Był jednym z najzdolniejszych ludzi epoki
Ekscentryczny artysta malarz, który stał się jedną
z najbarwniejszych postaci polskiej cyganerii
artystycznej.

Konstruktor i pionier szybownictwa,
zapalony miłośnik awiacji który stał się jednym
z prekursorów lotnictwa w Polsce i na świecie

Czesław Tański urodził się 17 lipca 1862 r. W majątku
rodzinnym w Pieczyskach koło Grójca.
Był synem Adama i Celiny z Żołdowiczów.
Jego ojciec brał udział w powstaniu styczniowym. Ojciec
artysty, Adam za udział w powstaniu trafił do więzienia i
zapłacił wysoką grzywnę, nadwyrężając stan rodzinnego
majątku i doprowadzając do jego upadku. Matka była
wychowanką Instytutu Maryjnego, gdzie kształciła się w
dziedzinie malarstwa u Aleksandra Lessera – artysty
malarza i krytyka sztuki.

Kierunkowe wykształcenie
malarskie
i praca zawodowa artysty
Czesław Tański ukończył III Gimnazjum w
Warszawie
i Warszawską Szkołę Rysunku, gdzie kształcił się
pod kierunkiem Wojciecha Gersona i Aleksandra
Kamińskiego. Otrzymał stypendium im. KorwinaSzymanowskiego.
Od 1883 r. studiował w Akademii Sztuk Pięknych
w Monachium.

Od 1885 r. brał udział w wystawach oraz pracach
Towarzystwa Moskiewskiego Malarzy w Moskwie.
Zdobył uznanie jako portrecista, pejzażysta i malarz koni.
Z rekomendacją Towarzystwa Moskiewskiego Malarzy,
Czesław Tański otrzymał stałą posadę zawodowego malarza
i rysownika koni w uznanej stadninie koni rasowych
w Janowie Podlaskim.
Od 1893 r. zamieszkiwał wraz z małżonką Marią z
Jakubowskich, w miejscowości Wygoda koło Janowa
Podlaskiego, gdzie życie rodzinne i pracę zawodową Tański
łączył z konsekwentną realizacją swej największej pasji
konstruowania modeli latających.

Czesław Tański „ Licytacja koni w Janowie” 1897 r.

Czesław Tański był zawodowym artystą malarzem
specjalizował się w malowaniu portretów, pejzaży i koni.
W jego pracach znajdowały się również artystyczne
alegorie
i sceny batalistyczne inspirowane literaturą

Malarstwo dawało Tańskiemu wielką wiedzę z zakresu właściwego nakreślania
swych myśli. Studiował sztuki piękne, poznawał tajniki perspektywy ale
również anatomii, biologii, fizyki i wielu innych nauk. Był udanym artystą i
wszechstronnym człowiekiem.

Studium rysunku budowy owadów i naturalnych mechanizmów lotnych
szczególnie interesowały tego artystę, inspirując do odwzorowywania ich
w formie mechanizmów i konstrukcji umożliwiających zrealizowanie
największego ludzkiego marzenia - latania.

Pracę nad swoim pierwszym modelem latającym Tański rozpoczął w 1893 r. Udało
mu się opracować pierwszą w Królestwie Polskim cięższą od powietrza
konstrukcję latającą. Model posiadał dwa śmigła obracające się w przeciwnych
kierunkach.
Napęd stanowiły skręcone gumowe sznurki. Ta nowatorska konstrukcja
przewyższała modele budowane przez Francuza Alphonsea Penauda
i Austriaka Wilhelma Kressa.

Do pracy nad pierwszą lotnią w Królestwie Kongresowym
przestąpił w 1894 r. Konstrukcja wykonana została z
lekkiego drewna topolowego z kadłubem w kształcie sani.
Projekt ukończył w 1895 r.

W tym roku powstało Warszawskie Koło Awiatyczne. Tworzyli je
początkowo: Wł. Umiński, Wł. Kocent-Zieliński, J. Łukawski oraz Cz.
Tański. Koledzy towarzyszyli Tańskiemu w czasie pierwszych prób z
lotnią w Janowie Podlaskim. Próby nie powiodły się a szybowiec
został uszkodzony.

Tański rozpoczął pracę nad ulepszoną wersją lotni. Lotnia posiadała
trzy wersje. Druga posiadała większą powierzchnię skrzydeł i inny
układ ożebrowania. Trzecia posiadał długi kadłub i statecznik poziomy.

Materiał stanowiły drewno lipowe i wiklina. Skrzydła pokryte zostały
papierem i gazą jedwabną. Lotnia prezentowała się okazale.
Rozpiętość skrzydeł 8 m. Waga 18 kg, powierzchnia nośna 12 m2.
W czerwcu 1896 r. przeprowadzono próby lotów.

Sukces i rekord Tańskiego – pierwsze w Polsce
wzniesienie się w powietrze z terenu płaskiego.

Przełomowym wydarzeniem w historii lotnictwa okazały się próby
wzniesienia się z terenu płaskiego. Próby zakończyły się sukcesem. Tański
uniósł się na wysokość dwóch metrów pokonując lotem ślizgowym około
30 metrów . Próbę zakończył bezpiecznym lądowaniem.

Był pierwszym polakiem który latał na maszynie cięższej od powietrza i
pierwszym szybownikiem który wzbił się w powietrze na konstrukcji
własnego autorstwa.

Tański jeszcze tego samego roku dokonał kolejnych lotów próbnych. Do startów
zastosował również specjalnie skonstruowane rusztowanie. Po tych lotach
próbnych i remoncie szybowiec oddany został Muzeum Przemysłu i Techniki w
Warszawie. Zbiory tego muzeum niestety uległy zniszczeniu w czasie wojny
obronnej we wrześniu 1939 r.

Tański oddawał się awiacyjnej pasji odnosząc sukcesy, popadając
jednocześnie w problemy finansowe . Sytuacja materialna zmusiła go z
czasem do opuszczenia Janowa Podlaskiego ( dawniej Siedleckiego )

W 1899 r. zamieszkał wraz z żoną i synem Tadeuszem w Warszawie, zajmując się
wyłącznie malarstwem, aby poprawić swą sytuację finansową.
W latach 1901-1902 studiował w Paryżu, w Akademii Sztuk Pięknych Juliena.
W 1902r. powrócił do Warszawy i poświęcił się malarstwu.

Cz. Tański „Domek babci Tańskiej” Żerań 1920 rok"

Pobyt w Paryżu zapoczątkował nowy etap prac konstruktorskich artysty
porzucił opracowywany projekt tzw. mięśniolotu na rzecz śrubowca.
Tański badał zachowanie muchy polnej w locie. Badanie zainspirowały go
do opracowania wirników śrubowca. Warsztat na podwórku
Stowarzyszenia Techników w Warszawie (ul. Włodzimierska 3) był od
1905 r. miejscem realizacji projektu.

Budowę śmigłowca Tański zakończył w 1908 r. Konstrukcja posiadała
dwa przeciwbieżne wirniki osadzone na jednej osi, wprawiane w ruch
za pomocą dwóch korb. Wykonanie z drewna i rur stalowych
osadzonych na łożyskach. Waga 25 kg , brak systemu sterowania.

Próby maszyny przeprowadzano na podwórku mieszkania Tańskiego przy
ul. Mazowieckiej 2 w Warszawie. Po nieudanych próbach maszynę
wyposażono w silnik Anzani 2,5 KM oraz podwozie, ale brak systemu
chłodzenia uniemożliwiał próby. Autor zaprzestał prac nad śmigłowcem
w 1934 r. model przekazany został do Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w
Warszawie
gdzie uległ zniszczeniu w 1939 r.

Tański podjął następne wyzwanie skonstruowania samolotu z napędem
mechanicznych. Projekt wymagał nakładu pracy i finansów. Sprostać mogło
tym wymaganiom jedynie Warszawskie Towarzystwo Lotnicze „Aviata” które
w 1909 r. przystąpiło do budowy fabryki samolotów i zorganizowania na
terenie Królestwa Polskiego pierwszej szkoły lotniczej.

Tański uzyskał przychylność księcia Lubomirskiego stojącego na czele Aviaty,
choć w środowisku inżynieryjnym towarzystwa Czesław Tański nie posiadając
kierunkowego wykształcenia technicznego uchodził jedynie za
ekscentrycznego artystę malarza ogarniętego zapałem do latania.

Wzorcem w nowym projekcie stała się ważka znana jako „Łątka”. Zwinność
ważki i budowa jej skrzydeł zafascynował konstruktora. Budując „Łątkę”
Czesław korespondował ze swoim synem Tadeuszem , który studiował we
Francji. Korespondencja zawierała fachowe uwagi i spostrzeżenia
inżynieryjne Tadeusza wspierającego realizacje nowatorskich pomysłów ojca.

Prace nad Łątką zakończyły się 1911 r. Tański wyposażył Łątkę w 24 KM
silnik Anzani. Samolot Tańskiego był jednopłatem o drewnianej
konstrukcji z jednym miejscem siedzącym. Rozpiętość skrzydeł 15 m w
obrysie eliptycznym. Podwozie wyposażone zostało w dwie pary
gumowanych kół szprychowych. Testy nie zostały zrealizowane gdyż Łątka
była zbyt ciężka względem zastosowanego w konstrukcji silnika. W 1912 r.
ulepszono maszynę nadając jej bardziej obłe kształty, ale próby nie
powiodły się.

Po licznych udoskonaleniach i usprawnieniach aparatu ukończył go w roku
1913. Próby startu samolotu „Łątka” udziałem najlepszych nawigatorów
takich jak Michał Scipio del Campo, nie odniosły sukcesu. Tański porzucił
pasję lotniczą w sytuacji pogarszającej się sytuacji na dawnych ziemiach
polskich. Władze rosyjskie nie chciały finansować i promować polskich
konstruktorów.

Wybuch I wojny światowej i wkroczenie wojsk niemieckich do warszawy
przyniosły kres działalności Aviaty. Jej dobytek po części skonfiskowano
lub zniszczono. W tym również część prac Czesław Tańskiego.

Tański oddał się pracy artystycznej. Zaprzyjaźnił się z Bronisławem
Kopczyńskim działając w ramach Pro Arte. Stowarzyszenie artystów
malarzy Pro Arte w Warszawie zaistniało w ramach bliższej koleżeńskiej
współpracy jako wyraz bliższej ideowej działalności w 1921 r.

Tański w PRO ARTE
„ Tworzy się stowarzyszenie artystów malarzy, mające na celu rozwój malarstwa
polskiego oparty na tradycji zgodnej z duchem narodowym sztuki polskiej,
przekazanych przez największych jej mistrzów”.

Skład koła poza Czesławem Tańskim stanowili: Stanisław Straszkiewicz, Teodor
Ziomek, Józef Rapacki, Henryk Piątkowski, Zdzisław Jasiński, Tadeusz
Cieślewski, Jan Kotowski, Bronisław Kopczyński, Stanisław Zawadzki. Oficjalne
zatwierdzenie władz Pro Arte otrzymało w 1923 r. Stowarzyszenie rozwijało się
prężnie gromadząc wiele eksponatów, organizując udane wernisaże .

Czesław Tański powrócił w 1927 r. do swej pasji konstruktorskiej budując
cztery modele śmigłowców. Technika poruszała się do przodu . Tański
testował w Milanówku pod Warszawą modele i wyrzutnię napędzaną siłą
mięśni.

W 1928 r. Tański osiedlił się na stałe w Olszance, w willi zbudowanej z drzewa na
kształt lotni. Odwiedzał go tu często syn Tadeusz ze swoimi córkami Janiną i
Barbarą.
Tański gościł u siebie również wielu malarzy i konstruktorów szybownictwa oraz
samolotów (m.in. malarzy: Zawadzkiego, Żukowskiego i rzeźbiarza Otto).

Ocena i wartość pionierskich prac Tańskiego
Ze wszystkich swych prac przygotowawczych, projektów zmian
konstrukcji aparatów, z lotów próbnych, prowadził skrupulatne
notatki, które pozostawił potomności. Stały się one później
podstawą teorii latania na aparatach lotniczych, które utorowały
następnym pokoleniom drogę do unowocześnienia aparatów
lotniczych poprzez konstrukcję szybowców,
helikopterów i samolotów.
W 1934 r. Tański Przedstawił swoje prace do oceny Instytutowi
Badań Technicznych Lotnictwa . Uznano jedynie wartość
historyczną prac
Doceniając wkład Tańskiego w rozwój polskiego lotnictwa Liga
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej zakupiła większą część dorobku
konstruktora, który umieszczono w Muzeum Przemysłu i Techniki w
Warszawie. Dalsze działania zahamowała II wojna światowa.

W 1941 r. w Warszawie aresztowano Tadeusza Tańskiego i wywieziono
go do obozu w Oświęcimiu gdzie zmarł. Śmierć syna i zły stan
zdrowia złamały ostatecznie młodzieńczego ducha artysty /
konstruktora.
Czesław Tański zmarł 24 lutego 1942 r. w Olszance.
Pochowany został na cmentarzu w Puszczy Mariańskiej.
Mogiłą artysty opiekują się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego,
którego Czesław Tański jest patronem od 1980 r.
W 2018 r. na cmentarzu w Puszczy Mariańskiej zaplanowano budowę
nowego okazałego grobu w formie pomnika upamiętniającego
Czesława Tańskiego i jego syna Tadeusza - wybitnego inżyniera i
konstruktora, twórcę pierwszego polskiego samochodu CWST - 1.

 W 1957 r., w 60-tą rocznicę jego pionierskiej działalności
szybowcowej Aeroklub PRL ustanowił medal jego imienia,
przyznawany corocznie za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie
szybownictwa.

 Imieniem Czesław Tańskiego nazwane zostały: Szkoła Szybowcowa
w Fordonie k. Bydgoszczy, szkoła podstawowa w Janowie
Podlaskim, LO w Puszczy Mariańskiej oraz ulice w Warszawie,
Gdańsku i Krakowie.

 Prace Czesława Tańskiego, wydano również w formie kart
pocztowych

Wydano również znaczek pocztowy
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