
 

Adam Jan Kanty Kazimierz Ostoja-Ostaszewski 

urodził się 2.10.1860 r. we Wzdowie koło Brzozowa 

Otrzymał gruntowne i wszechstronne wykształcenie, 

uczył się i studiował w Tarnopolu, Lwowie, Krakowie, 

Berlinie i Paryżu. 

We Wzdowie Ostaszewski dysponował własnym 

laboratorium fizyczno-chemicznym, w którym na 7 lat 

przed odkryciem Rentgena stwierdził promienie 

przenikliwe. 

Żeglugą powietrzną interesował się prawie od 

dzieciństwa i chociaż nie posiadał w tej dziedzinie 

odpowiedniego przygotowania technicznego, 

pasjonował się nią prawie przez dwadzieścia lat. 

Usiłował sam konstruować i budować aparaty latające, 

mając na tym polu niewątpliwie ambicje odkrywcze, 

czemu sprzyjały także posiadane przez niego 

dostateczne środki materialne jako właściciela Wzdowa. 

W 1876 r. buduje w swej posiadłości model sterowca. W 1888 r. udał się do 

Berlina, gdzie w koszu balonu wolnego odbył swą pierwszą podróż 

powietrzną. Rzecz charakterystyczna, świadcząca o podkreślaniu przez 

Ostaszewskiego iż jest Polakiem, że na ten przelot balonem zabrał ze sobą 

odwieczny symbol polskości- flagę biało-czerwoną. 



 

W 1889 r. Ostaszewski wynalazł pierwszy w Europie odrzutowy silnik wybuchowy, w 

którego skład materiałów pędnych wchodziła benzyna. Silnik ten był zastosowany w 

jego modelach aparatów latających. 

W latach 1889-1892 zbudowano dwie wersje modelu o nazwie ”Stibor-1”. Oba 

modele latały w Krakowie, a jeden z nich według relacji Ostaszewskiego, wzniósł 

się na wysokość około 100 m, przelatując ponad domami i utrzymując się przez 

dłuższy czas w powietrzu. 

Brak konkretnych rezultatów z doświadczeń z pionowzlotami skoncentrował w 

końcu uwagę Ostaszewskiego na samolotach. 

Wyszkolił się w Paryżu w pilotażu i zbudował samolot ”Ost-I”. 



 

 Był to dwupłat wzorowany na 

   samolocie Wright Model A. 

    Maszynę tę miano oblatać 

   wiosną 1909 r. we Francji. 

      Niektórzy historycy lotnictwa 

polskiego przyjęli hipotezę, 

        że ”Ost-I” Ostaszewskiego, 

pilotowany przez niego i 

wykonujący wielokrotne loty, jest 

pierwszą zbudowaną przez Polaka, 

a przynajmniej przy jego znacznym 

współudziale, udaną polską 

konstrukcją lotniczą. Miejsce 

zbudowania tego samolotu nic jest 

dostatecznie wyjaśnione. Istnieją 

dwie hipotezy: jedna, że powstał we 

Francji, druga, że w pałacu, we 

Wzdowie.. 



 

22 października 2014 

W wydaniu premierowym ukazała się publikacja noszaca tytuł „XII корпусной 

авиационный отряд. 1915” i prezentuje 25 fotografii, dokumentujących 

wojenne losy pionierów wojskowego lotnictwa rosyjskiego, którzy w Krośnie 

i pobliskim Potoku (a także Równem na Wołyniu) nie tylko zbudowali dwa 

lotniska polowe, ale też zgromadzili na nich samoloty produkcji francuskiej - 

Farman 18. 

26 września 1914 roku Rosjanie po raz pierwszy zajęli Krosno, 

opuszczone dzień wcześniej przez cywilne władze austriackie. 

Ale już 4 października ofensywa austriacka 2., 3. i 4. Armii 

austro-węgierskiej wyparła wojska rosyjskie z Krosna. 10 

października 1914, wojska rosyjskie ponownie znalazły się 

w Krośnie, tym razem na ponad dwa miesiące. 

Kolejna jednak ofensywa austro-węgierska wyparła wojska 

rosyjskie z Krosna już 15 grudnia Rosjanie nie odeszli jednak 

daleko i ze wzgórz odrzykońskich rozpoczęli ostrzał artyleryjski 

miasta. Pod naporem wojsk Brusiłowa 3. Korpus Austro-Węgier 

zmuszony został do odwrotu, a 21 grudnia Krosno po raz trzeci 

zajęli żołnierze rosyjskiego 12. Korpusu Armijnego Imperium 

Rosyjskiego 



 

Rosyjska okupacja Krosna trwała jednak nadal i kres jej położyła dopiero 

zmasowana ofensywa wojsk niemieckich i austriackich pod Gorlicami, w rezultacie 

której miasto i okolice zostały wyzwolone 6-7 maja 1915. 

W 1914 roku skład i organizacja 12. Korpusu Armijnego przedstawiały się 

następująco: 12. i 19. Dywizja Piechoty, 3. Brygada Piechoty, 2. Zborna Dywizja 

Kozaków, 12. Dywizja Kawalerii, 12. Dywizjon Moto-artyleryjski, 5. Batalion 

saperów, 4. i 5. Batalion obozowy oraz 10. Kompania Aeromobilna. Ona właśnie, 

i jej działania w Krośnie i Potoku, w styczniu-lutym 1915 roku, stanowić będą 

przedmiot niniejszego artykułu. Tematem głównym, wokół którego koncentrować 

się będzie prezentacja niezwykle interesujących fotografii archiwalnych, jest 

sprowadzenie przez Rosjan do Krosna - koleją - rozmontowanych samolotów oraz 

organizacja pierwszych na Podkarpaciu lotnisk wojennych w Krośnie i Potoku. 

Poniżej prezentowane są zdjęcia z archiwum rosyjskiego 



 

1. Oddział skierowany do oczyszczenia i utwardzania pola pod lotnisko, 1 stycznia 

1915, Krosno. Po lewej i centralnie na horyzoncie - zbiornik oraz kominy krośnieńskiej 

rafinerii nafty Waleriana Stawiarskiego i Władysława Fibicha. Zaprzęgi końskie 

(wojskowe, nie chłopskie!) przywoziły ziemię i żwir, którymi zasypywano następnie 

nierówności gruntu i utwardzano podłoże pod przyszłe lotnisko 



 

2. Oddział skierowany do oczyszczenia i utwardzania pola pod lotnisko, 1 stycznia 

1915, Krosno. W tle, od lewej - budynek krośnieńskiej rafinerii Waleriana 

Stawiarskiego i Władysława. Fibicha, dworzec kolejowy, po prawej zaś - zabudowa 

rynku krośnieńskiego, bryła kościoła farnego i dzwonnicy. Zaprzęgi końskie 

(wojskowe, nie chłopskie!) przywoziły ziemię i żwir, którymi zasypywano 

następnie nierówności gruntu i utwardzano podłoże pod przyszłe lotnisko 



 

3. Żołnierze rozładowują rozłożone na części nowe samoloty przeznaczone dla 

jednostki, 2 lutego 1915, Krosno, rampa kolejowa obok dworca 

 



 

4. Żołnierze rozładowują z kontenerów nowe samoloty przeznaczone dla jednostki, 2 

lutego 1915, Krosno, rampa kolejowa obok dworca 



 

5. Żołnierze rozładowują z kontenerów nowe samoloty przeznaczone dla jednostki, 2 

lutego 1915, Krosno, rampa kolejowa obok dworca. Po lewej - widoczna bryła kaplicy 

Emaus 



 

6. Żołnierze rozładowują z kontenerów nowe samoloty przeznaczone dla jednostki, 2 

lutego 1915, Krosno, rampa kolejowa obok dworca 



 

Równocześnie trwały intensywne prace Rosjan w Potoku, zmierzające do 

przygotowania w tej miejscowości lotniska polowego. Jak się wydaje - przeznaczono na 

nie pola położone w centrum wsi, po lewej stronie drogi Krosno - Jasło, na północny 

zachód od zespołu dworsko-parkowego. Nachylone ku południowi stoki łagodnego 

wzniesienia - dziś niemal w całości zabudowane - stanowiły dogodny teren do 

wytyczenia pasa startowego. Ale nie zawsze wszystko udawało się pomyślnie 

7. Samolot Farman 18 rozbity na lądowisku przez oficera oddziału - ppor. 

Lajmuntowicza, Potok, 4 lutego 1915. Za samolotem, w tle, dworskie 

zabudowania gospodarcze. Po prawej, na horyzoncie, wzgórza zamykające 

kotlinę Jedlicza, Żarnowca i Długiego. 



 

FARMAN to francuskie przedsiębiorstwo produkujące samoloty, a następnie 

samochody. Bracia Maurice Farman i Henri Farman budowali od 1908 roku znane 

modele samolotów. W 1913 roku dołączył do nich trzeci z braci - Dick Farman 

i wówczas założono przedsiębiorstwo "Farman Frères". 



 

9. Żołnierze usuwają słupy telegraficzne w ramach przygotowań nowego lotniska 

do lotów, Potok, 7 lutego 1915. Na horyzoncie - wzgórza zamykające kotlinę 

Jedlicza, Żarnowca i Długiego. Za grupą żołnierzy - trzy samoloty stojące 

w szeregu, na tle zespołu dworsko-parkowego.  

 



 

Lądowisko przygotowywane było   na północny zachód od zabudowań dworskich, na 

terenie łagodnie opadającym   w kierunku południowym. 

10.Żołnierze instalują linię telefoniczną do łączności ze sztabem XII Korpusu Lotniczego, 

Potok, 15 lutego 1915. Droga Jasło-Krosno i zabudowania Potoka, na wysokości 

dzisiejszych warsztatów remontowych 

 
 



 

11.Mechanicy składają na lotnisku nowy samolot dla dowódcy oddziału kapitana 

Makarowa, Potok, 13 lutego 1915 



 

Dowódca oddziału - kapitan Makarow z obserwatorem - starszym podoficerem 

Katerinczukiem w kabinie samolotu, przed wylotem na lot zapoznawczy, Potok, 

14 lutego 1915 



 

Już teraz, na gorąco, analizując i szukając dla tych fotografii określonej wiedzy, 

zaprezentować można kolejne archiwalia, pozwalające osadzić te wojenne wydarzenia 

z roku 1915 w realiach regionu. Na początek - kilka źródeł kartograficznych - plany 

katastralne Potoka z roku 1851 oraz austriacka mapa z 1911 roku. 

Mapa katastralna 

Potoka z 1851 roku - 

widoczny zespół 

dworsko-parkowy, 

powyżej którego 

Rosjanie budowali 

w 1915 roku swe 

polowe lotnisko 



 

Austriacka mapa okolic Potoka w wydaniu z 1911 roku. Zaznaczono teren 

na którym - jak się wydaje - Rosjanie budowali swe lotnisko polowe 



 

Tyle archiwalne fotografie sprzed stulecia. Ich ujawnienie traktować należy jako 

niezwykle szczęśliwe zrządzenie losu. 

Lotnicza przygoda Krosna i Potoka miała krótki żywot. Wraz z wiosną 1915 roku 

nadeszła potężna ofensywa państw centralnych, w wyniku której wojska rosyjskie 

ostatecznie zepchnięte zostały daleko na wschód. Zanim jednak do tego doszło, na 

niebie krośnieńskim pojawiły się - chyba po raz pierwszy w dziejach - nie oglądane tu 

wcześniej samoloty. Nie mamy powodów aby wątpić w ogromne wrażenie, jakie 

aeroplany uczynić musiały na cywilnych obserwatorach lotniczych wzlotów i upadków 

Rosjan. Zapewne chwile te zapadły w umysły i pamięć wielu, od czego krok już był 

tylko do myśli o budowie w Krośnie lotniska, które dziś tu mamy. Zorganizowano je 

opodal miejsca, gdzie rosyjscy żołnierze wyładowywali z wagonów samoloty i podrywali 

swe maszyny do pierwszych lotów nad Krosnem. 

Projekt budowy lotniska krośnieńskiego narodził się dzięki gen. bryg. Ludomiłowi 

Rayskiemu i pamiętnej uchwale Rady Miasta z 1928 roku. Sam Rayski uczył się 

w krośnieńskiej Szkole Realnej, w niej też zdał w roku 1909 maturę. Czy widział 
samoloty Rosjan nad miastem? Czy można w tych pierwszych wojennych lotach 

szukać początków lotniczych tradycji Krosna? 



 

Ludomił Antoni Rayski 

Urodził się 29 grudnia 1892 w Czasławiu pod Krakowem, 

gdzie jego ojciec osiadł po opuszczeniu Turcji. Uczył się w 

Szkole Realnej w Krośnie, gdzie w 1909 r. zdał maturę i w 

tym mieście był inspiratorem budowy lotniska. Rozpoczął 

studia na Politechnice Lwowskiej. 

W 1914 roku Rayski zgłosił się na ochotnika do 

Legionów Józefa Piłsudskiego, został jednak powołany 

do osmańskiej armii. Tureccy przełożeni Ludomiła 

Rayskiego napisali w opinii o jego trzyletniej wojennej 
służbie nad Dardanelami i Morzem Egejskim że "znany 

był z lotów przeciwko wrogom wykonywanych z 

nadzwyczajną odwagą i zimną krwią". 

Po demobilizacji armii tureckiej jesienią 1918 roku porucznik Ludomił Rayski 

postanowił dotrzeć do Polski. 

Po przybyciu do kraju "Efendi" został dowódcą 7. "kościuszkowskiej" eskadry 

myśliwskiej, w której służyli ochotnicy ze Stanów Zjednoczonych. Następnie 

zorganizował 21. eskadrę niszczycielską, wyposażoną w samoloty, którymi w czasie 

wielkiej wojny Niemcy wykonywali naloty na Londyn. W polskich rękach maszyny te 

były równie skuteczne. 

Tuż po zakończeniu wojny o niepodległość "Efendi" otrzymał dawno zaległy awans. 

Od razu na majora, z pominięciem jednego stopnia. Był kilkakroć ranny, cztery razy 

został nagrodzony Krzyżem Walecznych, dostał też order Virtuti Militari. 



 

18 marca 1926 roku powierzono mu szefostwo Departamentu Lotnictwa w 

Ministerstwie Spraw Wojskowych. Po kilku latach jego stanowisko nosiło już nazwę 

"dowódcy lotnictwa". 

Ludomił Rayski uznał, że błędem jest kupowanie samolotów za granicą, wycofał się 

zatem z olbrzymich zamówień zagranicznych - czym naraził się na gniew francuskich 

potentatów lotniczych - i zaczął rozwijać produkcję samolotów w kraju. W 1928 roku 

utworzono Polskie Zakłady Lotnicze. Ich pierwszym zadaniem było opanowanie 

produkcji samolotów metalowych. Już po kilku latach produkowano myśliwiec PZL 

P.11 , samoloty liniowe PZL P.23 Karaś, a także znakomity samolot PZL P.37 Łoś. W 

ten sposób Polska stała się jednym z nielicznych państw zdolnych do samodzielnej 

produkcji wszystkich typów samolotów. Odnosiliśmy też sukcesy eksportowe, a 

polscy piloci byli doskonale wyszkoleni. 

W co trudno dziś uwierzyć, w 1939 roku silniejsze od polskiego lotnictwo wojskowe 

miały jedynie nieliczne kraje europejskie: Wielka Brytania, Francja, Włochy. Niestety, 

także III Rzesza i Związek Sowiecki, które w nadchodzącej wojnie miały stać się 

przeciwnikami Rzeczpospolitej... 

Ludomił Rayski był odpowiedzialny za szkolenie lotnicze - to jemu zawdzięczamy, 

że tak wielu polskich pilotów walczyło w czasie II wojny światowej. Ludomił Rayski 

był odpowiedzialny za budowę polskiego przemysłu lotniczego - to dzięki niemu w 

Polsce produkowane są samoloty. 

 



 

Do niedawna sądzono, że historia lotniska krośnieńskiego rozpoczęła się w 1928 

roku, kiedy to podczas jednego z posiedzeń Rady Miasta Krosna radni opowiedzieli 

się za realizacją przesłanego przez Komitet Wojewódzki Ligi Obrony Powietrznej i 

Przeciwgazowej we Lwowie planu budowy małego lotniska cywilnego w 

podkrośnieńskich Tłokach koło Głowienki. Akceptując plan opowiedzieli się za 

komasacją dzierżawionych przez rolników gruntów przeznaczonych pod lotnisko.     
Po czterech latach prac takie właśnie małe lotnisko LOPP zostało uroczyście     
otwarte i poświęcone. 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

5 Krajowy Lotniczy Konkurs 

Turystyczny 1933 – lotnisko 

w Krośnie zostało oznaczone jako 

Lotnisko kontrolne 



 



 

Było potem lądowiskiem międzyetapowym podczas Rajdów Turystycznych Dookoła  

Polski oraz odbywały się na nim pokazy modelarskie i lotnicze z udziałem 

najlepszych polskich pilotów, takich jak Bolesław Orliński czy Jerzy Bajan.  

W tym samym czasie z inicjatywy Politechniki Lwowskiej powstała w Bezmiechowej  

Szkoła Szybowcowa .Kierownik szkolnego koła LOPP działającego przy Państwowym 

Gimnazjum im.M.Kopernika w Krośnie Zdzisław Postępski  zwrócił się do kierownika 

Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej  o bezpłatne przekazanie planów konstrukcyjnych  

szybowca  CW-III.  W 1934 r. pierwszy szybowiec wykonany przez młodzież gimnazjalną 

był gotowy i został zarejestrowany jako 144 w Polsce. 

Poświęcenie 

szybowca 
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    W kierowanym przez gen. inż. pil. Ludomiła A. Rayskiego Departamencie Lotnictwa  
Ministerstwa Spraw Wojskowych powstał projekt wybudowania w Krośnie centrum 
wyszkolenia podoficerów lotnictwa i zakładów lotniczych. W 1934 roku został on 
oficjalnie przedstawiony Radzie Miasta Krosna w obecności Rayskiego. 

Radni widząc szansę na dalszy rozwój miasta, przyjęli propozycję i zaoferowali pod 
budowęcentrum około dwieście hektarów gruntu, którego część i tym razem miasto 
musiało wykupić od dzierżawców. Po rozpoczęciu w trzy lata później budowy, za 
pochodzącą z budżetu państwa sumę siedmiu milionów pięciuset dwudziestu 
czterech tysięcy złotych, zbudowano centrum wyszkolenia podoficerów lotnictwa. 

 
Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich zbudowana w latach 1937 – 1938, 
była jedną z najnowocześniejszych tego typu placówek w ówczesnej Europie. 
Składała się z trzech grup obiektów. W grupie pierwszej znajdowały się budynki: 
komendy centrum wyszkolenia,aresztu z wartownią przy bramie wjazdowej, kasyna 
oficerskiego i hotelu, jadalni dla cywili,świetlicy, dwóch budynków koszarowych 
obliczonych na trzysta osób, hamowni, kotłowni,garaży, warsztatów, budynku portu 
lotniczego, dwóch hangarów i magazynu materiałów pędnych. Całość uzupełniał 
pełnowymiarowy stadion sportowy. Druga grupa budynków składała się z 
posterunku, koszar szeregowych oraz podoficerów obliczonych na trzystu  
trzydziestu ludzi, kasyna, świetlicy i jadalni, magazynu, kotłowni, łaźni, pralni, 
remizy straży pożarnej oraz dwóch hangarów. W trzeciej grupie budynków 
znajdowały się: warsztaty remontowe, magazyny gazów technicznych, garaże 
kolumny samochodowej z mieszkaniami kierowców oraz warsztatem, magazyny 
materiałów pędnych i smarów, hamownia, kotłownia, magazyn złomu i rampa 
wyładowcza. 



 

Jesienią 1938 roku, jeszcze w trakcie niezakończonej budowy centrum,       
przeniesiono z Bydgoszczy do Krosna Szkołę Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich. 
Komendantem Szkoły mianowano ppłk pilota obs. Adama Juliusza Zalewskiego. 
Rozpoczęte w Bydgoszczy szkolenia elewów w specjalnościach pilot, strzelec 
pokładowy – radiotelegrafista oraz mechanik pokładowy były kontynuowane w Krośnie 
aż do wybuchu wojny. 



 

     Wygodne kwatery, sale wykładowe, stołówka, obszerne kasyno, klub oficerski, sala 
gimnastyczna. Piękne hangary z otwieranymi automatycznie drzwiami, doskonale 
wyposażone warsztaty remontowe, pracownie dla każdej specjalizacji szkolących  
się tutaj elewów 



 



 

 



 



 



 



 

Samoloty wykorzystywane w szkoleniu pilotów SPLdM w Krośnie 



 



 

Jednym z lotników związanych z krośnieńską Szkołą Podoficerów Lotnictwa 

dla Małoletnich był kpr. instr. pil. Feliks Balcerzak,                                                                           

W 1929 roku wstąpił na ochotnika do 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu,  
skąd skierowano go do bydgoskiej Szkoły Pilotów i Mechaników. 
Zostawszy po roku pilotem liniowym, w kolejnym roku ukończył w Wyższej 
Szkole Pilotażu w Grudziądzu specjalistyczny kurs pilotażu i jako pilot 
myśliwski w stopniu kaprala,wrócił do poznańskiego 3 Pułku Lotniczego. 
Kontynuując zawodową służbę wojskową, latał na maszynie typu           
PZL – P 11. Po zakończeniu służby został skierowany na kurs 
instruktorski. Po jego ukończeniu i zdobyciu stosownych uprawnień podjął 
w takim charakterze pracę w jeszcze bydgoskiej SPLdM. 
Jesienią 1938 roku, po jej przeniesieniu kpr. inst. pil. Feliks Balcerzak 
znalazł się w Krośnie, gdzie zajął się szkoleniem uczniów pilotów dwóch 
najstarszych roczników SPLdM., był bardzo wymagający, więc gdy 
zachodziła taka potrzeba,to nie wahał się eliminować entuzjastów 
podniebnych lotów do grona szczurów lądowych. 

            Kiedy w dniu 1 września 1939 roku 
wybuchła II wojna światowa, Balcerzak 
wziął udział w kampanii wrześniowej. 
 Jakopilot dywizjonu towarzyszącego  
4 PułkuLotniczego w Toruniu latał  
na maszynie typu Lublin R – XIII. 



 

W drugiej połowie września 1945 roku odbyło się w Krośnie Walne Zebranie Założycielskie 
Aeroklubu Podkarpackiego wziął w nim udział i znalazł się w składzie Komisji Rewizyjnej. Żeby 
jednak móc znów latać i szkolić, musiał zdobyć ponownie stosowne uprawnienia. Dokonał tego, 
kończąc w roku następnym w położonej w Ligotce Dolnej Cywilnej Szkole Pilotów i Mechaników 
weryfikacyjny kurs instruktorski i pilotażu, więc mógł już robić swoje, ale wtedy w Krośnie nie było   
to możliwe, bo sekcja samolotowa APdkp. nie miała maszyn. Balcerzak był wtedy pilotem   
ciągowym na lotnisku w Łękach Strzyżowskich, które należało do kierowanego przez instr. pil. 
Józefa Kusibę Szkolnego Ośrodka Szybowcowego. Organizował dla członków APdkp szkolenie 
szybowcowe. 
Kiedy jego sekcja samolotowa otrzymała przydział na trzy znajdujące się w Katowicach maszyny 
typu Po – 2, Balcerzak otrzymał od prezesa APdkp. inż. Stanisława Bergmana zadanie 
sprowadzenia tych samolotów drogą powietrzną do Krosna. Nie było łatwo, ale zorganizowawszy 
sobie dwóch dodatkowych pilotów, sprowadził maszyny na lotnisko, a potem z por. pil. Tadeuszem 
Pytelem poprowadził na nim pierwszy po wojnie w Krośnie  kurs pilotażu samolotowego. 

W1949 roku -  wtedy to wszak zaczęła się weryfikacja pilotów i działaczy lotniczych, w ramach 
której odsuwani byli z lotnictwa piloci związani z lotnictwem przedwojennym albo latający w czasie 
II wojny światowej w zachodnich, w tym polskich jednostkach lotniczych Feliks Balcerzak nie tylko 
stracił pracę w  APdkp, ale w ogóle otrzymał zakaz wstępu na lotnisko krośnieńskie. 

Do lotniczego życia w Krośnie instr. pil. Feliks Balcerzak wrócił dopiero po solidarnościowym 
przełomie w 1981 roku. Był wtedy najpierw jednym z założycieli powstałego przy APdkp Klubu 
Seniorów Lotnictwa im.Generała Ludomiła A. Rayskiego, a potem jego pierwszym prezesem.    
Jako taki kierował przygotowaniami do odbytego pięć lat później w Krośnie bardzo udanego           
V Zjazdu Absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich oraz Kadry Wojsk    
Lotniczych do 1939 roku 



 

Po rozpoczęciu działań wojennych przez Hitlerowskie Niemcy 1 września 1939, o godzinie 6.15  

nastąpił pierwszy nalot na obiekty Centrum Wyszkolenia Podoficerów dla Małoletnich w  

Krośnie. W nalocie uczestniczyły samoloty Dornier Do 17E należące do II./KG 77 startujące z 

lotniska Kamenica pod Brnem na Morawach. Drugi nalot miał miejsce o godzinie jedenastej w  

liczbie dziesięciu samolotów Do 17E należących do II./KG76.  



 



 



 



 



 



 

Hangar na III Grupie 



 

W dniu 4 września nastąpiła ewakuacja szkoły z Krosna do Łucka. W dniu 8 września1939  

Krosno zostało zaatakowane manewrem oskrzydlającym przez 1 DG gen. mjr. Hansa Kublera.  

Około godziny 21 niemiecka pościgowa kolumna „Lang” zmotoryzowanego oddziału „Wintergerst” 

płk. Karla Wintergersta z niemieckiej 1 DG, wykonując manewr od strony południowej,  

niespodziewanie wdarła się do centrum miasta. Krosno znalazło się pod okupacją hitlerowską.  

Po zajęciu lotniska przez specjalny oddział przybyły razem z oddziałami 1 Dywizji Górskiej, 

Niemcy zajęli się odbudową zniszczonych budynków oraz hangarów. Na wstępie zdetonowali  

pozostałe po bombardowaniu niewybuchy oraz zasypali leje po bombach. 



 

 

Pierwszą jednostką stacjonującą w Krośnie była pierwsza grupa siedemdziesiątego siódmego 

dywizjonu myśliwskiego: I./JG77 „Herz As”, stacjonująca od 13 września 1939 do 21 września  

1939, dowódca jednostki to Hptm Johannes Janke. Jednostka była wyposażona w samoloty 

Messerschmitt  Bf 109E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W ramach objazdów zwycięskich jednostek, na lotnisko, w dniu 15 września 1939 

przybył Marszałek Rzeszy Hermann Goering w towarzystwie generała Pułkownika 

Erharda Milcha oraz dowódcy 2. Dywizji Lotniczej generała majora Bruno Lorzela. 

Wręczono wtedy awanse i odznaczenia wyróżniającym się lotnikom. 



 

Goering na krośnieńskim lotnisku 



 

Piloci Luftwaffe postanowili urządzić w Krośnie symboliczny pogrzeb polskiego lotnictwa, 

wykorzystali do tego celu ster kierunkowy statecznika pionowego samolotu  PZL „Łoś” 



 



 

A potem  wywieźli  ukradzioną 

szachownicę i urządzali z nią 

propagandowe parady np. 

parada w Neubranderburgu 



 

W dniu ataku na Związek Radziecki w Krośnie stacjonował pięćdziesiąty pierwszy pułk bombowy  

KG51 „Edelweiss” należący do V Floty Powietrznej. Na lotnisku w Krośnie stacjonował sztab 

jednostki 
Cała jednostka liczyła 80 maszyn typu Junkers Ju 88A. Po rozpoczęciu operacji „Barbarossa”  

głównym celem ataku tych jednostek, były lotniska w okolicach Lwowa i Kijowa w ramach wsparcia  

ataku I Grupy Pancernej na południowy obszar ZSRR. 



 

 



 



 

Rankiem 27 sierpnia 1941 roku pociągi specjalne „Azja „ oraz „Amerika” przywiozły Hitlera,  

Mussoliniego oraz świtę towarzyszących im generałów do Stępiny. Po przesiadce na samochody, 

obydwaj dyktatorzy przybyli trasą prowadzącą przez centrum Krosna na lotnisko. W tym samym 

dniu, startującym z krośnieńskiej bazy samolotem Fw 200 Condor w eskorcie Heinkla He-111, 

polecieli wizytować niemieckie i włoskie jednostki do Kazania na Ukrainie. Odwiedzili wtedy  

kwaterę Generała Gerda von Rundstedta w Humaniu. W drodze powrotnej, po wylądowaniu w 

Krośnie, obydwaj przywódcy udali się ponownie na rozmowy do Stępiny a następnie pociągami  

specjalnymi ”Azja” i „Amerika” opuścili kwaterę. 



 

W oczekiwaniu na przylot Hitlera i Mussoliniego 



 



 

Mussolini 
na krośnieńskim 

lotnisku 

Powrót ze Stępiny 



 

Alianckie zdjęcie lotnicze lotniska w Krośnie w kwietniu 1944 roku. 

W nocy 11 sierpnia 1944 roku lotnisko zostało zniszczone przez saperów Wehrmachtu. 



 

II Grupa- południowa strona lotniska 



 

Po południowej 

stronie lotniska w czasie 

okupacji niemieckiej 
postawiono stację 

radio-lokacyjną 

 



 

Widoczny ślad po stacji radio-lokacyjnej 



 

III grupa – strona od Głowienki 



 



 



 

Lotnisko zostało zajęte przez Rosjan po zdobyciu Krosna 11 września 1944 roku. Miasto 

zamienione w mała twierdzę bronioną przez wzmocnioną 208. dywizję piechot Wehrmachtu bardzo  

ucierpiało podczas walk. 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 pierwszej grupy. Stąd  

samoloty startowały do walk na Przełęczy Dukielskiej. Trwająca wtedy operacja Preszowsko – 

Dukielska była największą bitwy górską II Wojny Światowej. W listopadzie 1944 roku piloci Korpusu  

Czechosłowackiego gen. Ludwika Svobody startując z pomocniczego lotniska w Łężanach,  

wykonywali zrzuty spadochroniarzy z samolotów Douglas „Boston” na tyły niemieckiego  

frontu. Rosjanie opuścili lotniska Krośnie dopiero w 1946 roku, zabierając ze sobą nawet stalowe  

konstrukcje nośne zniszczonych hangarów oraz reszki maszyn i lotniskowych instalacji.  



 



 

Działalność lotniczą J. Kusiba rozpoczął od modelarstwa lotniczego 

w latach wczesnej młodości szkolnej. Już w 1934 roku grupa 

entuzjastów z sekcji szybowcowej, wśród których był J. Kusiba, 

przystąpiła do budowy szybowca typu CW III. Od 1936 roku był 

członkiem Krośnieńskiego Koła Szybowcowego, a później Aeroklubu 

Zagłębia Krośnieńskiego w Krośnie (1938). W okresie okupacji 

działał w ruchu oporu i przyczynił się do przechowania 4 szybowców 

szkolnych tutejszego aeroklubu, z których jeden znajduje się 

w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Podczas okupacji niemieckiej, 

w domu rodzinnym Józefa Kusiby, funkcjonowała tajna modelarnia 

lotnicza 

Po 1944 roku młodzi entuzjaści lotnictwa z przedwojennej sekcji szybowcowej 

Państwowego Gimnazjum w Krośnie, na prowizorycznym szybowisku 

w Białobrzegach pod Krosnem odbyli pierwsze po wojnie loty szybowcowe. Był 

wśród nich Józef Kusiba. Na wieść o powstaniu przy PKWN w Lublinie resortu 

komunikacji, w listopadzie 1944 r. J. Kusiba wyruszył w podróż do tego miasta, gdzie 

w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Resortu Komunikacji Poczt i Telegrafu, 

przedstawił projekt odbudowy miejscowego lotniska i stan czterech szybowców typu 

CW III 



 

W styczniu 1945 roku udał się ponownie do Lublina. Wrócił stamtąd z dwujęzycznym 

(polsko-rosyjskim) dokumentem z dnia 11 stycznia 1945 r., jako szef Szkoły 

Szybowcowej, w którym napisano, że: "[…] 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 własność skarbu 

państwa do 1939 r. Uprasza się władze cywilne i wojskowe do udzielenia mu w tym 

względzie pomocy". 



 

W kwietniu roku 1945 otrzymał nominacje na szefa Ośrodka Szkolno-Szybowcowego 

(OSzSz) w Krośnie. W czerwcu 1945 w domu J. Kusiby, w ramach Ośrodka 

Szkolnego Szybownictwa, otwarto i poświęcono modelarnię lotnictwa, a w lipcu 1945 

- rozpoczęła działalność sekcja szybowcowa  W lipcu 1945 roku przy Ośrodku 

Szkolnym Szybownictwa utworzone zostały Warsztaty Szybowcowe, których 

kierownikiem był J. Kusiba, a zastępcą Władysław Nowotka. W sierpniu 1945 r. 

Ośrodek Szkolny Szybownictwa został zlokalizowany w majątku dworskim w Łękach 

Strzyżowskich, gdzie rozpoczęto teoretyczny kurs pilotażu. 



 



 

Przed startem z Łęk Strzyżowskich- 



 

Ostatnich instrukcji przed lotem  udziela Tadeusz Słuszkiewicz 



 



 

Przed lotem na rekord szybowiska – 2   godziny 40 minut 



 



 

W sierpniu 1946 r. J. Kusiba przejął w ramach Ośrodka Szkolnego Szybownictwa 

odradzającą się szkołę szybowcową w Bezmiechowej. 



 

 

Fotografie datowane na 1946 rok. Przedstawiają loty modelami Orlątko, w tamtym 

czasie niezwykle popularnymi. Wydano w tamtym okresie plan jedynie tego 

modelu i, należy przypuszczać, były one budowane najczęściej. 

Modelarze wykonują loty na wzgórzu Żabie na południe od Iwonicza Zdroju w 

niedzielne południe o czym świadczą odświętne ubiory i liczna obecność widzów. 



 

Ze wspomnień krośnieńskich seniorów 

modelarstwa wiadomo, że modelarnia w 

Iwoniczu (Zdroju) została uruchomiona w kilka 

miesięcy po zakończeniu II wojny światowej, 

gromadząc liczne grono modelarzy z okolic 

Iwonicza. Zawodnicy iwoniccy startowali też w 

pierwszych po wojnie zawodach modelarskich 

w Warszawie, co odnotowano nawet w 

fachowych czasopismach („Skrzydła i Motor” z 

16-23 czerwca 1946 r.). 

Na fotografii nieznany nam 

"ZAWODNIK Z IWONICZA" z 

modelem klasy A "Orlątko", 

najbardziej popularnym w tamtym 

okresie, gdyż wydano w całej 

Polsce plan jedynie tego jednego 

szybowca "wolno latającego". 



 

W lipcu 1946 po opuszczeniu przez Rosjan krośnieńskiego lotniska pojawiła 

się szansa na wykorzystanie do szkolenia pola wzlotów. Niestety zaraz po 

Rosjanach wkroczyła na lotnisko Jednostka Wojsk Ochrony Pogranicza, której 

saperzy zajęli się rozminowywaniem terenu. 

18 sierpnia 1946 miała miejsce niezwykłe wydarzenie gromadzące na lotnisku 

społeczność Krosna. Po uroczystej mszy z udziałem władz nastąpiło poświęcenie 

pola wzlotów i samolotów. 

 

Członkowie Aeroklubu w drodze na mszę 18VIII 1946 



 

Po powrocie z kościoła członek A.Pdkp Nowotko 

składa raport kierownikowi sekcji szybowcowej 

J.Kusibie. 

Uroczyste wciągnięcie na maszt flagi A.Pdkp. 

 



 

J. Kusiba składa raport Naczelnikowi Wojewódzkiego Wydziału Ogólnego 

Franciszkowi Petrusowi. 



 

Po wciągnięciu flagi Aeroklubu nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. 

Naczelnik Petrus przemawia do zgromadzonych. 

Po nim wystąpił ks. Borowiec –prezes Woj. Rady 

Narodowej. 



 

Poświęcenia płyty lotniska, pozostałości hangarów i samolotów dokonał duchowny 

kościoła farnego , a zarazem członek Zarządu A.Pdkp. ks.Jan Zawrzycki . 



 



 

Rodzice chrzestni samolotów Po-2 

o znakach ABA, ABB, ABC 



 



 

Członkowie A.Pdkp aktywnie brali udział w życiu lokalnego społeczeństwa 

Solidarnie wspomagali ludność wiejską w akcji żniwnej 1950 



 

A także dostarczali niezapomnianych wrażeń 

prezentując z bliska sprzęt latający. 



 

W sierpniu  1950 grupa pilotów A.Pdkp bierze udział w kursie spadochronowym 



 

Od 1951 w A.Pdkp. sekcja szybowcowa  zaczyna osiągać wyniki sportowe 

o czym świadczą artykuły w  krajowej prasie lotniczej. ( Skrzydla i Motor, 

Skrzydlata Polska ) 



 



 

Na starcie od lewej  instruktor J. Kusiba, St. Gałuszka ,Zb.Chodorowski 



 

Wywiad ze zwycięzcą Zawodów 

Okręgowych w Kielcach 

17 VIII - 28 VIII1952 

Nieoficjalna nazwa zawodów 

brzmiała: Szybownicy 5-ciu 

Okręgów nad Górami 

Świętokrzyskimi 

 

Końcowa tabela wyglądała 

następująco : 

Nazwisko           Okręg          Pkt 

Chodorowski      Rzeszów    1182 

Stała                   Katowice     866 

Plebańczyk Łódź            456 

Cetner                 Kielce           93 

Liziniewicz          Warszawa     36 



 

Skrzydlata Polska     7 VI 1953 



 



 



 



 

Święto Lotnictwa 29 VIII 1954 lotnisko Krosno 



 



 



 



 

Samolotowe Mistrzostwa Polski 1956-1957 



 

Eskadra Szkolna  Aeroklubu Podkarpackiego 1956 



 

Samolotowy Mistrz Polski 

1956-1957 

instr.sam. A.Pdkp 

Wójcicki Władysław 



 

Krosno 1957 

 

Piloci z zaprzyjaźnionego 

Czechosłowackiego 

Aeroklubu  Presov 



 

Pierwsze Zawody Modelarskie modelarni A.Pdkp. 

z   Sanoka, Jasła, Krosna, Sanoka  maj 1957 



 



 



 



 



 



 

Ważenie modeli 

Kazimierz Ginalski z swoim modelem 

Przed startem do konkurencji 



 

Zasłużony instruktor 

Jerzy Wiśniowski z grupą 

młodych adeptów modelarstwa 



 

Aeroklub Podkarpacki rozpoczął w styczniu 1958 loty na nartach 



 

Insruktorzy : J. Kusiba, Z. Kwiatek, F. Kawala 



 

Instruktor Felicjan Kawala 



 

 

Eskadra szkolna  instr. Szyłkiewicza- St.Przybyła,  J. Jakubowski, 

mech. Zygmunt Wójcik, instr. Jerzy Szyłkiewicz, Edward Jędrusik, 

Jan Krukierek i nierozpoznany 

 



 

Jerzy Wojnar reprezentant A.Pdkp na Mistrzostwa 

Świata w Lesznie 1958. 



 



 



 



 

Pokazy lotnicze w Krośnie 1959 

Na pokazach w 

Krośnie 

były kiedyś takie 

tłumy i nie potrzebne 

były ogrodzenia 



 

Szkolenie spadochronowe 1960 

Instr.Stefan Chmura z grupą kursantów 



 



 

Wizyta dowództwa wojsk lotniczych na lotnisku w Krośnie 1961 



 



 



 



 

1962 



 

Skrzydlata Polska 1963 



 



 

Skrzydlata 

Polska  1963 



 



 



 

Zwycięzca  Okręgowych Zawodów 

Szybowcowych 

w Krośnie Władysław Wójcicki 

Drugie miejsce zajął 

Zbigniew Kwiatek 



 

Skrzydlata Polska 1963 



 

Pierwsza 500-setka w A.Pdkp – 17.06.1965 



 



 



 



 

Skrzydlata Polska 1966 



 



 

Okręgowe Zawody Szybowcowe Krosno 1966 reprezentacja – 

Zb. Chodorowski , J. Gałuszka , W. Wójcicki, J. Markiewicz , T. Płatek , 

Z. Tebich Krosno 



 

W 1966 r. decyzją Zarządu Głównego APRL przeniesiono z Strzebielina do Krosna 

Centrum Wyszkolenia Spadochronowego . Tym samym przekształcono Aeroklub 

Podkarpacki z centrum Wyszkolenia Samolotowego w  Centrum Wyszkolenia 

Spadochronowego 



 

Skrzydlata Polska 1966 



 



 

Rozpoczęcie sezonu lotnego 1967 



 

„ Błogosławieństwo Ikara „ 



 

Członkowie Zarządu Aeroklubu Podkarpackiego i zaproszeni goście : 

 

Trzeci od prawej kier. A.Pdkp. Zbigniew Szuber, czwarty instr. Józef Kusiba, 

piąty Prezes A.Pdkp. Henryk Górka , szósty  Prezes  A. PRL. Stefan Antosiewicz, 

w czapce Gabriel Legwant , czternasty w prochowcu dyr. LZN Władysław Janica , 

szesnasty główny inż. LZN Roman Sochacki 

 



 

7 IV 1967 to pamiętny dzień dla instruktora Stefana 

Czerwonki oraz dla A.Pdkp. W Krośnie. 

W tym dniu instr. Stefan Czerwonka jako pierwszy 

polski spadochroniarz wyskoczył z samolotu po raz 

dwutysięczny. 



 

Prezes Aeroklubu Podkarpackiego Henryk Górka gratuluje 

instr.. Stefanowi Czerwonce wykonania 2000 skoku. 



 

 

 

Skoczek Aeroklubu 

Podkarpackiego 

W Krośnie Jerzy Dudek, 

wyrównał 

absolutny rekord świata 

w skoku na celność lądowania 

z wysokości 1500m 

z opóźnionym otwarciem 

spadochronu. 

W dwóch skokach uzyskał on 

centrum- 0,00 m. 



 



 



 



 

Nitra 1967 



 



 



 

Skrzydlata Polska 1967 



 

1968 



 



 

Skrzydlata Polska 1969 



 



 



 

Dziwnie to wygląda z perspektywy obecnej chwili 



 

1970 



 

Spadochronowe Mistrzostwa Polski 1970 



 

Prezes APRL Władyslaw Jagiełła 

gratuluje zwycięzcom XIV 

Spadochronowych Mistrzostw Polski 

rozegranych w Krośnie 



 



 

Lotnicze Przysposobienie Wojskowe II stopnia  1971 



 

Szkolenie na samolotach  TS-8 Bies 



 



 



 

1971 



 

1971 



 

XII Jeżowskie Zawody Szybowcowe 

o Puchar  Skrzydlatej Polski  1972 



 

Władysław Jagiełło 

dekoruje Jerzego Dudka 

brązowym medalem 

„Za zasługi dla obronności 

Kraju” 

1972 



 

Międzynarodowe Zawody Szybowcowe Krajów Socjalistycznych w Orle 1972 

dyplom dla pilota A.Pdkp. Juliana Ziobro 



 



 

1973   Diamentowy Przelot 



 



 



 

1973 



 

Centralny Obóz Spadochronowy 1974 



 

Minister  Oświaty Kuberski i gen. W. Jagiełło odwiedzają 

krośnieńskie lotnisko 1974 



 



 



 

Międzynarodowe Zawody Szybowcowe Krajów Socjalistycznych w Orle 1974 

dyplom dla Juliana Ziobro za trzecie miejsce reprezentacji polskiej 



 



 



 



 



 



 



 

1976 

Z notatnika lotniczego 

Dobrze spisali się reprezentanci A.Pdkp. 

w Krośnie na trzecioligowych Okręgowych 

Zawodach Szybowcowych w Nowym Sączu 

Pokonali szybowników z Mielca, Nowego 

Targu i gospodarzy. 

Czołowe miejsca zajęli krośnianie : 

I miejsce Bolesław Wojtowicz 

II miejsce Andrzej Ring 

IV miejsce Marek Ring 

 

 



 



 



 

Räyskälä, Finlandia 1976 15 SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA 

Räyskälä, Finlandia, 13-27.06.1976 r. 

W Mistrzostwach Świata w 1976 r. w fińskiej miejscowości Rayskala startujący 

na ”Jantarach 2”, Julian Ziobro i Henryk Muszczyński zdobyli 2 i 3 miejsce w 

klasie otwartej. 



 



 

W mistrzostwach wystartowało 85 zawodników z 26 państw. 

W skład reprezentacji polskiej znaleźli się; kierownik ekipy Tadeusz Reiniak, 

trener Józef Dankowski, szef techniczny Janusz Becker oraz czterech 

zawodników 

Wyniki końcowe - klasa otwarta - 39 zawodników 

miejsce zawodnik kraj maszyna wynik 

1 George LEE Wielka Brytania ASW 17 4594 

2 Julian ZIOBRO Polska Jantar 2 4535 

3 Henryk MUSZCZYŃSKI Polska Jantar 2 4491 

4 Klaus HOLIGHAUS RFN Nimbus 2 4471 

5 Richard BUTLER USA Glasflügel 604 4445 

6 Bert ZEGELS Belgia ASW 17 4357 

7 Richard JOHNSON USA Jantar 2 4269 

8 H. FRECHNER Szwajcaria Nimbus 2 4233 

9 Göran Ax Szwecja ASW 17 4209 

10 Frantiśek MATOUŚEK Czechosłowacja Nimbus 2 4193 



 

1977 



 



 



 



 

11 MISTRZOSTWA PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH 

Leszno, Polska, 5 - 23.05.1977 r. 

W mistrzostwach wystartowało 42 zawodników z 7 państw w tym dwie 

reprezentacje Polski 

klasa otwarta 

1) 9.05 - przelot docelowo powrotny 230 km 

2) 12.05 - trójkąt 206 km 

3) 18.05 - trójkąt 315,2 km 

4) 22.05 - przelot docelowo powrotny 150,04 km 

5) 23.05 - podwójny trójkąt 2*140,89 km 

miejsce zawodnik kraj maszyna wynik 

1 Frantiśek MATOUŚEK Czechosłowacja Nimbus 2 3923 

2 Frantisek NECID Czechosłowacja Kestrel 3687 

3 Oleg PASECHNIK ZSRR Lietuva 3632 

4 Leinid VASKOV ZSRR Lietuva 3589 

5 Bela KASSAI Węgry Jantar 3541 

Mirosław 
6 Polska 2 Jantar 3271 

KRÓLIKOWSKI 

7 Pal SZEREDYJ Węgry Jantar 3064 

8 Stanisław KLUK Polska 2 Jantar 2888 

Jurgen 
9 NRD Jantar 2 2849 

GROSSEHELWEG 

10 Henryk MUSZCZYŃSKI Polska Jantar 2 2826 

15 Julian ZIOBRO Polska Jantar 2 1387 



 



 



 

Diamentowe  przewyższenia 

Nowy Targ  1977 



 



 



 



 



 



 



 



 

Medal Tańskiego – najwyższe polskie odznaczenie szybowcowe ustanowione na 

wniosek Lotniczej Komisji Historycznej Aeroklubu Polskiego dla upamiętnienia 60. 

rocznicy pierwszych wzlotów szybowcowych polskiego pioniera szybownictwa 

Czesława Tańskiego. Zarząd Aeroklubu Polskiego 4 listopada 1957 uchwałą erekcyjną 

zatwierdził wniosek ustanawiając medal najwyższym w kraju odznaczeniem za wybitne 

osiągnięcia szybowcowe  Pierwszym pilotem szybowcowym w historii odznaczonym 

tym medalem była Pelagia Majewska w 1957 (za 1956). 

Julian Ziobro otrzymał medal w 1977 (A. Podkarpacki) 



 



 



 

1979 



 

13 MISTRZOSTWA PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH 

Nitra, Czechosłowacja, 26.07 - 12.08.1979 r. 

W mistrzostwach wystartowało 33 zawodników z 6 państw 

klasa otwarta 

1) przelot docelowo powrotny 261 km 

2) trójkąt 389 km 

3) podwójny trójkąt 2*150 km 

4) przelot docelowy 300 km 

 

Wyniki końcowe - klasa otwarta 

miejsce zawodnik kraj maszyna wynik 

1 Frantiśek MATOUŚEK Czechosłowacja b. d. 4874 

2 Johannes BARWICK NRD b. d. 4822 

3 Julian ZIOBRO Polska Jantar 2B 4638 

8 Franciszek KĘPKA Polska Jantar 2B 3903 



 



 



 

LPW  I  stopnia  1980 



 

Kursantów  wita  kierownik Aeroklubu Podkarpackiego ppłk. Stanisław Gałuszka 



 

1981 



 



 



 



 



 



 



 

Zawody spadochronowe  o memoriał im . Wiesława Szelca 

Krosno 1981 



 



 



 



 

Kadra instruktorska  lata 80-te  - stoją od lewej: J. Ziobro, A. Klatka, Z. Sawaryn, 

J. Kusiba , Z. Brongiel, J. Zuzak-prezesA.Pdkp, J. Czernicki, Z. Szuber, ?,S. Chmura, 

Pierwszy rząd od prawej : M. Gałuszka, A. Pyzik,T. Wieczorek, ?, Z. Dzius 



 



 



 

1982   „ Z Krosna do czerwonych beretów” 



 



 



 

Obóz Kadry Szybowcowej Juniorów w Lesznie 1983 rok  

Mirosław Markiewicz i Jan Gruszecki – 

kadrowicze Aeroklubu Podkarpackiego  



 



 



 



 

1984 



 

Zjazd absolwentów SPLdM 1985 



 

Do zaproszonych gości przemawia 

Gen.bryg. dr pil. Władysław Hermaszewski 



 

Przekazanie sztandaru Aeroklubu- od lewej w poczcie sztandarowym M. 

Markiewicz z lewej strony 



 

Sztandar przejmuje Kierownik Aeroklubu, płk. Jan Stolarski, z prawej Prezes 

Aeroklubu Józef Zuzak 



 



 



 

F 



 

1986 



 



 



 

Gratulacje za tysięczny skok składa zastępca kierownika A.Pdkp. Zbigniew  Szuber 



 

1987 

Ekipa Polska na zawody modelarskie- 

pierwszy z prawej Grzegorz Peszke. 

 



 



 



 



 

1988 



 

Część załóg rajdu pilotów i dziennikarzy 



 

1988 



 

1989 



 

Widok na samoloty podczas Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski 

1989 r., od lewej:  Marek Mojak,  Mieczysław Gałuszka, Andrzej Krupa, Witold i Piotr 

Tenerowiczowie. 



 



 

1990 



 



 



 

Goście i członkowie Zarządu po ceremonii  Otwarcia SNMP w Krośnie, 

od lewej: mecenas Leszek Ćwiok, dyrektor LZN Kazimierz Ginalski, Józef 

Kusiba, Prezes Aeroklubu Tadeusz Kunka. 

 



 



 

Msza hangarowa na rozpoczęcie Zawodów o puchar Juliana Wacławskiego 



 

Otwarcie zawodów szybowcowych o memoriał Juliana Wacławskiego. 

Stoją od lewej Dyrektor Aeroklubu Witold Ostrowski i Prezes Jan Zając. 

 



 

W głębi zawodnicy- pierwszy z lewej Tadeusz Lewandowski, 

drugi Mieczysław Gałuszka 



 



 

Mistrzostwa Świata Samolotów 

Ultralekkich w Poznaniu 1994 rok 

Przedstawiciele IKCSP : od lewej Ryszard Ruszała, 

Robert Perec, Anna Orzel, Malwina Wójcicka, Jerzy  

Wiśniowski, Jerzy Jagiełło, Adam Nowak  

oraz Mistrz Świata UL  pilot Jan Gruszecki  i  dyrektor 

Aeroklubu Podkarpackiego Witold Ostrowski 

przy  samolocie FK-9. 



 

Uroczystości 50-lecia powstania APDKP SL, od lewej stoją: Stanisław Kondera, 

ks. Jacek Matuszewski, Witold Ostrowski, oo. Dominik Orczykowski, 

Andrzej Klatka, Jan Zając.1995 



 



 

Ekipa Polska podczas ceremonii otwarcia Mistrzostw Europy- od lewej Karol 

Kubit, Krzysztof Jurkiewicz, Adam Perz, Ziutek, Witold Ostrowski, Jan 

Gruszecki, od prawej Jacek KIbiński (Kierownik ekipy), Witold Antoniewski. 



 

Przed konkurencją 



 

Jan Gruszecki na podium Mistrza Europy – 

Anglia, Littlle Riesengton 



 

Andrzej Krupa z  Andrzejem  Pelczarskim- 

modelarskim V-ce Mistrzem Polski- 

Leszno 1996 r. 



 

Andrzej Krupa Kierownik Zawodów Modelarskich wręcza nagrodę dla 

Stanisława Kubita – Krosno  1996 



 

Pierwszy „Bal Lotników” w Krośnie, połączony z plebiscytem na 10 Najlepszych Pilotów 

w roku 1995. Od prawej: Jan Michalski, Janusz Darocha, Włodzimierz Skalik, B. 

Demczenko-Grzelak, Jan Gruszecki, Marian Kaziród. 



 

W 1996 roku po raz 

pierwszy po II wojnie światowej 

krośnieńskie lotnisko 

odwiedziła grupa pilotów 

z  zachodu. 



 



 



 



 

Ołtarz przygotowany do uroczystości 

mszy świętej z udziałem Ojca 

Świętego 

Przepustka na lotnisko obowiązująca podczas 

pielgrzymki Jana Pawła II  9-10.06.1997 roku. 

 



 

Przejazd Ojca Świętego 

na lotnisku w Krośnie. 

Przedstawiciele Aeroklubu 

Podkarpackiego Witold Ostrowski 

i Jan Zając podczas pożegnania 

na lotnisku w Krośnie wręczają 

Ojcu Świętemu pamiątkę – 

model lotowskiego samolotu 

B-767 z życzeniami szczęśliwego 

kolejnego powrotu do Ojczyzny 

liniami ze znakiem „żurawia”. 



 

Moment pożegnania – Ojciec Święty, Dyrektor Aeroklubu Witold 

Ostrowski oraz Prezes Jan Zając. 

W głębi grono arcybiskupów i biskupów zaangażowanych w 

organizację Pielgrzymki. 

 



 

Andrzej Krupa- Jodłowiec1999, 

I miejsce w MP w klasie F3F. 



 

Tadeusz Lewandowski – zdobywca I 

miejsca w Turbii za wykonanie samolotu 

UL TULAK  2000 



 

Pamiątkowe zdjęcie członków Aeroklubu Pdkp. z uczestnikami Zjazdu absolwentów 

SPLdM  po locie    15.06.2002 

 



 

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem SPldM – od lewej stoją: Barbara Prinke- 

Kusiba, Zbigniew Chodorowski, nn, Józef Kusiba, nn, ksiądz Dominik Orczykowski, 

Feliks Balcerzak (absolwent SPldM), 3 nn, 



 

Lotnisko w Krośnie: „kosiarki” i balony przed startem w III GZB 2002. 



 

Wycieczka do Bezmiechowej Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa- 

2004. Od lewej: Jan Gałuszka z żoną Stefanią, Ania Wojtowicz, w głębi Julian 

Ziobro, Tadeusz Płatek z żona Barbarą, 



 



 

Andrzej Krupa ze swoim modelem w 

Kurowie-2005. Obok Zofia Ząbek. 



 

Drugi z prawej Andrzej Krupa. 



 

Spotkanie KKSL w Skansenie w Bóbrce 2005. Przy stole od lewe: Julian Ziobro z żoną 

Haliną,  Tadeusz  Płatek z żoną Barbarą, Jerzy Wiśniowski z żoną Zygmunt Majka z 

żoną , Stanisław Kubal, Ryszrad Nowak, Marek Tenerowicz, Witold Tenerowicz. 



 

Delegacja A.Pdkp. na jubileusz Tadeusza Góry w  Bezmiechowej 

17.05.2007 



 



 

Zimowa Fala  13 I 2009 



 



 



 



 

I Podkarpackie Międzynarodowe Zawody Szybowcowe  o Puchar 

Karpat – Krosno 2009 



 



 

Instr.pil. Mieczysław Gałuszka 



 

Podczas zawodów bywało i tak 



 

I Podkarpackie  Samolotowe  Zawody  Rajdowo-Nawigacyjne Krosno 2011 



 

Przed konkurencją  na celność 

lądowania 



 



 

Zwycięzcy  zawodów 



 

XIII Górskie Zawody Balonowe 2012 



 



 

II  Podkarpackie Samolotowe Zawody Rajdowo- Nawigacyjne  +  II Piknik Lotniczy2012 



 



 



 



 

Zwycięzcy   II Samolotowych Zawodów Rajdowo- Nawigacyjnych Krosno 2012 



 

Od kilku lat tradycją na 

krośnieńskim lotnisku 

stały się „ Mikołajkowe Skoki” 

i wręczanie prezentów dla dzieci 

 



 

III 

Podkarpacki 

Piknik 

Lotniczy 

2013 



 



 



 

11 kwietnia br. nasz kolega Henryk Krupa – członek sekcji modelarskiej naszego 

aeroklubu, podczas Kongresu AP w Warszawie odebrał Brązową Odznakę „Za 

Zasługi dla Sportu” przyznaną przez Ministra Sportu i Turystyki w 2014 roku. 

Odznaczenie wręczał Prezes Aeroklubu Polskiego p. Włodzimierz Skalik 



 



 

Odznakę przyznano na podstawie wielu osiągnięć sportowych w 

modelarstwie jako zawodnik, trener, oraz działacz społeczny (do 

niedawna przewodniczący naszej sekcji modelarskiej) oto kilka z nich: 

– od 2010 roku instruktor modelarstwa lotniczego (AWF Krzaków), a 

od 2011 Trener II Klasy Modelarstwa Sportowego (WSTS w 

Warszawie) 

– Kilkukrotny medalista Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, a w roku 

ubiegłym zdobywca srebrnego medalu w Pucharze Europy 

Eurochallenge w klasie modeli F1H. 

– Liczne zwycięstwa w zawodach krajowych i zagranicznych w klasie 

modeli swobodnie latających 

– Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w modelarni „Koliber” 

– Organizator większości zawodów modelarskich rozegranych na 

naszym lotnisku od 2008 roku 

– Od 2012 członek Komisji Modelarskiej w Aeroklubie Polskim, a od 

2013 jej wiceprzewodniczący i jednocześnie asystent Trenera Kadry 

Narodowej w kat. F1H, G, K, N i S. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 



 



 

W 2015 roku po raz  XVI 

odbyły się w Krośnie 

Górskie Zawody Balonowe. 

Były one dla nas szczególnie 

ważne, gdyż po raz pierwszy 

wzięła w nich udział załoga 

wywodząca się z Aeroklubu 

Podkarpackiego. 

Na niebie pojawił się piękny 

biało-niebieski balon 

CELLFAST zakupiony 

i udostępniony przez Pana 

Janusza Słabika 



 



 



 

Rok 2015 okazuje się bardzo istotnym dla rozwoju aktywności lotniczej w 

Aeroklubie Podkarpackim. Powstał kolejny w historii A.Pdkp. zespół  samolotów 

latających w szykach. Było to możliwe dzięki życzliwości  Pana Janusza Słabika, który 

udostępnił swoje samoloty. 



 



 



 



 



 



 



 

Mistrzem Polski 2015 zostaje Krzysztof Wieczorek, 

2 miejsce – Marcin Skalik, 

3 miejsce – Marcin Chrząszcz. 



 

W kategori Junior: 

Mistrz Polski – Jarosław Sysio, 

2 miejsce – Marcin Wieczorek, 

3 miejsce – Zofia Garwacka. 



 



 

29.08.2015 

70 –cio lecie Aeroklubu 

Podkarpackiego i 100 lat 

Lotniska w Krośnie 



 



 



 



 


