ZWIĄZKI PRZEMYSŁU NAFTOWEGO
Z LOTNICTWEM - cz.3
NAFCIARZE – PASJONACI MODELARSTWA LOTNICZEGO.
Wstęp.
Wśród wszystkich branż przemysłu naftowego było wielu, którzy oprócz
swojego zawodu swoją życiową pasję poświęcali lotnictwu.
Są wśród nich modelarze lotniczy, spadochroniarze, piloci szybowcowi
i samolotowi, konstruktorzy statków powietrznych .
Wielu pełniło odpowiedzialne społeczne funkcje jako instruktorzy wyszkolenia
lotniczego i w naczelnych władzach lotniczych.
Sylwetki modelarzy- naftowców
W cyklu artykułów o związkach pracowników przemysłu naftowego
z lotnictwem prezentujemy sylwetek nafciarzy pasjonatów modelarstwa
lotniczego.
Zdzisław Postępski

Urodził się w 1916 roku w Wiedniu. Dzieciństwo i młodość spędził
w Borysławiu i w Krośnie, gdzie ukończył gimnazjum im. Mikołaja Kopernika.
W roku szkolnym 1930/31 założył Szkolne Koło LOPP w krośnieńskim
Gimnazjum. W Kole prowadził sekcję modelarska. W 1933 roku w czerwcu
uzyskał uprawnienia instruktora modelarskiego zdając egzamin przed Komisją
Egzaminacyjną w Komitecie Wojewódzkim Ligi Obrony Powietrznej Państwa
we Lwowie. Miał wówczas 17 lat.

/ z arch. Tadeusza Postępskiego/

Przez dwa lata był rekordzistą Województwa Lwowskiego w grupie
instruktorów w klasie modeli dowolnych.
Aktywność działaczy LOPP skutkowała zorganizowaniem na lotnisku
w Krośnie w 1933 roku Wojewódzkich Zawodów Modeli Latających, na
których krośnieńska ekipa modelarzy zdobyła drugie miejsce, po ekipie
lwowskiej.
Podczas pobytu w Bezmiechowej otrzymał plany szybowca CW III
(Wacława Czerwińskiego). Założył w Gimnazjum sekcję szybowcową.
Z Jego inicjatywy rozpoczęto zbiórkę pieniędzy by ze składek członkowskich
i z innych źródeł sfinansować budowę szybowca. Zorganizował też teoretyczny
kurs szybowcowy z szerokim zakresem programowym. Uroczystość
zakończenia budowy szybowca odbyła się w 1934 roku. Był to szybowiec
zarejestrowany pod numerem 44 w Polsce.

Młodzierz z wybudowanym przez siebie szybowcem /ze zbiorów Tadeusza Postępskiego/

Teraz Jego pasją stało się latanie. Ukończył kurs szybowcowy w Czerwonym
Kamieniu k/Lwowa i uzyskał stosowne uprawnienia.

/ z arch. Tadeusza Postepskiego/

Przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął szkolenie samolotowe.
Niestety działania wojenne przerwały przygodę z lotnictwem.

Samolot PZL-5 na którym szkolił się Zdzisław Postepski / z arch. Tadeusza Postępskiego/

W latach 1939- 945 Zdzisław Postępski pracował jako motorowy na
kopalniach ropy n1aftowej w Ropiance i jako pracownik administracyjny na
kopalni w Iwoniczu.
W 1945 roku w rok po zakończeniu działań wojennych w okolicach Krosna,
będąc pracownikiem kopalni w Iwoniczu uzyskał zgodę władz na założenie
modelarni lotniczej- Harcerska Drużyna Lotnicza "Maklany" przy tutejszym
Gimnazjum.

Modelarze z Iwonicza, po prawej w krawacie Zdzisław Postępski / z arch. Tadeusza
Postepskiego/

Rozpoczęte przed wojną studia prawnicze ukończył na KUL w Lublinie.
W 1947 roku ukończył także rozpoczęty przed wojną kurs pilotażu
samolotowego.

/ z arch. Tadeusza Postepskiego/

Do 1949 roku pracował w Departamencie Lotnictwa Cywilnego
Ministerstwa oraz w Biurze Wojewódzkim Ligi Lotniczej w Kielcach.

/ z arch. Tadeusza Postepskiego/

W 1949 roku został negatywnie zweryfikowany przez Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego, co wówczas wiązało się z odebraniem uprawnień pilota
samolotowego. Fakt ten spowodował odejście wielkiego pasjonata modelarstwa
lotniczego i lotnictwa do innych dziedzin. Podjął pracę w Komisji Planowania
UW w Kielcach. Jego druga pasją była fotografia której oprócz pracy
zawodowej się poświęcił.
W 1956 roku, doszło do rehabilitacji wcześniej wydalonych pilotów.
Wnioskiem Komisji ds. rehabilitacji przy Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie
został zrehabilitowany i po uzyskaniu pozytywnych specjalistycznych badań we
wrocławskim GOBLL przywrócony w poczet pilotów i instruktorów.

/ z arch. Tadeusza Postepskiego/

Miłość do lotnictwa pozostała w Nim do końca. 17 listopada 1981 roku
odbyło się zebranie założycielskie Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie
Podkarpackim w Krośnie. Wśród członków założycieli figuruje nazwisko
Zdzisława Postępskiego, który został wybrany członkiem zespołu
historycznego.
Zdzisław Postępski zmarł 8 marca 1991 roku. Pochowany został na
cmentarzu Pobitno w Rzeszowie.

Józef Schodnicki .

Urodził się w 1915 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do
Gimnazjum im. M. Kopernika w Krośnie, które ukończył w 1936 roku. Wśród
wielu Jego zainteresowań na pierwsze miejsce wybijało się lotnictwo, a w
szczególności budowa modeli latających. Został członkiem Koła Szkolnego
LOPP które skupiało grono zwolenników modelarstwa.

Józef Schodnicki prezentuje swój model / ze zbiorów KSL AP w Krośnie/

Był instruktorem dla grupy członków Koła, z którymi budował modele
szybowców i różnych modeli latających.
Swoje modele eksponował na wielu zawodach i pokazach organizowanych na
krośnieńskim lotnisku.
Wraz z grupą modelarzy zapisał się do Szkolnej Sekcji Szybowcowej przy
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Krośnie, którą założył uczeń V klasy
Zdzisław Postępski.
Brał udział w budowie szybowca „CW-III”, którego dokumentację pozyskali ze
Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej.
Budowę szybowca rozpoczęli w Seminarium Nauczycielskim a zakończyli w
sali rysunkowej Gimnazjum.
Po ukończeniu nauki, powołany został do odbycia służby wojskowej w 22
Dywizji Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, którą ukończył w stopniu
kaprala podchorążego rezerwy.

Drugi od lewe- Józef Schodnicki obok szybowca /ze zbiorów J. Zuzaka/

W 1938 roku rozpoczął naukę w Studium Wychowania Fizycznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W sierpniu 1939 roku, przed wybuchem wojny powołany został do odbycia
ćwiczeń wojskowych w ZPSP w Sanoku skąd we wrześniu został
zmobilizowany i brał udział w kampanii wrześniowej na odcinku OlkuszGródek Jagielloński.
W okresie wojny pracował w przemyśle naftowym na kopalniach w Równym
i Wietrznie.
Równocześnie z pracą ukończył kurs wiertacza w Jaśle i kierowników kopalń
naftowych w Borysławiu.
W 1947 roku ukończył Technikum Naftowe w Krośnie i rozpoczął pracę
w kopalnictwie naftowym .

Na kopalni, od lewej Józef Schodnicki, Józef Zuzak, Zbigniew Jabczyński
/ze zbiorów J. Zuzaka/

W 1950 roku uzyskał tytuł inżyniera górnictwa naftowego.
Od 1953 do 1959 roku pełnił funkcję naczelnego inżyniera w Kopalnictwie
Naftowym Równe i Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Naftowego Gorlice

/ze zbiorów J. Zuzaka/

W 1964 roku objął stanowisko Kierownika Grupy Robót Nr.6 w Zakładzie
Budowy Kopalń Naftowych w Krośnie, a w 1966 roku został kierownikiem
Działu Wykonawstwa Produkcji.
Od 1973 roku był kierownikiem Działu Głównego Mechanika PBN
„Naftomontaż” w Krośnie, skąd odszedł w 1976 roku z powodu długotrwałej
choroby.
Posiadał rozległą wiedzę zawodową – pasjonował się lotnictwem. Za pracę
zawodową i społeczną nadany mu został I stopień inżyniera górniczego
i odznaczony został wieloma medalami, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Tadeusz Pelczarski

Urodził się w 1931 roku w Krośnie. Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
ukończył w 1950 roku. Studiował w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej
na Wydziale Górniczym uzyskując w 1956 roku tytuł Magistra Inżyniera
Górnictwa.
Całe swoje życie zawodowe poświęcił przemysłowi naftowemu pracując
jako konstruktor w Oddziale Projektowania w Jaśle i kierownik Pracowni
w Krośnie, Głównego Biura Studiów i Projektów Górniczych w Krakowie.
Od najmłodszych lat był bardzo aktywnym modelarzem lotniczym. Starszy
brat często brał Go na rozbudowujące się lotnisko, gdzie puszczał wykonane
z pręcików bambusowych modele. Pamięta tragiczne dni II wojny światowej.

Obserwował bombardowanie lotniska przez samoloty niemieckie, później ich
starty na front wschodni. Z przykrością obserwował chłopców z Hitlerjugend
przechodzących z modelami koło jego domu. Wzbierał w Nim żal że nie może
takich modeli budować. Obserwował z okna domu jak Niemcy wycofując się
z Krosna dokonywali zagłady krośnieńskiego lotniska.
Po wyzwoleniu Krosna uczęszczał do szkoły podstawowej i do modelarni
lotniczej mieszczącej się w domu Józefa Kusiby.
Będąc uczniem Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Krośnie był
członkiem Ligi Lotniczej. Prowadził założoną we własnym domu modelarnię
lotniczą. Był bardzo aktywnym konstruktorem i modelarzem lotniczym
odnosząc wiele sukcesów w zawodach krajowych i zagranicznych
w Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii. Reprezentował Aeroklub Polski na
mistrzostwach świata w Anglii. Wielokrotnie zdobywał najwyższe tytuły
w zawodach krajowych w wielu kategoriach modeli latających. W 1967 roku
w klasie F1C zdobył 3-cie miejsce podczas trwających w Krośnie XXXII MP,
a w 1971 roku w Tyńcu podczas VI Zawodów Modeli Szybowców ZRC na
Zboczu zwyciężył w klasie standard. Podczas XXXVI MP Modeli Szybowców
w Jeżowie Sudeckim zdobył tytuł Mistrza Polski.
Podstawowe szkolenie szybowcowe I i II stopnia ukończył w Szkole
Szybowcowej Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w 1949 roku
w Fordonie k. Bydgoszczy. Następnie szkolił się w Aeroklubie Podkarpackim.

Tadeusz Pelczarski ze swoimi modelami
/ ze zbiorów KSL w Krośnie/

Długie lata współpracował z czasopismem „Skrzydlata Polska” publikując
własne konstrukcje modeli i reportaże.
Za wieloletnią pracę na rzecz lotnictwa odznaczony został medalem „Za
zasługi dla Aeroklubu PRL” , „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”
i nagrodą „Błękitne Skrzydła” przyznawaną za najwybitniejsze osiągnięcia
w lotnictwie polskim, oraz za całokształt wybitnej działalności dla lotnictwa
polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przez wiele lat był działaczem
i członkiem Zarządu Aeroklubu Podkarpackiego.

XXXII Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających - Krosno 8 ÷ 10września 1967 r.
Z prawej Tadeusz Pelczarski /www.modelarze-krosno.xq.pl/

Marek Mojak i Tadeusz Pelczarski na krośnieńskim lotnisku
/ze zbiorów.Mojaka/

Tadeusz Krzanowski

Urodził się w 1949 roku w Krośnie. Naukę rozpoczął w Szkole
Podstawowej nr.3, a w roku 1968 ukończył Technikum Przemysłu Naftowego
w Krośnie. Od najmłodszych lat wraz z braćmi, pod nadzorem ojca Bolesława,
pasjonata związanego przez całe życie z modelarstwem lotniczym, nabywał
umiejętności budowania i obsługiwania modeli latających. Czas wolny od nauki
spędzał zazwyczaj w domowym warsztacie lub w prowadzonej przez ojca
modelarni przy ul. Kletówki, później w Domu Kultury „Górnika- Naftowca”.
Obloty wykonanych przez siebie modeli odbywali na krośnieńskim lotnisku.
W czasach szkolnych został członkiem Aeroklubu Podkarpackiego- Sekcji
modelarskiej. Okres nauki w Technikum i praktyki w warsztatach
mechanicznych, kontaktem z narzędziami i obrabiarkami wyzwalały w Nim
zamiłowanie do majsterkowania. Po ukończeniu „Naftówki” rozpoczął pracę
w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego w Krakowie jako operator
obsługujący sondę akustyczną. Ciągła praca w terenie nie sprzyjała rozwojowi
zamiłowań do modelarstwa. Podjął się pracy jako kierowca taxi. Po roku pracy
za kierownicą postanowił znaleźć zajęcie w Anglii. Początki na emigracji były
trudne. Brak znajomości języka, tęsknota za rodziną dawały o sobie znać.
Poznał przyszłą żonę polskiego pochodzenia i nastąpił zwrot w życiowych
planach. Poznanie znajomego ojca, zaowocowało zleceniami na wykonanie
modeli lotniczych dla biur podróży. Wykonywał modele samolotów dla biur
niemieckich. Jego talent modelarski został zauważony przez jedną z wytwórni
filmowych i otrzymał propozycję pracy. Pierwsze miniatury własnych
projektów i własnoręcznie wykonane zastosowane zostały w filmie „Superman
I”. Były to rakiety, uliczki z poruszającymi się samochodami. Niedługo
otrzymał kolejne zamówienia do filmów m.in. „Superman II”. Później dwa
miesiące pracował w Nowym Jorku przy realizacji miniaturowych ludzików
w skali 1:16, mających się poruszać w wodzie przy kręceniu wydobywania
„Titanika”. Był to w filmie pierwszy przypadek sterowania miniatur radiem.
Jego kariera nabrała rozpędu. Mieszkając w Anglii zapraszany był do
współpracy przez duże wytwórnie filmowe jak: Mapet Production i Henson
Group.
Na jego zdolności zwrócił uwagę George Lukas
amerykański reżyser, producent i scenarzysta. Za jego namową przeniósł się
w latach 1984-1992 do San Rafaello, a następnie do San Francisco. Jeden

z realizowanych przez nich filmów otrzymał wówczas nominację do nagrody
Oskara.

Pracenad filmem "Batteries not included". Urządzenie do symulowania ruchów
mechanicznych pojazdów kosmicznych, za które Tadeusz Krzanowski dostał oscarowy
certyfikat /scanCroscoscena nr.14-2004/

W udzielonym wywiadzie dla „Crosceny” mówił tak: Otrzymałem najwyższą
nagrodę za osiągnięcia techniczne w pracy w filmie. Takich nagród przyznaje
się mniej niż Oskarów, tym większe było to dla mnie wyróżnienie i satysfakcja.
Przypomniałem sobie wówczas powiedzenie mojego ojca, skierowane do mnie
i moich braci: „...pamiętajcie, to co wam dałem z tego małego warsztatu, przyda
się wam na całe życie”. Nie przypuszczałem wówczas, że nabyte tam
umiejętności zaprowadzą mnie z Krosna do Hollywood.
W 1987 roku podczas 60-tej edycji przyznania Oscarów Amerykańskiej
Akademii Filmowej został uhonorowany jedną z nagród. Według oficjalnego
serwisu Akademii, nie dostał on statuetki, ale oscarowy certyfikat.

Podczas wręczania Oscarów, Tadeusz Krzanowski, drugi rząd, trzeci od lewej
/scan Croscena nr.14-2004/

Później były kolejne zamówienia do filmów. Jednym z nich, również
nominowanym do Oskara, była „Podróż w głąb człowieka”. Tadeusz
Krzanowski uhonorowany został listem Akademii Filmowej, co praktycznie
oznacza prawo posiadania głosu podczas przyznawania nagród filmowych.
W 1991 roku zaangażowany został do pracy w Hollywood. Przeniósł się do
Los Angeles. Tam poznałem znakomitego elektronika i z nim założył firmę
wykonującą makiety do filmów. Pracę w filmie powoli zaczęły wypierać
komputery. W 1996 roku skonstruował pierwszy w Stanach Zjednoczonych
miniaturowy silnik odrzutowy do latających modeli lotniczych i zajął się ich
produkcją.Były to początki w tej dziedziny w świecie. Dopiero później weszli
na rynek Niemcy i Francuzi budując większe silniki.
Praca w filmie zeszła na dalszy plan. W roku 2001 wykonywał jeszcze
miniatury do łodzi podwodnej. Angażowany był również do spraw technicznych
przy realizacji programów telewizyjnych. Rozbudował w okolicach Los Angeles
istniejącą od 1996 roku własną firmę modelarską i tam mieszka do dziś.
Brał również udział w zawodach międzynarodowych prezentując modele
lotnicze własnej konstrukcji.
Znaczącą była również współpraca z NASA w zakresie konstrukcji
i testowania silników odrzutowych. Wykonywał prototypy silników,
przeprowadzał ich próby, a wyniki wykorzystywane są w dalszych pracach przy
budowie nowych maszyn w amerykańskim przemyśle lotniczym.
Opracował: Józef Zuzak,Tadeusz Wais
Artykuł powstał na podstawie materiałów nadesłanych przez Pana Tadeusza Postępskiego,
syna Zdzisława, Pana Tadeusza Pelczarskiego, oraz posiadanych przez Pana Józefa Zuzaka
i „Croscena” nr.14 z 2004 roku.

