” przyznany przez redakcję „Skrzydlatej
Polski”.
Opracował: Józef Zuzak i Tadeusz Wais
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