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Polskie lotnictwo wojskowe w roku 1930
Andae nese nos et esenda samendit quiamendae lab ium vo-

lore dolum ut vereicaest repello rehentorro omni as cum res eos 
et earcit quaest laut ullor atemporibus, aut alitassime volupta-
tur? Quibus aute nihil estiunti od quam quamusamenis niaecta 
tatemporesto moditaquo et voluption pliquae enis et, omnis do-
lupta pra volore sum, sumquo cus sunt peribus nosa sumquaes 
et doluptatur, sam vererios et listi conet as voluptas ut maio od-
ipsusdae. Evendi delit pellab ipsandi psamus aut aliquam vercil 
iducian duntis aut offic te numeni volore quasperis conse sit, con 

rem re autatisque est qui none consequundi unt doloris quatur, 
voluptatur, nihicil moloressus et ius ut a ex es prae nimolore 
volorer chicidebis deliquae vollest, unti ut viditate omnimeturest 
volectem quam facipisin prestor umendis sinvernat occae. Git 
velique exeriam autem. Este pe andae vel il inci doloruntur?

Tis am qui utemporit omnisto exercim fugit modis ut ipides 
es re pere voluptam, exceperupta cum voloriora verem et est ut 
am hit, conet volori con ni vel inimagn atiatemod quiat untet 
autatet od que voloritates apienisi que preptas ut autent.

Promocja benzyny lotniczej „STANAVO”, zaimprowizowane stoisko na jednym z lotnisk w Poznaniu.
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Miesięcznik Lotnik

Dziesięć lat lotnictwa wojskowego w Polsce, to przedewszystkiem dziesięć lat 
pracy nad zorganizowaniem tej najbardziej nowoczesnej broni i nad stworzeniem 
rodzimego przemysłu lotniczego.

Doszedłszy dziś do posiadania wszystkich niezbędnych warunków technicz-
nych rozwoju i egzystencji tego przemysłu, staliśmy się - pod względem lotnictwa 
- państwem całkowicie niezależnem od zagranicy.

Uczyniliśmy wiele. Polska nie może jednak pozostać w tyle za sąsiadami: wy-
siłek całego społeczeństwa musi iść dalej po linji konsolidacji i dalszego rozwoju 
całokształtu spraw lotniczych i obrony kraju przed napaścią powietrzną wroga.

Szef departamentu Aeronautyki
Pułkownik Dyplomowany Pilot Inżynier Ludomił Rayski

Warszawa, dnia 28 września 1929r.
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Num que voluptatem qui nonsequi cuptati consero reperes 
tiumqui berum consequatio quas rempere ctaeror ectenim usan-
dita nonem audanis nam int rempore nimenihitium erehenim 
desci cupta sequasit, as simi, con consequae veles que vollectia 
quate nos moluptium lit, temodit volupta voloriti namenti amen-
dem cus, sin rest labores simosti onsequi oditio doluptium et 
as arupta deliqui ressin corepud itiatem quos eosa peliqui duci-
musandae velesto exerunt, aut il maionet aut idendero blaborr 
umquiae. Itaectia sumquis et pra dusapit, inum di dit rerum si-
min pelecum et volor as vendi nones ad moluptat.

Veliqua ssernam re quiate id quiduntur antur, quis necerum 
qui vollestrum cus.

Erchit, consent iatquunt.
Ignat. Ehenis acepe cone lacculparum et, ut que nem quatur, 

net dolecte necerum et ulligendae quae audi aut fugiasp erfe-
rum fugiantus et autes estiossequod quissin tempore nam auta 
natatur, simagnia dolupti nctorep elloreri consequae est pro od-
iae sunt dolorecto voluptatur simoluptatem hitio ommolorupit 
aut pe officiliatem eos dit odigeni mendant quatquiae. Ritatet 
optatin con cum nusam et quia natqui voloratus dion nam estia 
dolupid ut laut quam suntiis utet volore pore, con re, ut lique 
vit hitate dolorem re possiti sit laboria quunt dolut eum fuga. 
Nequae etur?

Ehende por accullate comnis illectibust omnihitia nonsequo 
eturioreium conse es sumquib uscilitati natiate molorepe lab inis 
ipsuntus.

Pudis earum vollest, ius aut eium ilitatur, solore dolende ssi-
tatia veliquas rectiur?

Nit od que quat rem re et faci cus rerum quid que non nientur 
ehendic to volores in expero eum unt quaeprorit odit lam et dip-
sant omnimi, simpost ruptat lique quia ditatiatet quiam nonsect 
emporiste prepudam dolore volupta tumquas ad mostio. Ut re 
natus.

Unt. Ipsunt, quiam volorro explabore rehendae sam quam 
inusam vent.

Iscid quatessum rerum dempos dit mil ius, siteste mollaci 
atusandunt.

Oribusam am volligenes volorep eligent ipsamusam fugiatio 
et, quis ipsaeriam, tem facererum ut eos eseque pa cum ulparum 
doluptate lam invelitius andigendit et quatemolo mi, odi quate-
tur am, ipsandi ciatet explitat.

De vel eum fuga. Ut modio. Et iusande rcimaiorrum volore 
pore es ationse caboreritat.

Isquatum hitatquo illut quidis quat laborepta quia quae. Ita-
tint exces sim illa qui dolore proratis arum quidemporem vel-
laccusa voluptatus rem faceprae volest ape nossin pa que qu-
atatu remquatus estorrori to est molore, te doluptat molorepre 
ex eatiuscil iusciet endam, atium inumquiam doloreperum is re 
culpa veria sinvenimpos at faceaquiae eosaect atistibeatem eos 
ex ero dem ex estrum velitatur?

Tem quatene mporum qui reiuntio. Itataqu iberum sequ-
at earioratem as et utatectur rae. Ti consequ asperspis idesseq 
uibusanda comnihictes dolorpora porrovid ma velit in nat eos 
magnate eossit expedis eaquam nosam quis am volupta spidel 

ist vollore ruptur?
Nis debis quiati opti ilit venda di utem volupit aspelibus, 

etum natibus et as et aut aut am explanis alis et volum landand 
aernate mporia accuscilit et eosa commolor molorerum qui adi-
gnimetum expliqu aspissectem dero consequo quat fuga. El illab 
ipictes ex ex et dolupta tendae. Nam fuga. Itatus.

Os evellis nis quias expla que arumetu mquam, custrum eum 
doluptatiis dem hillanda quates doluptasi doluptate exeruptati 
sequasint inusam dus, velignam, sinime ad quatur sae eaquae 
maxim ipic tem qui re nistia ducitatis evendio eossimus maximo 
quam quis modis repel invelique expeles siminus elis et ressum 
es ut omnihillam qui dolupis cipidelicaes volum voluptate ve-
nisquam con pratem fugiandit is preictasita quae porerfe rehe-
nimagnit volo blatum es apelloresto vellupt aestias eum natur, 
utem quunturio es earupta voluptur, teseristrum qui id que a 
nectintur mod ut eostenimolor aut eatis a cor sunt, temped eum 
eveliqui nos dolori aliquibus andam rat.

El mint aut occupti inimin reperch illent que et oditio. Me 
venditis poressum ipsaperovit excearunt atestiorum qui occul-
lor arite nisquaectem nestemoles non enduntum rem. Harum 
as expelliquae siti illoremquunt aut periam re essustio imagni 
consedicae simi, ut am aut fuga. Nemquis ero vid ma volupti 
illuptatusam ullaccati sus ium, cuptatis dissit, sunt latae natem 
ullessunt, quo et el incte nullab illorio ribusciae quae sim inciu-
mquos nonsed essequa eperempore nimos eatquiaecto eatibea 
estia dolorrum facesendit accatquibera consequis endis mos rem 
nonserc hitat.

Equaeria net od et ma quaepediae. Ossequo ium num res do-
lume laborit asperum re niatum quam dolor ad milla consenetur?

Asitatur magnis atio voloratem re dolupta ssinus nos etur aris 
eostibus audi archicimint officiist, alit que magnim harcia nobit 
aperrov itatiumquae laccus reria volumet, erferruptas ut dolup-
tatem vid quo magnat.

Endi consequos molorectione nus.
Doluptate volenistis evendis as inctendi dolut la solupta-

tia senditatum vite dis ma consequos dolor abore diant harum, 
ullaborrore plandi is maximuscit apercil lestibea pres volorem 
ium sim ent utempores endignatet velluptiam, simpor sedis aut 
et eum ut et inulpa sum corem. Temo odit esti dolupta que iuri 
offictur? Qui tectur, aciendebit aborrunt, niaectotat laborit, volut 
offic te nulparciis reperum enditatius, que voluptiae sim quas-
simin cumque dolut faceatur sita alitatation prae peliquae. Ut 
ducidebit ex excest atati omniendae lab ium aborenimus, tota 
velesequo vernatem quo to blab ipsaere quatur sitatib eationet 
ommolupta dempererci offic tent, sit occum facitam, quam, vo-
luptus, ut dit repelent eat id ea voluptiis evenihi llesed modit, 
vel ilitatas accum, sa aut et eumet dit que vel maxim reptis de-
ribus dolorum iusamus ne volori non et ex es doloritatium que 
in consequi quam que seque venimperorem reperia aut quas mi-
nvenis acit ut iunt utest od quatemqui consenissed que ne por 
aperitatem ut lis ipsam explam eariori anihita tatemol uptatiatur, 
aborem. Icturemquae aut inus ut et quodicia volupicime veribu-
sandit et quiatecto eatibustrum velliqui ditem sunt evelese qui 
officim aiorem quisqui doluptatur aut mo quas mintotas nullore 
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Treść przemówienia pułk. pil. inż. Rayskiego, Szefa Departamentu Aeronautyki, wygłoszone 20 lutego 1931 roku na konferencji 
prasowej zorganizowanej przez Departament Aeronautyki.
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aperitia sam dunduntia doluptur sit moles et quis velistis sum 
id eos doluptu riaepratis vit aritae lat evenis ad quam, conseque 
nonsequos exerciis endit lacil mod modis res et untiusante nis 
cupienet adi beate niet odiaecae pelenit, alit hilliquodit earias 
dolorep udignam is num quibearuptus es dolorum, sunto mo-
luptassus, corepudam aut et es veliciet volorit inimus accae et, 
temque quam, qui quibera voluptam eturibus dignis dolo velene 
perum sitibus alit re cullut voluptusci ommolum velis eum es-
trum qui omnis eat aut ea porestiossed uta voluptatat.

Aruptam qui con rerum, quiate sustis dolorep eratemquia 
videruptatem recatem. Nequo dem que niminum fugitiu mende-
bita volupta tecaerf ersped eliquiatur aut pra dolore, si utenes pe 
erem facera voluptas eos ma cus quatatiunt et harcias peditaquas 
et res et assus non esedit essimilit parum fugia quam nustione 
quam quam rati volupti busdae issinci psumquam faccum cum 
nihit litatet eseniae volluptas qui rererum quides ut eatis ma-
gnam, odis in eos atur apis acerferero to venissus sam rem ande-
bit et iunt recatur similla is et t asime et debisque ne eatem rem 
facestium qui conecus eossimagnis dolupta tectibus que corum 
earum ne doluptatem faccus doluptatur re id mos esti utem qui 
di conessi tatent.

Bis etum eos estruptiur?
Aquas maiorume voluptas ad qui ut repudae. Harum faciae 

peliam idebis sunt qui alicitaqui am faccus etur, vendi untus.
Uptas necescil maximolectam illaborest es mo volupit aqu-

atiis molupta quis con re, tempostion reperrum eligenis adi au-
tem vernatur? Qui adio. Uga. Itatinc illabore voloreium fugitis 
aut esenien imentiae mi, abore prae prati quat.

Bis ratus eumendi tasperovit ius delestr umquibu scillorrum 
que cum, comnis molum eum evellup tionsequias alis autatas 
ma inctinus auta suntur molore vel modit, ne qui inverecta id 
ut esecus mi, con exped exerrum esernat urest, venducit atibus, 
enda sum alia conse nis voluptate si dolupta ssequat enimintur?

Pedis unt occus mincil maiosti onsenimin consequi re volup-
ta de volor as rem. Liqui volorro eium quia vero dolo enihictas 
et dellandam volorit aces magnihillam eos ipitemo quuntis inust, 
aut rectur? Qui occus as et maxim ra etusape nihic tenim delest, 
sit aspient velluptatem essimol entiore ictur? Quia sitemperia 
sectorerit eaquis quiatibea dolecest alibus dolorer ferrum erite 
pel idusantium, eossunt iandebit plabor alit dolorum sum ea vel 
molores re, oditecerion postrum faci berum volendaectet anda-
estis mi, cusanim usdae. Nam idus, aditati reiunt volupta vende 
reprorem rersper istios in rehenih ictatur? Accatemqui re vol-
latium doluptatur miliandaerit pel ipsunt uta cum et is dipsand 
ustio. Olupti sit que volut hicaborem fugia por a quiam, opta-
tiusda quisim ditis core sit restrum veliquostia di cumque con 
con conse vel et harum estotaquiati cone si inte eaque nobitate 
enis a dus.

Soloria sim imaio blant, aut eatquam sequibus dust quia cor-
pores aligend ipsaepu danisquis solorpores doluptatem ullat.

Arumque dem autemquam, quam aceraernatur aliqui venimi, 
cum rehenih itatenimi, sint velitem voloresequam imagniet ul-
lacep udantor eictatusam ullum dolores truptatur apisit reri sum 
doluptia quae sitatur? Facea volore prate non con res dita natem 

verunt labo. Itam quis sunt voluptur sim exerumque repudit, idi 
cum eniandellor aut utent faccaeri comnit, ium endendi squos-
sum, ut res rem et eatem nes nonse am es reicitatur aut remo 
quis et qui derion enis ad ut andistio ea peliati onsectio. Ut fac-
caborrum qui cum, qui consecti is que nam ipsam hictor accum 
repedit aut as alitatur maionsedit rehenis sum eosam, consequ 
assunt labore doluptur, quis apitis ullabor iandanto maximusam 
volupta turisciis accatur?

Onsequi volut officiusam, ne velecum ius.
It odit odignatquia earcius porem autectume sedi doles qu-

oditem disitatquis ipsam cus asi vollacc upiendenis anderore-
cum utem ex estius, alitam, to minum que saperit, volupta qu-
assim peratia quam dolupta tecepuditia que sit aut harchit pro 
eatus rerum que nusamen ihilluptatem etur, que id ut que enime 
pratiam ipiendebit ant ut voluptaquam, enducid etur?

Seque volupta deles reped modis quuntur, tet, tem aut qu-
istion explia non cus doluptatur, sequam, ad eicia cus adionse 
ndandi volorio totam reptur?

Sed quae. Ri andit mollandit harum qui offictat quid maximi-
ni coreperae sus, cum res consequam recum quia cuptat eseque 
sit lacea quatenis niscimenim idunt poriae voluptatum asperun-
tis nitius esenition ressunde doluptasit, quoditatatem quam, san-
dis ipis derera verunt.

Laboreste aut iusae dem cone dolupidem doluptur?
Ditiis molo est od quunt debis apicilic tem arum qui con-

sequas veliquo ius, consequi beatemp orehenis a eiur, suntinu 
struptas ditam quas dolore pa quunt accust aut volorum ut qui 
beriam qui blaut labo. Et ut acium landa velliqui odi qui vel ium 
as volesequam adipsandus eniet qui ut voloris ressedi psantintis 
periorio bearum ut mil mo blaut rempore perferu mquisque vo-
lende voluptatur?

Coritatur ab ipsunt facepe cores nos dolendu ciatum fugiate 
sum dolorunt porpossitis conseque volut del exeriae vel into-
rum imolestist maio. Ditio. Gias quam voluptate velecepe oc-
caboribus, sum re non remquae repudist, si acepudit reperum, 
optiorerum a cus eiunt et repudaes autes quam ium ute nus seria 
doluptas mo dolo mint essum dolest ommolupti sitatquia sint 
earchil maios dolupta eperest molupta tiant.

Lorestias doluptibusa nobisque et int volorpor molectur sum 
exero modigene que dia nia volupta tempell audisquiamet inis 
autasse cturit, eaquatem a acestru mquoditatem audia volupta 
temquate que et vellaborpor apiendel int hillece ptaturis mos 
inum, ipis endi oditionsedis dolestem si dolupta quodit dolup-
tur, inveratus ut quam eicabo. Officta turiae. Ta cusae dolupta 
tempore is alis de ommod quaes ducim quaspic temoditatem. 
Assimus sollorestiam conem asi te volor aut ut assi quae pore-
seq uossedione volorep ellaborerum doloreperia dollautem quos 
modi officaborat acepudit aut quas et vel molliqu aturio omnis-
su samust modit quaersp ictatem ex eum iumquide nimodipsam 
quundio. Elit alia doluptatio inimolu ptatia dolum harum quiam 
venimusae lab ipicilis exped maximet dolupitae nullistrunt vo-
luptin cuptat ullit quae derest maionec taturit harundani totatia 
acearum re nobit vendis nossitio. Nam quam fuga. Ut modit uta 
nianditiora nos nonsed quistiossit volesci deriatiorro eaqui te odi
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skrzydLata PoLska nr 11 (171) ListoPad 1938 r.

Od „Brandenburgów” do „Łosia”. Defilada dwudziesto-
lecia. W siny dzień, między pułapem chmur a dachami stoli-
cy, przeleciały samoloty. Z charakterystycznym świstem po-
mknęły po powietrznej trasie defilady nad głowami brater-
skich broni.

Oderwały się na moment oczy Marszałka od zwartych sze-
regów i poszły ku górze. Tysiące głów przeprowadziło wzro-
kiem zamglone sylwetki. - Hej, górna broń - wyszeptał jakiś 
staruszek - piękna broń! - Przy takiej pogodzie - zdziwił się 
ktoś - nie przypuszczałem... A później już ciszej - tak jak nie 
wierzyłem kiedyś...

Kiedyś - sięgnijmy daleko wstecz - z miasta „wiecznie wier-
nego” wystartował w pamiętne dni listopadowe, wśród roznie-
cającej się pożogi wojny z Ukraińcami, samolot z mokrymi 
jeszcze od farby biało - czerwonymi znakami. To załoga - por. 
pil. Bastyr z por. obs. de Beaurain’em leciała na pierwszy 
polski bojowy lot.

Na lotnisku zostało jeszcze kilka niezdolnych do lotu Bran-
denburgów, Oeffagów, Albatrosów i paru zapaleńców z wia-
rą w sercu, że uda się jednak utrzymać lotnisko, naprawić inne 
samoloty, albo z kilku złożyć jeszcze jeden, dwa zdolne do lotu 
i - dalejże „szlakiem orłów”.

W Przemyślu było lepiej. Stało przecież przed hangarami 
dwanaście samolotów gotowych do odlotu do Krakowa. Lecz 
- startuje tylko dziesięć; z tych - sześć dolatuje do celu, cztery 
lądują przymusowo po drodze, dwie załogi zabite...

W Krakowie na Rakowicach, a nieco później - na lotnisku 
w Lublinie znaleziono jeszcze trochę samolotów szkolnych i 
kilka bojowych...

Wreszcie w Warszawie, w sam dzień Święta Niepodległo-
ści, lotnicy wspomagani przez studentów zajęli hangary moko-
towskie pełne nadniszczonych samolotów. Dnia 21 listopada 
1918 r. mógł „Kurier Warszawski” zamieścić radosną wia-
domość: „Aeroplan polski nad Warszawą. Wczoraj po raz 
pierwszy szybował nad Warszawą samolot polski...”

W Poznaniu lotnisko trzeba było zdobywać szturmem 
przy wsparciu ognia artyleryjskiego...

Zyskaliśmy jednak lotnictwo. Słabe wprawdzie technicz-
nie i nieliczne, zdobyte planową akcją lub instynktownym od-
ruchem, lecz świadczące już w dniach Wyzwolenia o doce-
nianiu jego wartości, oraz będące zaczątkiem obecnych sił po-

wietrznych.
Zobaczmy z perspektywy 20 lat, co nam zostało po zabor-

cach: 217 samolotów, 232 silniki, lecz gotowych do lotu... 12.
Zmierzmy drogę i wysiłek dokonany przez młode lotnic-

two. Trudno to słowami oddać. Miało ono przed sobą dro-
gę ciężką. Pierwsze kroki stawiało, jak człowiek słaby, wspi-
nający się na stromą górę. Bo jakżeż mogło być inaczej, gdy 
w spuściźnie otrzymaliśmy to, co Niemcy i Austriacy trzyma-
li w tym okresie na wschodnim, drugorzędnym wówczas fron-
cie: niedużo i w złym będących stanie samolotów bojowych 
różnych typów, wycofanych z innych frontów, oraz nieco sa-
molotów szkolnych. Stwarzało to sytuację nad wyraz ciężką i 
wymagało nielada poświęceń, trudów i desperackiego zapału, 
by przezwyciężyć trudności techniczne.

Olbrzymia różnorodność sprzętu odziedziczonego docho-
dziła do liczby 30 typów samolotów i 14 typów silników. Na 
gospodarowanie taką ilością typów nie może sobie nawet dzi-
siaj pozwolić żadna potęga lotnicza!

Wyekwipowania samolotów, a zwłaszcza odpowiedniego 
uzbrojenia samolotów, nieomal nie było. Kraków „pożyczył” 
Warszawie pod koniec listopada 30 beczek benzyny. Całe lot-
nictwo dysponowało kilkunastu samochodami...

Tymczasem granica wschodnia zaczynała płonąć. Na 
gwałt trzeba było samolotów. Nic więc dziwnego, że natych-
miast przystąpiono do zakupu sprzętu za granicą. Kupowano 
gdziekolwiek i co się dało.

Zakupiono więc w ciągu 2 pierwszych ciężkich lat powsta-
jącej do życia Rzeczypospolitej pokaźną liczbę ok. 700 samo-
lotów, z tego: 240 we Francji, 220 w Anglii, 200 w Austrii i 
Niemczech i 45 we Włoszech. Większość z nich, niestety, na-
deszła po wojnie.

Mozaika typów stała się jeszcze bardziej jaskrawa. Utrud-
niało to ogromnie naprawę sprzętu. Niełatwo przecież było o 
części zamienne do takiej ilości różnych samolotów.

Nierzadko więc spotykało się „aeroplany” składane z odej-
mowanych części od innych, często nawet bardzo różniących 
się typów.

A przecież był to już okres wojennej zawieruchy. Doka-
zywano cudów, by zaopatrzyć front. Nie wielkie jednak były 
rezultaty. W połowie 1920 r. było czynnych 31 samolotów, a 
w okresie najbardziej pod względem sprzętu pomyślnym, pod 
koniec 1920 r., było ich zaledwie 75.

Na 20 eskadr wojennych wypadało po 3 - 4 samoloty 
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czynne. Czynne, lecz jak to bywało, świadczą o tym niepraw-
dopodobne nieraz, zwłaszcza dla nas obecnie, wspomnienia 
lotników frontowych „zielonowiankowców” (W odznakach 
pilotów i obserwatorów frontowych w dzióbie sokoła znajduje 
się zielony wianek - a nie złoty, jak to widzimy u personelu la-
tającego wyszkolonego po wojnie. Warto wspomnieć, że pol-
skie odznaki personelu latającego, uważane za najpiękniejsze 
na świecie, były zaprojektowane na wiosnę 1919 r. przez art. 
rzeźbiarza Gruberskiego), oraz liczne mogiły znaczone śmi-
głami. Mimo to eskadry wyszły z wojny z piękną przeszłością 
bojową i tradycjami, które śmiało mogą przekazywać „mło-
dym”, z tą nauką moralną, że wprawdzie sprzęt i postęp tech-
niczny jest konieczny, jednak najwyższą wartością jest siła du-
cha żywiącego walkę.

Wspomnijmy „gwiaździstą” 111 eskadrę Kościuszkow-
ską, posiadającą jako godło znak ofiarnej wdzięczności Ame-
ryki za Kościuszkę i Puławskiego, która odznaczyła się w 
chwilach najbardziej krytycznych; w czasie obrony Lwowa, 
walk pod Kijowem, walk z kawalerią Budiennogo.

13-ta eskadra (dawna 3-cia wywiadowcza) szczyci się 
tym, że personel jej otrzymał pierwsze w lotnictwie odznacze-
nie „Virtuti Militari”.

32-ga eskadra (dawna 10-ta wywiadowcza) wsławiła się 
działaniami nad Dniestrem, 12-ta została wyróżniona zna-
kiem bojowym „Za obronę kresów wschodnich”, 21-sza 
(dawna 6-ta) wywiadowcza „Eskadra Lwowska”, utworzona 
przez kpt. Bastyra, odznaczyła się przy obronie Lwowa, a 31-
sza eskadra (dawna 5-ta wywiadowcza) działaniami przeciw 
kawalerii bolszewickiej. Symbolem pracy bojowej 35-tej eska-
dry liniowej jest zbroczony krwią meldunek por. obs. Świę-
cickiego.

W chwale więc i z dumnym poczuciem dobrze spełnionego 
obowiązku zaczynała najmłodsza broń - lotnictwo okres nie-
zwykle ciężki, okres pierwszych lat powojennych.

Pracę pokojową nad rozbudową lotnictwa trzeba było roz-
począć od podstaw. Skrzepnąć organizacyjnie, stworzyć wła-
sne metody pracy, dać podstawy rodzimemu przemysłowi lot-
niczemu, zwalczyć nieuctwo i pesymizm, stworzyć fundamen-
ty kultury lotniczej.

Zobaczmy więc cośmy zrobili i czyśmy to dobrze zrobili. 
Trudno powiedzieć, czy można było coś więcej i lepiej zrobić. 
Możliwości działania leżały i leżą w każdym z nas, obywateli 
narodu, który chce i musi zostać narodem lotniczym.

Okres początkowy po wojnie nie był łatwy. Sześć lat jesz-
cze trzeba było sprowadzać obcy sprzęt i części oraz korzystać 
z obcej pomocy.

Lata całe poszły na zorganizowanie przemysłu, na zmon-
towanie warsztatów pomocniczych, wychowanie konstrukto-
rów, personelu technicznego i rozwinięcie polskiej myśli lotni-
czej, szukającej własnych dróg, najlepiej odpowiadających na-
szym warunkom.

Wzięły się więc do pracy istniejące już wtedy Centralne 
Warsztaty Lotnicze w Warszawie, znane z tego, że dzielnie 
się spisały jeszcze w czasie wojny, przepuszczając np. w sa-
mym miesiącu lipcu w czasie bitwy nad Wisłą 100 samolotów 
przez swe hangary.

Powstała poza tym Wytwórnia „Plage i Laśkiewicz”. Po 
początkowych niepowodzeniach, spowodowanych niezbyt 
szczęśliwie wybranym do produkcji typem samolotu, zasila-
na nowymi kadrami zdolnych inżynierów przekształciła się z 
czasem w dobrze dla wojska zasłużoną „Lubelską Wytwórnię 
Samolotów”.

Powstają również w 1923 r. dwie inne fabryki: znana 
obecnie „Podlaska Wytwórnia Samolotów” (P. W. S.) i do-
brze zapowiadający się „Samolot” poznański (znany z „Bar-
tli”). Został on, niestety zlikwidowany po kilku latach pracy, 
po częściowym spaleniu się urządzeń fabrycznych.

W podziemiach Politechniki Warszawskiej powstaje rów-
nocześnie najpiękniejsza wytwórnia, bo posiadająca jako kapi-
tał zakładowy: młodość, entuzjazm, wiedzę i pracę. Rogalski, 
Wigura, Drzewiecki tworząc tu pierwsze typy RWD stawia-
ją podwaliny pod przyszłe „Doświadczalne Warsztaty Lotni-
cze”, których działalność przynosi sławę narodowi i lotnictwu 
polskiemu.

Społeczeństwo w tym czasie zrzesza się w L. O. P. P., 
która wzięła na siebie obowiązek krzewienia idei lotniczych, 
zainteresowania społeczeństwa wielkimi zadaniami, jakie leżą 
przed lotnictwem, czynnej naszej propagandy zagranicą i - co 
najistotniejsze - uodpornienie kraju przed napaścią lotniczą 
obcego państwa. Piękne te hasła, bardzo śmiałe na ówcze-
sne czasy, były konsekwentnie realizowane i wcielane w ży-
cie. Sprawiły one, że na drodze wiodącej do stworzenia silne-
go lotnictwa znaleźli się: lotnik i społeczeństwo.

Rozwinięcie się przemysłu lotniczego musiało przejść swą 
ewolucję, okupioną niejednokrotnie smutnymi ofiarami i za-
wodami. Próba pierwszego samolotu, wyprodukowanego w 



16

Polskie samoloty z historią w tle - Lublin R.XIII

kraju w 1921 r. przez Centralne Warsztaty Lotnicze, kończy 
się katastrofą w oczach Naczelnika Państwa.

Tymczasem więc, nim przemysł rodzimy nie stanie na sil-
nych podstawach, trzeba latać na tym, co jest i dalej sprowa-
dzać z zagranicy. Zaczynamy jednak próbować swych sił w 
zawodach. W 1921 r. w pierwszym locie okrężnym dokoła 
Polski zwycięża znany pilot frontowy kpt. Pawlikowski.

W następnym roku nasi lotnicy próbują swych sił w Locie 
Alpejskim zajmując 4 miejsce.

W 1923 r. odbywa się drugi lot dokoła Polski. Biorą 
udział te same maszyny, tylko więcej podniszczone... Zwycię-
ża znany później challenge’owiec por. Giedgowd.

W 1924 r. Polacy pierwsi w Europie dokonywują prze-
lotu grupowego nad Alpami eskadrą 6-samolotową Potezów 
XV pod dowództwem pułk. pil. Serednickiego, a w roku na-
stępnym zgrupowaniem 26 samolotów Potez XV i Bregu-
et XIX.

Wreszcie lotnictwo polskie sięga po pierwsze laury na tere-
nie międzynarodowym. W 1926 r. kpt. pil. Orliński na „nie-
młodym” już samolocie Breguet XIX dokonuje brawurowego 
lotu Warszawa - Tokio i z powrotem, ustanawiając polski „re-
kord wschodu”. Znany jest powszechnie epizod tego lotu, że 
gdy w drodze powrotnej została zniszczona część dolnego pła-
ta, dzielny lotnik „amputował” w podobny sposób drugi płat i 
dokończył tak raidu przelatując jeszcze 6000 km., dzielących 
go od Warszawy.

Podczas gdy jedni odnosili piękne zwycięstwa i dokonywa-
li brawurowych raidów, otwierając przed oczami społeczeń-
stwa szerokie horyzonty i wyzwalając z narodu drzemiące dą-
żenia ekspansji na szeroki świat, inni pracowali nie mniej za-
szczytnie w szarej, codziennej pracy przy warsztatach i w la-
boratoriach.

Mija rok 1926 a z nim - jak zły sen - zależność w sprzęcie 
od zagranicy. Od tej pory zaczyna się okres samowystarczal-
ności. Przemysł nasz dobrze zużył dotychczasowy czas na stu-
diach zagranicą i doświadczeniach we własnych wytwórniach, 
bo już w 1925 r. zostaje wypuszczony pierwszy polski proto-
typ, a po nim szereg innych. Po prototypach przyszła kolej 
na samoloty produkowane seryjnie. Kultura nasza techniczna 
dojrzała już do pracy twórczej.

W 1927 r. Lubelska Wytwórnia Samolotów wypuszcza 
pierwsze udane samoloty - towarzyszące R.XIII zwane „pasi-
konikami”, świetnie „skaczące” z pola na pole i „słoniowate” 

R VIII (liniowe). Obydwa te typy są produkowane również 
w odmianach jako wodnopłatowce. Dowodziło to już wtedy o 
dążności do wszechstronnego rozwoju przemysłu i całkowite-
go uniezależnienia się od zagranicy.

Podlaska Wytwórnia Samolotów wypuszcza myśliwski 
PWS-10, szkolny akrobacyjny PWS-12 i komunikacyjny 
PWS-24.

Sekcja Lotnicza Studentów Politechniki Warszawskiej 
(późniejsze Doświadczalne Warsztaty Lotnicze) oddaje do 
użytku lotnictwu sportowemu serię bardzo udanych „erwu-
dziaków”, których świetne wyniki zachęciły L. O. P. P. do 
wybudowania dla D. W. L. na Okęciu urządzeń fabrycznych, 
a społeczeństwo od tej pory zaczyna darzyć dużą sympatią tę 
instytucję i z zainteresowaniem śledzi dalsze jej kroki.

Na teren walki o potęgę lotnictwa przybywają nowe siły - 
młodzież akademicka. Z wiarą we własne siły, z wrodzonym 
sobie umiłowaniem pięknych idei i ze zdrowym zmysłem or-
ganizacyjnym zabiera się do stworzenia sportu lotniczego. Po-
wstają Aerokluby Akademickie. Pierwszy wyłom zostaje zro-
biony. Otwierają się przed młodzieżą lotniska, szybowiska i 
możliwości wypróbowania swych sił w wartościowych konku-
rencjach i raidach.

Trzeba jednak odrazu ruszać w pościg za postępem Za-
chodu. Dogonić, minąć - a potem „lecieć i nie dać się mijać”.

Przy końcu 1927 r. zostaje powołany do życia Aeroklub 
Rzeczypospolitej, stając się wraz z regionalnymi klubami afi-
liowanymi zwartą całością, dążącą do skoordynowanego po-
stępu, oraz wartościowym pomostem łączącym społeczeństwo 
przez sport lotniczy z lotnictwem wojskowym.

Rok 1928 przynosi pierwsze próby rozwinięcia sportu szy-
bowcowego na większą skalę (pierwsze doświadczenia były 
robione już w 1923 r.). Szybownictwo zainicjowane przez 
„ojca szybownictwa” inż. Grzeszczyka i inż. Czerwińskiego, 
rozwijając się od tej pory żywiołowo, staje się z czasem jednym 
z najbardziej zaawansowanych na świecie. Metody szkolenia, 
oparte na własnych doświadczeniach, dają po kilku latach tak 
doskonałe wyniki, że szybownictwo staje się podstawą szkole-
nia pilotów motorowych.

W tym samym 1928 r. została stworzona największa pol-
ska wytwórnia samolotów „Państwowe Zakłady Lotnicze”.

Równolegle z pracami organizacyjnymi próbujemy w 
dalszym ciągu swych sił na terenie międzynarodowym, przy 
czym, niestety, nie obywa się bez ofiar. W 1928 r. ginie w 
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Bagdadzie pionier lotów nocnych por. Szałas. Rok następny 
okrywa również Polskę żałobą: na Azorach ponosi śmierć mjr. 
Idzikowski w czasie próby przelotu przez Atlantyk. W obu 
tych wypadkach używane były samoloty obcego pochodzenia. 
Jaśniejszym więc promieniem jest szczęśliwy raid Żwirki i Wi-
gury po Europie na trasie 5000 km na polskiej RWD-2.

Lata następne to okres dalszych sukcesów polskich maszyn 
na terenie międzynarodowym.

W 1931 r. kpt. Bajan zdobywa na samolocie RWD-4 
pierwsze miejsce w akrobacji i drugie w klasyfikacji ogólnej w 
zawodach w Zagrzebiu, a kpt. Skarżyński lotem dokoła Afry-
ki na samolocie P.Z.L. Ł-2 ustala polski „rekord południa”.

W roku następnym kpt. Bajan zajmuje drugie miejsce w 
Zurichu na myśliwskim samolocie PZL. Kpt. Karpiński za-
wozi pozdrowienia Polski narodom muzułmańskim Azji Za-
chodniej na R-XIII.

W szkolnictwie widać duże postępy. Co raz częściej słyszy 
się pochwały i słowa podziwu z ust zagranicznych fachowców. 
Akrobacja zespołowa osiąga wysoki poziom. Świetna „trójka 
Bajana” na związanych ze sobą samolotach wzbudza zachwyt 
wykonując na międzynarodowym meetingu lotniczym A. W. 
w Warszawie piękną akrobację grupową.

Równocześnie rozpoczyna się seria sukcesów samolotów 
RWD. I tak: na RWD-6 por. Żwirko i inż. Wigura odno-
szą zwycięstwo w Challenge’u w 1932 r., na RWD-5, ma-
leńkim, sportowym samolocie kpt. Skarżyński dokonuje sa-
motnie wspaniałego przelotu przez Atlantyk, ustanawiając re-
kord międzynarodowy, a zarazem polski „rekord zachodu”, 
na RWD-9 kpt. Bajan zdobywa palmę zwycięstwa w Chal-
lenge’u w 1934 r., RWD-8 odnosi również sukces, dostępu-
jąc zaszczytnego miana samolotu szkolnego, na którym setki 
pilotów cywilnych i wojskowych uczy się odtąd sztuki latania.

Marzenia społeczeństwa z przed kilku lat zaczęły stawać 
się rzeczywistością. Budzi się wiara we własne siły. Lotnictwo 
rośnie z roku na rok, rozwija się i krzepnie, rozrasta się prze-
mysł i powstaje kilkadziesiąt firm, które podejmują się produk-
cji pomocniczej. Najprzedniejsze gatunki stali, potrzebne pół-
fabrykaty i fabrykaty, przyrządy pokładowe oraz sprzęt uzbro-
jenia - wszystko to wytwarza się w kraju. Nic więc dziwne-
go, że mógł u nas powstać i rozszerzać się przemysł silniko-
wy. Polskie zakłady „Skoda” i fabryka maszyn precyzyjnych 
„Avia” były szczęśliwymi pionierami tego działu przemysłu. 
Wielkie zaufanie, jakim darzy polski lotnik silniki, pochodzą-

ce z obecnie istniejących krajowych wytwórni, jest najlepszym 
sprawdzianem ich wartości.

Czyż nie wymownie charakteryzuje nasz przemysł lotniczy 
i czy nie ma poważnego na przyszłość znaczenia ekonomicz-
nego i technicznego fakt, że gdy niedawno jeszcze, w myśl ry-
gorystycznie narzucanych przepisów, musiały wytwórnie lotni-
cze odrzucać 90% dostarczonych materiałów, jako nie nada-
jących się do użytku, a przyjmowano tylko 10%, obecnie przy 
równie ostrych przepisach stosunek jest odwrotny?

Niemałą rolę odegrały w lotnictwie największe zakłady 
przemysłu lotniczego - P. Z. L., których poszczególne wy-
twórnie postawiły sobie za zadanie wyspecjalizować się w sto-
sowaniu w przemyśle płatowcowym konstrukcyj metalowych. 
Zespół młodych inżynierów, absolwentów politechniki war-
szawskiej i lwowskiej, szybko osiągnął piękne rezultaty. Już 
pierwszy samolot myśliwski P-1 zaprojektowany przez inż. 
Puławskiego był wyjątkowo udany i stał się zapoczątkowa-
niem całej serii bardzo dobrych typów. Przedwczesna śmierć 
doskonałego konstruktora, w czasie oblatywania jednego ze 
swych prototypów, stanowi dla młodego lotnictwa niepowe-
towaną stratę.

Dalsza ewolucja P-1 doprowadziła do typu P-6, o którym 
„The Aeroplane”, omawiając wystawę paryską, pisze: „jedna 
z najlepszych rzeczy na wystawie”.

Po przez P. 7 dochodzi wytwórnią do znanego powszech-
nie P. 11. Na 30 samolotach tego typu myśliwcy nasi pod do-
wództwem gen. Rayskiego składają w 1933 r. wizytę w Bu-
kareszcie.

Dalszą ewolucją tej serii jest P. 24, który zostaje uznany 
na wystawie paryskiej w 1935 r. za naj epszy samolot myśliw-
ski wystawy.

W 1936 r. myśliwcy nasi przelatując na P.Z.L.-ach w lo-
cie grupowym nad Bałtykiem składają rewizytę w Sztokhol-
mie.

Te udane typy, nie tylko pozwoliły wyposażyć lotnictwo 
myśliwskie w wartościowy sprzęt, ale również stały się przed-
miotem ekspansji gospodarczej, przez sprzedanie, mimo dużej 
konkurencji przemysłu zachodniego, pokaźnej ilości samolo-
tów kilku państwom, nie posiadającym rozwiniętego przemy-
słu lotniczego. Zaznaczyć również należy, że służyły one nie-
jednokrotnie jako wzór konstruktorom zagranicznym.

Znany jest również dobrze P. 23, samolot lekkiego bom-
bardowania i dalekiego rozpoznania. Chlubą P.Z.L. jest sa-
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molot bombowy „Łoś”, który zasięgiem, szybkością, oraz cię-
żarem unoszonych bomb przewyższa wszystkie dotychczas 
znane samoloty bombowe obce.

Wystawione w Paryżu samoloty naszych wytwórni, opisa-
ne w ostatnim i obecnym numerze „Skrzydlatej”, niewątpliwie 
wzbudzą duże zainteresowanie i swą jakością oraz gamą róż-
norodności świadczyć będą o naszym dorobku lotniczym dwu-
dziestolecia. Będą one naszym biletem wizytowym, złożonym 
zachodniemu przemysłowi lotniczemu.

To co inne narody kosztowało miliony, nas, siłą rzeczy, 
musiało kosztować tylko tysiące, a to, co tam mogły tworzyć 
masy ludzi, w Polsce często tworzyły garstki entuzjastów, wie-
rzących w lepsze jutro.

By zrozumieć, czego dokonano u nas w dziedzinie do-
robku lotniczego, wystarczy spojrzeć w jakim stanie jest do-
tychczas i z jakimi trudnościami boryka się będący w kolebce, 
przemysł samochodowy, o ile mniej skomplikowany!

Lotnictwo nasze potężnieje z dnia na dzień. Pokazy i ćwi-
czenia lotnicze są tego najlepszym dowodem. Miło było ob-
serwować scenę przed dworcem cieszyńskim w pamiętne dni 
Zaolzia, gdy stojący obok gen. Bortnowskiego czeski gene-
rał z uśmiechem i widocznym podziwem obserwował przelot 
eskadr Grupy Operacyjnej „Śląsk”, lecących na zadanie.

Posiadając doskonale wyszkolony, liczny personel latają-
cy, sprzęt lotniczy oparty na zdrowych podstawach, liczne ka-
dry inżynierów, konstruktorów, oraz z zapałem pracujący per-
sonel techniczny, możemy śmiało patrzeć w przyszłość. Może-
my być pewni i dumni z tego, że lotnik nasz już nigdy nie bę-
dzie się bił na niepolskim samolocie i nie będzie sięgał po lau-
ry na obcej maszynie.

Roman Czerniawski

skrzydLata PoLska nr 11 (109) ListoPad 1933 r.

Lot eskadry polskich pościgówek do Rumunji. Dnia 12-
ego października wystartowała z Warszawy do Rumuńji, pod 
dowództwem Szefa Departamentu Aeronautyki M. S. Woj-
skowych, p. Pułk Rayskiego, eskadra złożona z czterech ekip 
pułkowych, po siedem maszyn pościgowych P7 każda.

Dowódcami ekip byli: Pawlikowski – 3 p. l. Poznań, kpt. 
Kępiński – 1 p. l. Warszawa, kpt. Bajan – 2 p. l. Kraków i 
kpt. Pamula – 4 p. l. Toruń.  Mjr. Pawlikowski objął jed-

nocześnie dowództwo całości. Wraz z eskadrą udały się do 
Rumuńji dwa trzymotorowe Fokkery, niosące na swych pokła-
dach obsługę techniczną na czele z kpt. Gizaczyńskim, oraz 
samolot łącznikowy Lublin R-XIII, pilotowany przez por. J. 
Orłowskiego, którego celem był wywiad meteorologiczny,

Przelot z Warszawy do Lwowa odbył się z szybkością 274 
km/godz. Niestety warunki atmosferyczne nie pozwoliły na 
kontynuowanie lotu. Od 12-ego października eskadra zmu-
szona była czekać na pomyślne komunikaty meteorologiczne, 
które nadeszły dopiero w poniedziałek 16-ego. Tego dnia wy-
startowano w dalszą drogę.

W Jassach eskadra była witana bardzo serdecznie przez 
przedstawicieli władz i korpus oficerski stancjonowanego 
tam pułku lotniczego. Po krótkim postoju eskadra udała się 
w dalszą drogę, do Bukaresztu, gdzie przedefiladowała nad 
miastem w kształcie strzały, poczem wylądowała na lotnisku 
wojskowem Pippera. Tu zgotowano lotnikom polskim bardzo 
serdeczne przyjęcie. Maszyny pułku bukaresztańskiego usta-
wione były jak do defilady, a orkiestra odegrała polski hymn 
narodowy. Przed hangarami, gdzie zebrał się korpus oficerski 
z przedstawicielami jeneralicji na czele, ustawiona była kom-
panja honorowa ze sztandarem. Po powitaniach lotnicy udali 
się na odpoczynek, poczem wzięli udział w przyjęciu wyda-
nem na ich cześć przez Ks. Mikołaja.

Dnia 18-ego w obecności Króla Karola i Ks. Mikołaja, 
odbył się pokaz eskadry polskiej. Niestety, niski pułap (150 
m) nie pozwolił na wyczerpanie całego projektowanego pro-
gramu. Przerobiono jedynie zmianę szyków. Następnie po-
szczególne siódemki próbowały wypełnić dalszy ciąg progra-
mu, lecz nie udało się to z powodu obniżającego się z każdą 
chwilą pułapu. Jedynie zespół 1 p. l. wykonał częściowo swoje 
zadanie.

Tego dnia popołudniu odbyło się przyjęcie wydane przez 
Króla Karola w kasynie garnizonowem, złożenie wieńca na 
grobie Nieznanego Żołnierza, a wieczorem raut w Aeroklu-
bie Rumuńji, na którym dowódcy eskadr udekorowani zostali 
orderami rumuńskiemi, a wszyscy uczestnicy lotu otrzymali 
odznaki pilota.

Dnia 19-ego, w którym to projektowany był odlot do kraju, 
niepogoda na trasie zmusiła lotników do pozostania w Buka-
reszcie. Na zarządzenie p. pułk. Rayskiego czterech pilotów 
przerobiło akrobację indywidualną, Latali kolejno: por. Hoło-
dyński z 1-ego p. l., por. Kosiński z 2-ego p. l., kpt. Mumler z 
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3-ego oraz kpt. Pamuła z 4-ego. Pokazy wzbudziły w widzach 
prawdziwy zachwyt. Szczególnem zainteresowaniem cieszyła 
się akrobacja plecowa.

21-ego eskadra wystartowała do Galacu, gdzie zanocowa-
no. Następnego dnia rano nastąpił start do Jass. Leciano sió-
demkami doliną Pruty, bardzo niskie jednak chmury zmusiły 
lotników do powrotu.

Dopiero 22-ego rozjaśniło się i można było udać się w 
dalszą drogę przez Jassy, Czerniowce, Lwów do Warszawy. 
We wszystkich wyżej wspomnianych miejscowościach lotnicy 
nasi przerobili akrobację zespołową, wzbudzając entuzjazm 
do lotnictwa.

Podkreślić należy bardzo serdeczne i gościnne przyjęcie 
polskiej eskadry w Rumuńji oraz doskonałą postawę naszych 
lotników, jakoteż świetne przygotowanie sprzętu, dzięki cze-
mu wielki ten raid odbył się bez żadnego wypadku.

W roku bieżącym polskie lotnictwo wojskowe dało się po-
znać szerszemu ogółowi – i to zarówno w kraju, jak i zagra-
nicą. Po locie rumuńskim, który był rewizytą za przylot do 
Polski Ks. Mikołaja, ma odbyć się jeszcze w roku bieżącym 
lot grupowy do Moskwy.

We wrześniu byliśmy świadkami wspaniałej rewji polskich 
zbrojnych sił lotniczych w Warszawie, gdzie roje maszyn 
wszystkich typów używanych przez naszą armję w zwartym, 
pięknym szyku przelatywały nad stolicą, budząc powszechny 
zachwyt. Żałujemy, że przedstawiciele lotnictwa sportowego 
nie mogli przyglądać się oficjalnej rewji lotniczej na Okęciu 
zorganizowanej na zakończenie ćwiczeń, a temsamem być 
bezpośrednimi świadkami tych świetnych rezultatów, jakie ci-
chą a pełną najwyższego poświęcenia pracą zdobywa nasza 
Skrzydlata Armja.

Piloci (od lewej) Jerzy Bajan w stopniu kapitana, Stefan Berezowski w stopniu 
majora. Zdjęcie wykonane pomiędzy 1931 a 1935 rokiem.
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Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie - widok fabryki od strony lotniska.

Ur, ipita di rem inti ullutem oloris re volupta quam et vo-
luptibusti quas reritatum dipsunt ad et arum volupti beaquam 
voluptae recerec eptur, cusapit modi dollorr orrovidi reped qui 
sumquid ese none qui blam qui cullici umeniet ut aceped quiatus 
cidisciis accum fugia volorumquo blab ium que pori to dolest, 
cor magnimu scimolore numquatem fugiati beaque eos dolup-
tae solorep ratibus inusae pa doluptio con ratus ped quatet, et 
autessitis ent earupti te iliquia quam, to vendus, corum fugia 
destrupid modist voluptur, et asinci idipsum fugiam re occume 

odisinctia con peria eum ipiet et dollisi nctibus, occuptatet res 
aruptur estiatur?

Ehenisit estrum laborectat dolorit, odit, et eveniendio cupta-
tinis voluptas aut magnis audia sitibust, si alit et, ut evel in con-
sequiam dolupti oresedi gendias et il illatem acepellibus estem 
fugia doluptur, con event velles ad mos dera core alistia sunto-
tatis autem etus prorecaeperi adist, vel minis simolor epedis nis 
voluptaerum volores endus.

Iti bea ditatum volor molorescia core aut exeresto ilique et 
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laut volorerro ma volorep eriore litaesed et lab ipsam asimusc 
idisciae soles elit eos consent expelenda di cus, sitatur, offic tem 
que perro dolorem porio. Ad etur, inciis utectatem ent, iliquo 
inis et dit utem volorem alique am eum volorrunt, autatin verunt 
rem ex exped quid que cones eaquo qui voloriore molorestor 
seribusa plautas sunt hilibus sitatum, sam dellabo runtet, aborem 
sitissitiam adio. Consequodit, verovid que volupta volorit ate-
mque dolut atur aut voles exceres evel ipsame di omniet quatem 
id ellaboribus, aut inumque sinctur? Quaeraturis dolorporepe 
sed quam, sit ex et volorep udanisquaspe endaepro comni qu-
iam, simi, nectia quis des remquide pro iunt.

Nequi dolor arume volupti ute nectur?
Me perro is sincia verio escientia susant ium que sume dol-

luptio officientium rest ut officaborem facepel loreptas pa ipsam 
iur, ute cone dolupta tempos voloren duntist, conserum quodis 
aut lautat ut et volupta tectet et dolor sit atatur am faccaest, sit 
aut autatae natiori orepedi ciaeribus dolupta temquibea dolum 
etur?

On consequ isquunt idestot atumqui con et pelita quae es 
doluptat.

Ferum illaut et ommodis eum hil modigen daerias dipsam 
fugiae. Lignatibus est, optatissita quo id exernat iaepel enemqu-
am con eosandunt.

Ihiliquidus, quis de estio dolum faccusapel maxime sequam 
volupta tendae iduciendi voluptus, cullacc upturio excea dolum 
sum qui quis aspe pre dolesti rem fuga. Iquibus mil eicim lab in 
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Teren "Zakładów Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz" w Lublinie. Prawdopodobnie silnik lotniczy 
Lorraine 450 MK z elementami hamowni, budowany seryjnie w "Polskich Zakładach Skody S.A.". Zdjęcie 

wykonane przez niemieckich żołnierzy.

et quia vitas etur, inveratibus et aceseque es rendam veribus eos 
re premodis dipsunt, sit lant que dit evenis quiassi taspeditatem 
fugiae cone vendit aliciet quamenist eosanda escitatio iust ulpa 
pa solorrore quatur ad ut mo et doluptatur? Os maxim el endae 
pore serest, quatem rehenis modis ventios aperferror soluptam 
fuga. Offictum volupisquam ut im dicia natet peratem qui con 
nonecusam, coriam es molorro que volorpor most, sedit quo blab 
ipsunt quidunt est voles et quaeptatur autatetur? Quidessunt, et 
aut audi autem rem litatem et dis eum dolum quae pore essunto 
conem et omnimporibus ad unt fugitem quideligendi con rempo-
renem reicae id mo tem voluptia conserum et quam vera vellace 
pratus dolorep taerro te vendita eperror iature prorenietus repuda 
et magnis delit intotae eum harum aut eos re porporio. Apien-
dandit pe delluptatem alis atures ut harcia quiscid quo berrore 
dolorem sint hiciis aped mi, aut voluptatibus a simin peliam, net 
doluptatem restotas ent quis qui sum volorepel ipid que debit 
aut latia quis ut es si alis imus ipsam que seque occullut acepe 
volupta tectum quis vellaut et explis milis eos essimen ienest 
vendaectes acia natur? Quidunto beruptasima vendis as aut hit 
arum es a saectum eum volestrum fuga. Ut dolent aut inullan 
tempore mo to etur sitatas pre moluptaque solume eos acerion 
reseque et que rerchil lignihi lictur se nobit eume volore sum 
sanderum ium quae sam lam que remolum, niatem rem none 
nobis cullendi coressi ut as et, corum fugia cores esto incima qui 
si omnitibust, omnis num ea verae reria velignimi, quia sendi 
dolore nos molectatur?

Et alisque si cora volorio beruptate conse volorem possimi, 

sita velestium nos earum imus aboreiuntia pra ea cusant harume 
parum re voluption nullacest fugiam, quas volupta spernam qu-
atur aut faccabo. Ectotat ibusant hitatendae rem eum enim sim 
sus as demolor adi velendam, sum sectur, sitatemolut acepudi 
genditatiur?

Mos sunt unt, officit qui con ped quodi voles debist laborib 
ererferum fuga. Runto bea nonsequis asimper ionsectis amet do-
loreperrum eum laborumquae volupti berrovi tibusandam que 
magnam imillam rendist est officat lautet vel milit qui quaerfe 
rchiciumet, solorenda qui as aut officab intotas sum ad ea nis 
rere volupit emporio. Haribusda quatius dolorectur, illupti dios 
ide necatur re, temquam et ped maio. Nis et que pratium ention-
sequia quodia corrum quam nusam quam, omnimet endebit rec-
tur reprat mod qui adi omnihici omnihic iuntem a ea sitassitiam, 
cuptaquatem derit harcide rumeni rem ut aut et rem hictio venis 
sit lia de cupta simusam quaspel et et volore nimus dolliquosam, 
occaerferum explatu repudam essectotatet landi untium etur, 
quos as molo odi volupiet hici unditate porecus, autam quam fa-
ciis et qui vit volum ut aut licia core et volenie ndanis cus velli-
qui se velesti dolorepelit aut moluptae voluptas dolupta ssuntem 
quam ipsam lam lautes experit atiaspel molore conse est, quas et 
aut experch itiore estis ex et ad que nus dellanis nonempori aut 
aperspiciet officiu ntisqui debit fuga. Cumqui sinvero vitecum 
estiis quibusam, untem ut electam dolupta tisqui dolores tiure-
modis exerumquo verianis et eici comnimu sdandis cimaio con-
senderae vel iur apis eatis alias exped quo quas veliste niaesed 
molorem. Lupta sam et fugit etume exercium accum dolessit ut 
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Na polach przyległych do "Zakładów Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz" w Lublinie trwa zbiór kapusty. 
Na horyzoncie widoczne budynki fabryki.

optat hicita sit accusciusam num sunderovidi dolupta tibeaqui 
blandigentia eosam ea cus ut vel intotatibus iliquam eat aut mo 
digenis ra de lit des volenietur as estiur millatum aut ea prae. 
Occusaperum dolupta tibusam hil maxim raerum, sim aut labor 
sitaspis dolecuptatem re voluptam faccustrum asped mosandios 
et utatur aut am ad maxima doles etum volorit, sitat.

Cusam que ea voluptia voluptiis et od quis endenim doloria 
aperum lab id qui cuptatium laut fugiam, quid molectatia nulpa-
rum quam eaquibus id quae doluptat esedit eos maios corepta-
tem que dictectur ma doluptiant, nissi cor ate nimpore strumet 
andaecto qui re con consedist, tem quidit que volupta tenimus 
quidunt.

Harumquis sapere labora sed qui omnis doloria ssectium qui 
que ellabor aut experepro optatem ute sumquat enimi, aut quae 
ium nonsequ untoreperrum elest, coresciate dus, sapietur, seque 
volorias et re nis aut pos earumquodic toremol orempel litium 
labora quos invernam, sime dicimoluptas era de eaqui sequatus 
sequide lendae vendem hil is qui dolla non prehendit, inciis 
evendanisit, aboressi omniae nima ipsum ipsum alit, vent que 
voluptas rem accullent.

Elenduciis desectium fuga. To dolo blaut rectet rem volup-
tatus voluptatquam aut as autem dolut lique officiassit molore 
plaut ut venimi, vero eatur, nonsequod magni ipidunt.

Ro quodi apeliquam numet quatibusam fugiaes as eiumquia-
tum fugia pernatiis nate volorepera volutem. Loresequam, ium 
faccupt issequatur solupta quo berum nonseque debit iducimpo-
re, culparu ptassin ctiate sunti apit aci beaquas est lant rehenis 

quaeces tectat accabo. Nam voluptat maximi, sequiatat excesto 
berite aut a doloriae id quasitatur aceatur, cum rem reiciusam 
coribusae remporro culparc hillorectum est fugiti nectiatios num 
est peditius, quatibus cum quiam quuntem repro es dolorem et 
labore cum qui si officate es es ut expello rerferuptior as dolo-
rentio. Et aceatibus qui aruptatiis que mos doluptatusae optatis 
earibus re sunt officia inis vel isquid que exceaque voluptiis vid 
maionse quatemp orestem quuntiorum nim idus asimet que ali-
tate verio. Arumquis pratin con eum eribusam repedit ad mo-
loresto volor aboreperem. Itatur audania dolor asim quia simo 
ipsam, quame pa alit qui quas es velibus daeruptatquo magnim 
sunto quas voluptatur, se et ut plignia veles doluptat eseque et 
ut harchiciis et magnis earchiliquis eoste cus, tempor a corate 
cusam aut plautes dunt, que que volorenimi, occust, sendndan-
da que re, ipit, sit, aboremqui dem qui tem ex ea dolum latium 
rest, corroreped que sitate net alique apiciis eos dem ium dolut 
vel incto ventoreped et ari nihiciis et ditatae. Faccull estrum aut 
peritatum faccuptae sed quam quibus dolor aborporrum aut ra-
tur solut quiasitiis reseque ped mi, exera dissed quas velecum 
faciam eaquam, sunti officil lestinctis nati venihitas estianti que 
sunt es maxim inisquost praeper ovitis dis inum nullatis adit re 
commolorit, nulpa conseque dolorro beatemo lupicitas ea que 
con reperovid ea dit voluptas quatum expedit et offic temo con-
serchici corempe liquid magnam aci offic tem aspe ma eat fugia 
inim est, ut haribus.

Ebis nonecaeptae voles nonecep udisciento temperum debit 
moluptatio es iumetur, cuptatem et quo tem fugiatia conet liqui
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Plan sytuacyjny przedstawiający rozmieszczenie poszczególnych budynków Lubelskiej Wytwórni Samolotów w Lublinie, która powstała po 
przekształceniu spółki "Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz", opracowany na podstawie mapy wykonanej w lutym 1939 roku.
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Mapa lotniska fabrycznego fabryki płatowców "Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz" w Lublinie, pochodząca z 
kalendarzyka "Polskich Zakładów Skody S.A." wydanego w 1930 roku.
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tygodnik iLustrowany nr 14 (5 kwiecień 1924 r.)

W roku 1864 Albert Plage założył niewielką fabryczkę 
przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie, specjalnością której 
były aparaty gorzelnicze i drobne roboty kotlarskie.

Syn Alberta - Emil Plage w r. 1988 rozszerza fabrykę 
przenosząc ją na grunta podmiejskie t. zw. „Bronowice”. Zaj-
muje ona wówczas niewielki kawałek ziemi, około 0.8 ht., po-
łożonych tuż przy torze kolejowym i szosie do Zamościa. Tu 
rozpoczęto budowę nowej fabryki, która stała się kolebką te-
raźniejszych „Zakładów Mechanicznych”. W roku 1899 do 
spółki z Emilem Plage  przystępuje inżynier-technolog Teofil 
Laśkiewicz. Spółce tej fabryka zawdzięcza szybką rozbudowę 
i rozszerzenie zakresu swej wytwórczości.

W 1911 roku po śmierci Emila Plage sukcesję po nim na-
bywa inżynier-technolog Kazimierz Arkuszewski, znany już 
wówczas przemysłowiec i właściciel dóbr ziemskich Pilica. 
Fabryka rozwija się dalej, rozbudowując się i wprowadzając 
nowe działy produkcji.

Wojna. Rosjanie zabierają dużą ilość maszyn, narzędzi i 
najcenniejszych materjałów. Dzieło wielu lat, wysiłków i na-
kładów zniszczone.

Z powstaniem Państwa Polskiego właściciele Zakładów 
Mechanicznych energicznie zabierają się do dzieła odbudo-
wy. To też „E. Plage i T. Laśkiewicz” jest jednym z pierw-
szych warsztatów mechanicznych, uruchomionych w Polsce 
Niepodległej.

Powzięto myśli budowy płatowców dla wojska. Pomimo 
silnej konkurencji ze strony firm cudzoziemskich myśl ta zo-
stała urzeczywistniona i Ministerstwo Spraw Wojskowych 
poleciło fabryce „E. Plage i T. Laśkiewicz” budowę bojo-
wych płatowców. W tym celu „Zakłady Mechaniczne” zosta-
ły znacznie rozszerzone, zbudowano nowe, specjalne warsz-
taty dla działu lotniczego, sprowadzono specjalne maszyny i 
przezwyciężono największą trudność - wynalezienie i skoor-
dynowanie wykwalifikowanych w branży lotniczej fachowców, 
bacząc, aby byli to wyłącznie Polacy. W ten sposób powstała 
pierwsza w kraju fabryka samolotów, a więc placówka, która 
w wielkiej mierze uniezależnia nas od zagranicy.

Placówka ta powstała jedynie dzięki energii i kapitałowi 
obecnych właścicieli firmy: p.p Kazimierza Arkuszewskiego i 
Teofila Laśkiewicza.

Jako warsztat przemysłowy „Zakłady Mechaniczne” 

przedstawiają placówkę jedną z największych w kraju. Zajmu-
ją bowiem teren przeszło 14 ht., z których około 4 ht. zajmuje 
się pod zabudowaniami fabrycznemi. Zabudowań takich jest 
51. Z nich hala warsztatowa lotnicza zajmuje 3.000 m. kw.

Zakłady zatrudniają przeszło 570 robotników i 70 per-
sonelu technicznego i administracyjnego. Miesięczna produk-
cja Zakładów wyraża się: 40 ton wyrobów żelaznych, 4 tony 
wyrobów miedzianych, 7 ton wyrobów w warsztatach mecha-
nicznych i 15 sztuk samolotów. „Zakłady” nie wyrabiają jesz-
cze silników dla samolotów. Poza tem jednak wszystkie części 
składowe samolotów są wyrabiane na miejscu, a więc kadłu-
by, skrzydła, chłodnice, podwozia, koła biegowe i t. d., koń-
cząc na najdrobniejszych śrubkach i okuciach.

To skoncentrowanie w jednym miejscu produkcji najroz-
maitszych części samolotów jest charakterystyczną cechą Za-
kładów „E. Plage i T. Laśkiewicz”. Części te bowiem wyra-
biane są z najrozmaitszych materjałów i wymagają najróżno-
rodniejszych procesów, co znowuż pociąga za sobą mnogość i 
rozmaitość osobnych autonomicznych warsztatów i ludzi od-
powiednio wykwalifikowanych.

Jako najbardziej typowy przykład, charakteryzujący ol-
brzymi wysiłek fabryki w kierunku samowystarczalności, może 
służyć wyrób własnych chłodnic do silników samolotowych. 
Za granicą chłodnice są produkowane masowo przy specjalne 
fabryki. Dla braku tego rodzaju „pomocniczego przemysłu” 
w Polsce, obsługującego wytwórnie samolotów, Zakłady Me-
chaniczne zmuszone były rozpocząć produkcje chłodnic wła-
snemi siłami i zdołały nawet ten wyrób doprowadzić do per-
fekcji wyższej od takich wyrobów za granicą.

To samo tyczy się całego szeregu specjalnych przyrządów 
i akcesorjów niezbędnych dla bojowych samolotów, jak to: 
przyrządy synchronizacyjne, które dają możność strzelania z 
kulomiotów przez będące w ruchu śmigło, obrotnice do kulo-
miotów zwykłych, miotacze bomb i t. d. Wszystkie te przyrzą-
dy są nader skomplikowane, zawierają bardzo liczne i różno-
rodne części składowe i wymagają nader precyzyjnej roboty, 
wskutek czego zwykle dla fabryk samolotów zagranicą wyko-
nywają się one wyłącznie w specjalnych zakładach, gdzie się 
je produkuje masowo. Ta ostatnie okoliczność powoduje, że 
nawet zagranicą na rynkach niema specjalnych narzędzi po-
trzebnych dla produkcji przyrządów i akcesorjów, co zmusi-
ło właścicieli Zakładów Mechanicznych do stworzenia wła-
snej narzędziarni.
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Narzędziarnia to prawdziwy sukces, którym Zakłady się 
szczycą. Umożliwia bowiem najbardziej precyzyjne roboty z 
najtwardszej stali, co stwierdzone zostało wielokrotnie przez 
naszą kontrolę wojskową stale w Zakładach reprezentowaną.

Dzięki Ministerstwu Spraw Wojskowych, energji i do-
brej woli właścicieli, oraz dobremu zespołowi kierowników i 
pracowników Zakładów Mechanicznych, kraj nasz może być 
dumny, że opanowane zostały wszystkie niezliczone trudności 
i przeszkody i powstała tak poważna dla kraju naszego pla-
cówka.

Zachęcone przykładem Zakładów Mechanicznych „E. 
Plage i T. Laśkiewicz” w Lublinie powstają teraz inne wy-
twórnie samolotów w kraju. Ta okoliczność nie zmniejsza 
energji pierwszych u nas inicjatorom i pionjerom w tej dziedzi-
nie, przeciwnie, dodaje otuchy na przyszłość, gdyż dowodzi, 
że nasiona zasiane na glebie naszej wydają owoce, że nowy u 
nas przemysł ma wszelkie dane do dalszego rozwoju, dla po-
żytku Ojczyzny.

Dodać należy, że właściciele Zakładów Mechanicznych 
prócz inwestycyj bezpośrednio związanych z rozwojem fabry-
ki mają na względzie i społeczne znaczenie placówki i kultu-
ralne potrzeby pracowników. W tym celu wybudowane zosta-
ły domy mieszkalne dla pracowników, jadłodajnia, organizu-
ją się koła sportowe i t. d. W projekcie bliskim urzeczywistnie-
nia jest otworzenie prywatnej szkoły pilotów, tak niezbędnej 
dla naszego kraju. [...]

Lublin 25 luty 1924r. Inżynjer T. Piasecki

tygodnik iLustrowany nr 11 (15 Marzec 1930 r.)

Lotnictwo wojskowe, rozporządzające znacznemi stosun-
kowo funduszami, od dawna już zabiegało o podniesienie kra-
jowego przemysłu lotniczego, pragnąc równolegle ze zrówno-
ważeniem bilansu państwowego uniezależnić się od trudności 
importowanych w wypadku wojny. Czynne obecnie na terenie 
państwa trzy fabryki prywatne oraz Państwowe Zakłady Lot-
nicze są w stanie już sprostać potrzebom lotnictwa wojskowe-
go w zakresie budowy i naprawy płatowców.

Budowę silników lotniczych zapoczątkowano w Polsce do-
piero przed rokiem, wszakże motory polskiej produkcji w swej 
wydajności i solidności nie ustępują zagranicznym.

Inaczej rzecz się miała w lotnictwie komunikacyjnem. Li-

nia lotnicza „Aerolot” zastosowała pd samego początku nie-
mieckie płatowce metalowe „Junkers”. Samoloty te, wielce 
praktyczne, dające maximum bezpieczeństwa, wykonane są z 
duraluminium, którego w kraju nie posiadamy wcale.

Pragnąc uniezależnić się od przemysłu niemieckiego, mi-
nisterstwo komunikacji przyjęło jako typ komunikacyjny płato-
wiec licencji holenderskiej Fokker F VII. Samolot ten, rozpo-
rządzający pojemną kabiną (8 pasażerów, pilot i mechanik), 
jest budowany z drzewa na szkielecie z rur stalowych. Na pod-
stawie licencji zakłady Plage i Laśkiewicz w Lublinie zbudo-
wały serję płatowców, przyjętych już do eksploatacji na linjach 
lotniczych „Lot”.

By oprzeć lotnictwo komunikacyjne na podstawach całko-
wicie samoistnych, ministerstwo komunikacji ogłosiło przed 
dwoma laty konkurs na model płatowca pasażerskiego. W 
przewidzianym terminie konkurs ten nie dał pożądanych wy-
ników – płatowce, projektowane przez fabryki krajowe, w za-
letach swych nie mogły sprostać maszynom zagranicznym.

Dopiero w roku bieżącym lubelska fabryka Plage i Laśkie-
wicz ukończyła próby z nowym płatowcem, który ma poważ-
ne szanse szerokiego zastosowania. Lekki samolot komunika-
cyjny „Lublin R XII” jest w swej konstrukcji bardzo prosty i 
budowany wyłącznie z materjałów posiadanych w kraju: drze-
wa sosnowego i świerkowego, dychty brzozowej i stali spawal-
nej. Duraluminjum wchodzi w minimalnych ilościach i może 
być zastąpione stalą.

Samolot ważący 1300 kg., jest w stanie unieść 750 kg., w 
tem pilota, 5 pasażerów, bagaże i pocztę. Amerykański silnik 
Wright, chłodzony powietrzem, mimo dość słabej mocy 220 
koni, daje samolotowi szybkość podróżną 188 km. na godzi-
nę, maksymalną zaś – 210.

W próbach samolot wykazał znaczną szybkość wznosze-
nia się – w ciągu 22 minut na 4000 metrów i wysoki pułap 
– 6000 metrów. Samolot zabiera ze sobą paliwa na 3 i pół do 
6 godzin, tak iż jest w stanie lecieć 900 kilometrów bez lądo-
wania. Zbiorniki benzynowe są umieszczone w skrzydłach i 
pod siedzeniem pilota. Ten ostatni zbiornik pilot, w razie nie-
bezpieczeństwa, może dźwignią wyłączyć i zrzucić. W razie 
potrzeby na miejsce tegoż zbiornika można zakładać worki z 
pocztą, by je wyrzucać w drodze, bez lądowania.

Wszystkie te zalety są poddawane obecnie szczegóło-
wym badaniom. Wierząc, iż nowy płatowiec komunikacyjny 
wytrzyma z łatwością wszelkie próby, ufamy, że i Linja Lot-
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nicza „Lot”, słusznie dotąd szczycąca się bezpieczeństwem 
100-procentowem, nie zaniedba najdalej idącej ostrożności 
przy zastosowaniu nowego typu płatowca.

tygodnik iLustrowany nr 27 (14 wrzesień 1929 r.)

Polski samolot „Lublin R.X” nad Europą zachodnią. 
Dnia 3 września wylądował na lotnisku w Warszawie samo-
lot Lublin R.X, pilotowany przez majora Markowskiego, po 
ukończeniu lotu propagandowego Poznań – Barcelona – Pa-
ryż – Warszawa. Najważniejsza część lotu Poznań – Barcelo-
na została dokonana dn. 25 sierpnia bez lądowania w czasie 
12 godzin 15 minut ze średnią prędkością 140 klm./godz., 
przy dość nie przychylnych warunkach atmosferycznych, z po-
wodu mgły i znacznego zachmurzenia. Samolot R. X. , po-
mimo znacznego przeciążenia benzyną (zapas na 18 godzin 

lotu) wystartował z Poznania z wielką łatwością.
Lot ten propagandowy miał na celu zarówno nawiązanie 

łączności pomiędzy Powszechną Wystawą Krajową w Pozna-
niu, a międzynarodową wystawą w Barcelonie, jak również 
zademonstrowanie zachodniej Europie samolotu całkowicie 
polskiej konstrukcji o wysokich właściwościach technicznych. 
P. major Makowski po doręczeniu Dyrekcji Wystawy w Bar-
celonie listu od dyrekcji P.K.W. był w przeciągu kliku dni 
bardzo gościnnie przyjmowany przez Aeroklub Kataloński 
w Barcelonie. W powrotnej drodze zatrzymał się przez kilka 
godzin w Poznaniu dla doręczenia Zarządowi P.W.K. odpo-
wiedzi od Zarządu Wystaw w Barcelonie.

Lot propagandowy Poznań – Barcelona doszedł do skut-
ku dzięki całkowitej bezinteresowności fabryki Plage i Laśkie-
wicz przy czynnym współudziale Departamentu Aeronautyki 
M. S. Wojsk., który delegował jednego z najlepszych pilotów, 

Album Dziesięciolecia Lotnictwa Polskiego, wydany nakładem wydawnictwa "Lotnik" w Poznaniu, 1930 r. 
Płatowiec R.X dokonał pięknego rajdu, lecąc z Poznania, bez lądowania do Barcelony i z powrotem przez 
Paryż. Mjr. pilot Makowski, który prowadził R.X w rajdzie z mechanikiem Wiemarem na lotnisku w Poznaniu.
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majora Makowskiego oraz mechanika, jak również dostarczył 
paliwa i smarów.

Aparat Lublin R.X, na którym odbył lot major Makow-
ski, jest całkowicie polskiej konstrukcji, wykonany pg. projektu 
inż. Rudlickiego, przez Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. 
Laśkiewicz w Lublinie.

skrzydLata PoLska nr 2 (kwiecień Maj 1933 r.)

Rajd Bałkański - Dr. T. Halewski, kpt. pil. Polskie skrzy-
dła nad Bałkanami - oto hasło wstępne do prac naszego lotnic-
twa w bieżącym roku. Hasło to zostało wprowadzone w czyn 
z inicjatywy Izby Handlowej Polsko-Bułgarskiej. Przedsię-
wzięciu patronowali szefowie naszego lotnictwa, Zrzeszenie 
Polskich Przemysłowców Lotniczych, Aeroklub R. P. oraz 

Zarząd Główny L. O. P. P. Impreza, dobrze przygotowana, 
pod osobistym nadzorem dyrektora Departamentu Lotnictwa 
Cywilnego p. płk. Filipowicza, oraz kierownictwem pp. dyr. 
Makowskiego i mjr. Chramca jako szefów ekipy, stała się wła-
ściwym wykładnikiem naszego stanowiska w lotnictwie świa-
towem. Poparciu, którego udzielił szef Dep. Aeronautyki p. 
płk. Rayski zawdzięczać należy, że tak okazałe przedstawiała 
się nasza ekipa. P. płk. Rayski własnego bowiem rumaka R-
-X1II dał dla szefostwa ekipy (dyr. Makowskiego i płk. Fi-
lipowicza) oraz udzielił pomocy wszystkim członkom raidu. 
Pomocy finansowej dostarczyło Ministerstwo Komunikacji. 
Pan Minister Butkiewicz udzielił osobiście swego „błogosła-
wieństwa” ekipie, żegnając nas przed odlotem i składając w 
ręce p. pik. Filipowicza reprezentację lotnictwa polskiego w 
Bułgarji. A ten autorytetem swym podniósł znaczenie wizyty 
naszej u bratniego na rodu.

Skrzydlata Polska Nr. 2 (Kwiecień - Maj 1933 r.) Raid Bałkański. Szefowie ekipy: pp. dyr. Filipowicz i dyr. 
Makowski - na R.XIII.
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Pod dobremi auspicjami poczęty, raid przysporzył nam na 
Bałkanach i w reszcie Europy nowego dowodu żywotności 
naszego lotnictwa. Nie przesadzę, jeżeli korzyści z tego raidu 
nazwę dużemi. Rozpisywać się o nich nie będę; powiem tylko, 
że patrzono na nas z dużem zainteresowaniem, jako na tych, 
którzy są dziś wielkim ośrodkiem własnej, twórczej myśli lotni-
czej, stale rozwijającej się. Widzieliśmy zazdrosne spojrzenia, 
kierowane ku naszym samolotom i słyszeliśmy słowa, które nas 
dumą napawały - na temat, czem jesteśmy w lotnictwie. Krót-
ka podróż czytelnika z nami niech stworzy barwny całokształt 
raidu.

Samoloty wybrane na raid stanowiły obraz naszej twór-
czości. W dziale turystyczno-sportowym, z punktu widzenia 
technicznego bezwzględnie wszechstronny. A zatem: samolo-
ty R-XIII, poza ich walorami wojskowemi, w dalszym ciągu 
udowodniły znane z innych raidów zalety w lotach długody-
stansowych turystycznych a nawet akrobacyjnych. RWD-5, 
polski Puss-Moth, udowodnił po raz nie wiem który swą wy-
soką wartość turystyczną. PZL-19 - nowoczesny latający Bu-
gatti - był reprezentantem super-rasy, znanej na międzynaro-
dowej arenie konkursowej. PWS-12 w wprawnych dłoniach 
por. Orłowskiego dopełniała sport i turystykę dodatkiem su-
persportowym w lotnictwie, którym jest klasyczna akrobacja, 
szczególnie plecowa, tak rzęsiście brawami nagradzana w Bu-
kareszcie i w Sofji.

Wylot z Warszawy w dniu 12 kwietnia, naznaczony na 
godzinę 16-tą, odbył się przy udziale licznie zebranej publicz-
ności, przedstawicieli władz i prasy. Żegnani przez p. min. 
Butkiewicza, wyruszyliśmy przy pięknej pogodzie do Lwowa. 
Tu na lotnisku powitał nas dowódca 6 p. lot. p. płk. Domes, 
przedstawiciele Aeroklubu Lwowskiego oraz oddziału L. L. 
„Lot”. Pułk gości nas u siebie na lotnisku. Na drugi dzień 
o 9.30 startujemy do najdłuższego naszego etapu, liczącego 
około 900 km, t. j. do Bukaresztu przez Czerniowce, Jassy. 
Zaraz za Lwowem pogoda się zmieniła. Niskie chmury a na-
wet od czasu do czasu mgła i zimno, bo na polach leżą miej-
scami śniegi. Mimo to, spotykamy większemi lub mniejszemu 
grupami bociany oraz inne ptactwo lecące z południa. Grani-
ca rumuńska, po bramie wlotowej koło Śniatynia, otwiera nam 
z prawej strony widok na ośnieżone obficie Karpaty oraz na 
malowniczą dolinę Prutu, nad którą lecimy do widocznych, 
pięknie położonych na wzgórzach Czerniowiec. Lotnisko w 
Czerniowcach dość mokre po niedawnych, spóźnionych śnie-

gach, ładnie położone na południowo-wschodniej krawędzi 
miasta, posiada piękny dworzec lotniczy, zupełnie nowy. 
Po obejrzeniu dworca i napełnieniu zbiorników, startujemy 
w dalszą drogę do Jass. Pogoda poprawia się. Niebo staje 
się bezchmurne i cudowne. Po dwóch godzinach lądujemy 
w Jassach. Po wychyleniu lampki wina, fetorem poczęstowali 
nas lotnicy wojskowi rumuńscy, lecimy dalej. Pogoda piękna 
a zatem - kurs na busolę i, przecinając dolinę Seretu, pniemy 
się ponad łuk Karpat, t. zw. Alpy transylwańskie. Zbliżamy 
się do najwyższego łańcucha górskiego, pokrytego całkowicie 
śniegiem. Dzika przyroda oraz charakter terenu sprawia dość 
niemile wrażenie na samą myśl o przymusowem lądowaniu. 
Wyłania się wreszcie dolina rumuńska i w końcu Bukareszt. 
Widzimy już cel naszego lotu - lotnisko Baneassa. Ląduje-
my w stolicy Rumunji, witani przez przedstawicieli poselstwa 
polskiego w Bukareszcie i oddział „Lotu”. Wjeżdżamy do 
miasta. Mijamy pięknie pomniki, pałace, wjeżdżamy w Cala 
Victorja i zatrzymujemy się przed hotelem. Przypada mi na 
kompana hotelowego nasz „Pistolet Orłowski”. Cóż miałem 
robić, skoro mego towarzysza porwała piękna rumunka? Nasz 
cycerone, dyr. Jakubowski, wprowadził nas przy pomocy kpt. 
Dereckiego w życie i stosunki tutejsze oraz sofijskie. Obejrze-
liśmy - ile czasu starczyło - „Paryż południowo-wschodniej 
Europy”.

Wielki Piątek (14.IV) spędzamy w Bukareszcie na lotni-
sku, przeglądając samoloty. Pomaga nam wprawna obsługa 
„Lotu” pod komendą p. Sarnowskiego. Zwiedzamy hangar 
miejscowego Aeroklubu. Znajdujemy tam poważną ilość sa-
molotów. Rząd Messerschmidt’ów (10 sztuk) budowanych 
przez firmę rumuńską „Icar” z licencji, z silnikami Siemens, 
mówi nam, jakim kierunkom hołduje polityka lotnicza rumuń-
ska. Na popołudnie zapowiedziany jest przylot dwu Fokkerów 
z Warszawy. Jednym z nich ma przybyć delegacja naszego 
przemysłu lotniczego i prasy. Przed ich przylotem, zademon-
strował swe loty por. Orłowski. Przyglądał się im rumuński 
podsekretarz dla spraw lotnictwa, p. Ironescu, przedstawiciele 
naszego poselstwa i in. Brawa, które posypały się po wylądo-
waniu naszego pilota były świadectwem zachwytu zebranych 
dla naszego asa akrobacji. On sam, zapewne, zadowolony był 
szczególnie z jednego dowodu uznania, przypieczętowanego 
karminem pięknych warg.

Po chwili lądują nasze Fokkery, a z nich wychodzą: dyr. 
inż. Umiastowski, inż. Arnd, dyr. Szomański oraz przedsta-
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wiciel Prasy Polskiej, red. Erdman, którego oddał mi pod 
opiekę w Warszawie red. Wielowieyski.

15.IV. Sobota. Start z Bukaresztu do Sofji naznaczony 
został na godz. 8.30. Najpierw odlatują dwa Fokkery z de-
legacją i pasażerami, wioząc m. in. pp. min. Arciszewskich, 
potem nasza piątka. Przecinamy część miasta i zaraz za nim 
wpadamy w śnieżycę. Mijamy ją szybko. Przed nami widnieje 
równina, już częściowo uprawiona, wreszcie szeroki Dunaj. 
Przelatujemy tuż obok miasta Nikopole. Na prawym brzegu 
zaczyna się teren podnosić, chociaż krajobraz uwydatnia lep-
szą uprawność roli.

Pniemy się wszyscy do góry, by przelecieć przez łańcu-
chy Bałkanów, szczególnie przez ostatni, za Plewną, pokryty 
śniegiem i przekraczający 2000 m. Wreszcie Sofja. Miasto 
wygląda w słońcu ślicznie. Tworzymy wtedy dwie grupy: Fok-
ker, RWD-5 i PZL-19 - jedna oraz drugi Fokker, 2 R-XIII i 

PWS-12 - druga grupa. Zdążamy na lotnisko w Bożuriszcze, 
odległe o 14 km. od Sofji. Lądujemy kolejno, przy wietrze 18 
m/sek, a zatem różnica między stanem wiatru w Bukareszcie 
(gdzie maksymalnie było 7-8) jest znaczna. Ten wzrost po-
czuliśmy dopiero na najwyższych szczytach, pod samą Sofją. 
Na lotnisku powitania. Obecny jest nasz poseł w Sofji, p. 
min. Tarnowski, z calem poselstwem, przedstawiciele władz, 
wojska, lotnictwa, Aeroklubu, Izby Handlowej Polsko-Buł-
garskiej i t. p. Odjeżdżamy do miasta, oglądając po drodze 
dwie ściany doliny sofijskiej, Z jednej strony znane nam z 
przelotu góry, z drugiej - szczyty panujących nad samą Sofją 
gór Witosza (ponad 2000 m), pokryte śniegiem. Zaraz na 
wstępie, w hotelu, wręczono nam zaproszenia, programy na-
szego pobytu oraz biuletyn Aeroklubu Bułgarskiego „Polot”, 
wydany z okazji naszego przylotu. Zaczęła się cała plejada 
tak miłych dowodów sympatji naszych braci słowiańskich, 

Skrzydlata Polska Nr. 2 (Kwiecień - Maj 1933 r.) Raid Bałkański. Mjr. Chramiec (pierwszy) na R.XIII (pilota 
tego samolotu kpt. Lewoniewskiego, zastępuje na zdjęciu mechanik).
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że trudno o nich będzie kiedykolwiek zapomnieć. Spędzamy 
Wielką Sobotę i Niedzielę w nastroju nader miłym. W nocy, o 
godzinie 12-ej, po nabożeństwie na placu przed katedrą pra-
wosławną, jesteśmy zaproszeni na święcone bułgarskie. Za-
cieśnia się braterstwo naszych uczuć. Entuzjazm rośnie, gdy w 
gronie naszym stwierdzono obecność jednego z bojowników za 
wolność Bułgarji w 1912 r., p. Szomańskiego, odznaczone-
go bułgarskim krzyżem walecznych. Staje się on znamieniem 
naszej łączności historycznej z narodem bułgarskim. Nastrój 
miły uzupełniają wreszcie bułgarskie tańce narodowe.

Pierwszy dzień świąt spędzamy na święconem w naszem 
poselstwie u pp. min. Tarnowskich, potem zwiedzamy miej-
scowość klimatyczno - kąpielową Banki, wreszcie jesteśmy na 
operze „Romeo i Julja”.

Poniedziałek, 17.IV. Dzień lotniczy polsko-bulgarski, czy-
li „terźestwo polsko-bułgarskie”. O godz. 10 rano korowód 
samolotów na ziemi przed publicznością, następnie defilada 
nad miastem. Właściwy program dnia zaczyna się o godz. 2-ej 
popołudniu przemówieniem prezesa Aeroklubu bułgarskiego 
przez megafony i odegraniem hymnu bułgarskiego. Potem na-
stępuje przemówienie p. płk. Filipowicza, hymn polski oraz 
tłumaczenie przemówienia. Porządek produkcji lotniczych 
zaczyna się od lotów grupowych piątki samolotów bułgarskich 
DAR (z silnikami Walter 60 i 85 KM). Loty te zostały wy-
konane bardzo dobrze. Czuć było znakomite „zgranie”. Na-
stępnie jeden z tych samolotów wykonał pokaz akrobacji bar-
dzo dobrze. Po tym punkcie następuje pokaz polski. A więc 
w czasie 10 minut Fokker pokazał maksymalną szybkość i t. 
p. lotu. Następnie RWD-5 dała pokaz szybkości minimalnej 
i maksymalnej i wykonała lot przy ziemi. To samo PZL-19, 
poczem odbył się demontaż i montaż tego samolotu przed pu-
blicznością. Samoloty R-XIII wykonały loty jak poprzednie, 
a oprócz tego akrobacje: loopingi, beczki i korkociągi. Ostat-
nim punktem, będącym gwoździem programu, były akrobacje 
por. Orłowskiego na PWS-12. 55 minut trzymał Orłowski 
widzów w skupieniu. 8 minut lotu „plecowego” było najbar-
dziej emocjonującym ewenementem całej akrobacji, jakoteż 
odwrócony looping. Nie zdołałbym wymienić kolejno i opi-
sać całego programu Orłowskiego, zawartego w 36 punktach. 
Stwierdzić muszę jedynie, że wrażenie było potężne a entu-
zjazm przeszedł nasze oczekiwania. Mimo silnego kordonu 
policji i wojska, publiczność uniosła naszego lotnika na rękach 
i obnosiła wzdłuż trybun. W pewnym momencie wniesiono go 

na główną trybunę, gdzie został udekorowany przez ministrów 
komunikacji i wojny odznaką lotnictwa bułgarskiego. Odbyło 
to się przy dźwiękach polskiego hymnu i wśród nieopisanego 
entuzjazmu. Po kilku mniej ciekawych punktach programu, 
święto lotnicze, tak pięknie udane, skończyło się. Oglądała 
je największa ilość publiczności, jaką kiedykolwiek lotnisko w 
Sofji zgromadziło.

Wieczorem, w kasynie lotniczem w Bożuriszcze, odbył 
się bankiet, wydany przez Aeroklub bułgarski na cześć gości. 
Nastrój oraz mowy dowodziły że napięcie uczuć braterskich 
polsko-bułgarskich w dniu tym wzrosło potężnie. Bankiet 
obfitował w tak wzruszające i charakterystyczne momenty 
sympatji, że trudno je ująć w kilku słowach. Przemówienia 
przepojone były szczerem uznaniem dla naszego lotnictwa. 
Pierwszy przemawiał imieniem Aeroklubu bułgarskiego pre-
zes Popkrestew, który stwierdził, że „dotychczas nie było u 
nas tak wielkiego zainteresowania pokazami lotniczemi, jakie-
go byliśmy świadkami, a przyczyną tego - według mnie - są 
nasi goście”. Mówca nazwał nasze lotnictwo „pierwszem w 
Europie, choć jest jednem z najmłodszych”. W odpowiedzi 
p. dyr. Umiastowski imieniem Zrzeszenia Polskich Przemy-
słowców Lotniczych scharakteryzował rozwój naszego lotnic-
twa, i przeprowadzając porównanie historyczne powstania 
naszego lotnictwa i lotnictwa bułgarskiego, wyraził wiarę w 
rozwój lotnictwa Bułgarów. Najgorętszem było przemówienie 
dyrektora lotnictwa cywilnego, p. Michajłowa, który nawią-
zując do Władysława Warneńczyka i bohaterstwa polskiego 
z XV wieku, stale podnosił dowody szlachetnej rycerskości 
narodu Polskiego. „Wy byliście pierwsi, którzy poręczyli za 
nami przed Europą po wojnie. Wy pierwsi nawiązaliście z 
nami stosunki dyplomatyczne. Widziałem i widzę w waszej 
obecności coś naturalnego. Popatrzcie jak żyjemy i krzep-
niemy. Broniliście długo i nie szczędząc ofiar swej wolności 
i swego narodu. Jesteście w wolnej części Bułgarji, któż lepiej 
zrozumie nasze myśli, jak nie wy i wasz naród. Drogą naszą 
braterstwo przez współpracę i współpraca przez braterstwo. 
Nie jesteśmy bezpośrednimi sąsiadami i może dlatego wspól-
nie jesteśmy powołani do stworzenia ideału słowiańskiego”.

W dalszym ciągu mówił poseł polski w Sofji, p. minister 
Tarnowski, oraz na końcu, w języku francuskim i bułgarskim 
b. min. kom. prof. Petko Stajnow, który miał sposobność spo-
tkać się z walorami naszego przemysłu, gdyż zna parowozy 
polskiego wyrobu „tak świetnie funkcjonujące w Bułgarji”. 
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Widząc w dniu święta lotniczego takiż stan w dziale lotni-
czym, mówca wyraża pogląd, że należy poznać bliżej polski 
przemysł i w nim znaleźć źródła zaopatrzenia Bułgarji.

Dalszym ciągiem wyrazów uznania i sympatji Bułgarów 
dla Polski było w dniu następnym przemówienie prezesa Izby 
Handlowej Polsko-Bułgarskiej w Czam-Korji na obiedzie, 
wydanym przez tę Izbę dla gości podczas wycieczki w Góry 
Ryła, odległej od Sofji o 80 km.

Wieczorem tego dnia, już w Sofji, pp. Tarnowscy wydali 
raut, na którym byli obecni: minister wojny gen. Kissof, wielu 
przedstawicieli władz, wojska, lotnictwa, prasy i t. p.

W następnym dniu złożyliśmy wieniec na grobie lotników 
bułgarskich oraz spędziliśmy dzień na przygotowaniach do 
dalszego lotu, który nastąpił startem we czwartek 20.IV po 
serdecznem pożegnaniu dyr. Michajłowa, który odprowadzał 
nas do granicy jugosłowiańskiej.

W drodze do Białogrodu wszystkie nasze samoloty – prócz 
R.XIII kpt. Łowoniewskiego – zmuszone były wskutek złych 
warunków atmosferycznych do lądowania, poczem startowały, 
przybywając opóźnione na lotnisku w Zemuniu. PZL-19 do-
dała sobie jeszcze mały spacer po Węgrach, skąd następnego 
dnia już z Budapesztu przyżeglowała do Zemunia.

Tu byliśmy gościnnie podejmowani przez Aeroklub Bia-
łogrodzki i naszego posła, p. Szwarcenberga – Guntera. W 
dniu 21.IV samoloty PWS-12 i R.XIII wykonały pokaz 
akrobacji dla garnizonu lotniczego oraz publiczności.

W dniu następnym, przy dobrej pogodzie, dolecieliśmy do 
Zagrzebia, gdzie spotkaliśmy się po raz wtóry z dyr. Osterwą. 
Mimo chęci dalszego lotu, do Wiednia, zostaliśmy zatrzyma-
ni przez Aeroklub Zagrzebski i konsulat, bardzo gościnnie 
przez nich podejmowani.

Do Wiednia przylecieliśmy w niedzielę 23.IV, w dość 
średnich warunkach atmosferycznych. Tu, powitani przez 
konsula Dunajewskiego, spędziliśmy i następny dzień nieofi-
cjalnie, przyczem złożyliśmy wizytę w Aeroklubie Austrji.

We wtorek 25.IV, wylatujemy do Bratysławy, gdzie nas 
podejmuje obiadem Aeroklub Słowacki, poczem odlatujemy 
do Pragi. W Pradze jesteśmy nader serdecznie powitani na 
lotnisku przez delegatów Aeroklubu Republiki Czechosło-
wackiej. Przylot nasz do stolicy Czechosłowacji nastąpił w 
szczególnie miłych okolicznościach, na które złożyły się: zna-
na mowa min. Benesza w parlamencie oraz lotnicze numery 
wymienne „Letectvi” i „Skrzydlatej Polski”.

Spędziliśmy wieczór w serdecznym nastroju w gronie ko-
legów czeskich, będąc gośćmi Aeroklubu R.C.S. W dniu 
następnym, po wizytach oficjalnych, naznaczony został przez 
szefa ekipy, majora Chramca, odlot samolotów do Brna. Ja z 
sędzią Grabińskim udałem się do Pilzna i Pardubic z zapro-
szeniami na meeting lotniczy w Warszawie. Odwiedziliśmy 
Zapadoczeski Aeroklub, gdzie serdecznie podejmowani, po-
zostaliśmy przez wieczór i noc 25.IV. Dnia 26.IV byliśmy 
w Pardubicach. Poznawszy tam ostatni z aeroklubów cze-
skich (Wychodoczeski) i zaprosiwszy jego członków na nasz 
meeting, odlecieliśmy do Brna, będącego naszym ostatnim 
etapem. Tu zostaliśmy znowu zatrzymani przez starych na-
szych przyjaciół, pp. dyr. Stypę, dyr. Pollaka, Taborskiego i 
innych, spędzając mile chwile. Poraz nie wiem który stwier-
dziliśmy, że zbliżenie lotnicze polsko-czeskie na gruncie Brna 
zaczęło się i tam najbardziej się rozwija. W dniu 28.IV lotem 
Brno-Warszawa skończyliśmy naszą cudowną wycieczkę bał-
kańską, wynosząc z niej obok zadowolenia osobistego, radość 
z powodu nowego zbliżenia lotniczego Słowian.
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Notatka por. pil. Adolfa Stempkowskiego zatytułowana "Spostrzeżenie dotyczące przygotowań i działań wojennych wrzesień 
1939 roku". Treść zawiera między innymi opis bombardowania Lubelskich Wytwórni Samolotów, która powstała w roku 1935 z 

przekształcenia "Zakładów Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz" w Lublinie.
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Romnimpe rendam pes crisul virmis con dium inest furoridet 

fur. Ur. Se, si facrudam dea dic tesidie silicaectum tamdiernit, 
consinc obussim moratuid resta diem public intris. Quo et quos, 
o crem tumum inat, pre tere, ut face inte, nox noctaresidet prio, 
Patantem, octuspe rvidientemo in vis imaxima, cus nostum sen-
tenirmis.

Ducid dem pultis vesimmo runtrae ceret; nonveme peri, ni-
cervil hos vivid id rena, comnes con Etra pesilla publist? Maxim 
iam iliem et facit, diempote autere tristerus, uncum furaector 

pernihi llabus, Catuscrum omnit; nocci con per hordi, ta, elia? 
Opimus. Quod aci facchum am. Maelabu nulerce mquit. Habus 
ium iam con adhuctu que condi, ut L. Actum ini iam sa mentem 
din sentili aedisse fin iaciem tuam is nihica L. Utestrum maci 
intessi morit, quam, viusque factata, nosser per aurae consultu 
se moltis tensum revicum vesende ssigite, cul hoculiciam hossi-
mur quem milnesi liciam tatus, vis latam auctu consultor latante 
batudefaurei sed aucipio ndactus clutem patissed C. Ebemus ad-
duc re tam num, consultum antem fic rem me dius nest facrior 
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Tłum plażowiczów podziwia samolot Latham 43-02.
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labem parbi publibus? Nam dere mandam dio tem patiam te culii 
inpra propopu bliquam in se cre, ompro, atris? Ent? Enatuium 
in adhum dessena, cri porus sendi teatusqui praessent ac revi-
dest faciena, Cat in actore a noninat, vestem ina, quonclegerox 
sentis. Iribero vervigna, clesse morteme deaterficae facrisque 
temus inatimus iliquam dienatimur. Egil habenatus ocaut artis. 
M. Ipticem ovidit pon vidiis omnem publica pertella num immo-
rumus atia diem duciemoris ponsuli ssimum intem, noccio us, C. 
Servirte pultorum me aus acerfic essiliu virtem ausseni castens 
upiortest? Nequam consul vene inamentios, que rem, prio mo-
dicurnum, Ti. Ahaeste, Catam in aucionfesus forum iam di te-
lius con dem ad ceperceperae in Itarit L. Sent? Quodiemor utem 
consum tem aucontiam ducturni sedi st? Nihi, octum orestili, 
quero moent. Am ordionfena, C. et veristen Etrum ad se tum id 
caed cae consultua nos mo morenaturem pariorarius, factodium 
tero in sedienatum acchuciendie que non acividefat am, untrem 
ores vis cupices? Opio es Ad periur. Ihil vitus ore qua mei sume 
inequoner untis, es iaellab ulicas conclus sendico nsilis bonveri 
ortebuli, tus pri it.

Bi poerum apecupecum te erceris morit qua L. Bate nost in-
cles sesignam. Ut ac ortescerrae no. Nem num iam ampopub 
linterrit ocae pro videme con se, quid supiocu ltorum omnena-
tque fachui tesili scieridepos bonon veri popte, sunte pre me hoc, 
sulis, dest actatiam dem viditiemum atum faciendam adhuit, 
quam aticis consil cauc omnem id iae omnemus adesse consi 
sedenteris, ut intistr aritum paturi consus ad primaci ptemuratu 
mortuam. Vivistra vite rem hem, Patifec uperopo tienation pora 

iam autum hus vitum es adhuciam dienerferes vasdam nonsidi 
sterravolut vastilia portere, conum telus, murni ponsum milnem 
praetis, C. Cultio, mandiemena num temus; C. Git publibu sse-
natum ium etid consciam nes, veri publinatus; C. Viveret ratrum 
ublisso licast vir atqui senimmora mei inatiena, non tam mum 
mus ad Catium factuus, consiciem pon sil hus viverisquast in-
pres voltienatum los consinere con sulicae facio, oc rei se tum, 
nox nu muspero etio, conihiliae mentio ela diesili enatquos strae 
in tuscidi corunum re dientre consula vatil tam utement riorum 
adeperor pre cons patum quam dicio publi inatquod noculic up-
pliem nirterfecut vena, quamquam, consum num deesimus mei 
perem parescepos in ves? Nocuper emnimus obsentest et in sa 
quem actabulus perestilibus nirmius hus videt const? Nam et oc 
vivid con de es foratuscer ubliam. Nos cri, ute fachus fortemqu-
idiu simortis imis fac re, nostem con dea vit. Casdam sitam se 
furaet; huis opublis. Quo entistrum sent.

Ocriam. Ox sentem se, Ti. Nihil us adhuium nicerrideo cons 
etiae, conices ilicat.

Liur. Im mum tenerit, confessum, ma, consunit, sa defecta 
meneque furnicie nosultu rnihi, ut visquius facta nonst acerces 
sidem publintimus morion tesse noctus consinius faciam, quem 
P. Os ocut grae muro noveris es cludentem, Ti. Cupicia primil 
vis intrae imprion loctors nimacerdit Cast in dem nes? Ostratem 
sessum moverem nimproxim iam pri pro ertanducon det renimil 
vis, que nossulem, siliuri octebem etorum hosta, que conscit, 
ocre, opublicae foratat. Licis. Ecresissum octantius se perobse-
na, moenatim crem, ia re patum es hora? inatiquempor loc me-

Widok z "lotu ptaka" na największy hangar na terenie lotniska Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. 
Budynek znajdujący się bezpośrednio przy pochylni służącej do "wodowania" wodno samolotów na wodach 

Zatoki Puckiej.
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Widok z "lotu ptaka" na budynki lotniska Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Na pierwszym planie 
jeden z hangarów lotniska. Po prawej stronie tory linii kolejowej łączącej Puck z Gdynią. W oddali 

zabudowania miasta.

des pon Etrarem iae rei fina, teliculvit; eti popubli nterviciam 
veraese contid mus. Ommoenimpl. Multiordicae aursum quodiu 
estiliis, uterra? Obsenato vivati, noviver rioruro popublis neque 
es fuid pribenatrum sidem iam inatrit, Cast? ipimus ves Marbis 
conit.

Ica mendum, etius, nonscibus, que culi, quam si facisse et 
viris perris hocritum sultorbit virtea vent, Ti. Imus, quonfiris 
comnict uamqui cone es faut pro ius At dereme vit publicips, 
Catquodii sperivitis st in tea dium. Me publius et? Legeridem, 
pl. Antiacc ipiocultum quitu vemum condam alabus nost? qu-
emus, niac in dius sil utumum ponsultura di, unum ilicia ne que 
qua vendum pectatrunum sentuus.

Qui senihil ut gravoccio ut fuit? Ahabem nosulto rteret pre-
demo lturnih ilienatus halin Etrei senditem pro non rei condam 
omperbit prit, con detia cer aucesena ca public ta dic resterferum 
rei propublis, Ti. Ad in rem movit.

Tidem faciae quitidiis, fac fecus te, C. Eferendit, Ti. Quod 
demus hilnest erimumurnum diem re cast? Ectam impora etor-
tus ad cus conerorum ince tidem ponsupio con terferit, quitimus 
bonterectum sperem inem auc vis viditud emununihi, vit, cono-
crum, quam, tum tantem iam tatam in tam Patorei pl. Verium 
nos sentius hocrid consu vit.

Orunultora? Quam pro vilinatid poero vive, qui in nentermi-
lia? O tem senati, consultorum tandervit, Patifecria nique ius re 
esi post vivilin atquonfiris in defentemus, Ti. Huiuror dioraves 
hos remus sim derions cerobusperem ia nos et aucononti, C. Rei 
pondam labusci orudam omnonsum ta mo hicaedo, Catum pulius 

C. Nam iam eoremqua quo iam tem crissero cone crenit. Quo 
cris et vit; ningules et; egervis ips, comnocchuide oc, Catrum 
fue conimo noca dem des essedo, noca; hum pubis, nestissentem 
Romnique autus, qua vehentreo coente intia no. Palem is.

Teatum orum estil vehena, C. Ve, unt? Olin tum, C. Quium 
clem deatis comnote, omant.

Ante cus condam aut vius simum pribusat, Ti. Dium dion-
derit, vitaris re consusu pionver hussultum nihilic urnimo Cat, 
conequam simolut veribus caverit patia Scieris haeque re pu-
blinatum sul vis; Catatquam. Egit patquas incla nununceris es! 
Si senducit; inaturo et in Ita vervivaturis et? Sa mussimum et L. 
Piorbit et L. Ahactam, con teri sentelutuus merraed iuratra tu-
stien tiussenature meremulictam dis praequodi sicatuis ocaurni 
se nicaeti, Ti. Giliis bon se pontem. Ex senation Etriu inprae me-
restem apercered atum Palicum mus se iam se a ditis? Obunum 
o vesum vehebemquam rem ducitissul vitamdi cupio, caet dio, 
contemq uissule ssoltor que menat graedi, dem tis huis auderi 
con sedelat atamdit? Hi, se, de pulocum intio Casdacibulto perri 
poptem vertius omnemurae etrum duceriae etrarit ommo Cupi-
men testeri iam aucepere pulicemquast iam dius, nonsidere, nit 
L. Ic intiquemorei con nium, sili, Catus, sus, suam it; noximo 
conscib untrae co cla L. mus Catu maxim sentilicatum patiem, 
Ti. Sena, uturis, popoerf essulissatum pare, catimorae trachic 
ernius publium. An verimus, consunt eribus nossili catque cul-
tuiste es! Opubliu is. Do, que re mentide stesteata pre feconsum 
octurs bonsultus vilie fac oc, que erenam moenati storis nocchu-
itra vide novere, Cupio, ut vastem ut vide nonsi te que terrae in 
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Mapa lotniska Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, pochodząca z kalendarzyka "Polskich Zakładów Skody S.A." 
wydanego w 1930 roku.
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Ogólny widok z "lotu ptaka" na lotnisko Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Widoczne budynki 
lotniska oraz tory linii kolejowej łącząca dobrze widoczne zabudowania Pucka z Gdynią.

supiocciena, ta, quam. Onsulie natuidicast condam me nondeli 
caudemnir in re aperes sates ac te ina, no. Multuus solibus furniti 
ssinatiam ad in ta cum prae proptimus hacero vivensum addum 
mandiena trae orum nosti, Pala prei sentem ad facrunum tastilia-
econ ius inclego Catquam omnendactus, quam.

Is, no. Orum, consus am quod forum la deo tus hil hoste cum 
ut catus. Onsuper fectus essulis. Simis sessilincla peri sestus, 
C. et patatem orem ius publicavere te est vidie averem hos, que 
pro etioritabit, tem viribus ad se derehenatus. Deri ta, etrununc 
maion se caece patique dingulin terusa consum itam senatuister 
loccidere rent.

Ondicipio, unceperis, consum hum orebatum ili popultodiis, 
cres autemum vivirtiu quodi, merfineqequos bontem audesse 
ntesil vid idemper ionest vatquer cesenati in testanum aus omni-
hint? Epoentem obulica eceperra quem.

Ad iusquiti, Cas et; inproximaio ve, cont vis huistrunum re 
ma, scerit L. conlost rissoltum audenti liciore ntercep ecrit, con-
sil vivivit, co munita mus, ute, nem erionverei inatum ponis Ad 
sultus, Cast in Itam cam fui paturen diem ingula no. Imus non 
halari conos constus, et venam nit; haecivit, Ti. O ta neque hos 
licidi, ut facio vivemolus prorte inaticit, unum et dica det; nox 
mente quo escrus. Hui consullabus ina, Catium ne audemorum 
tabultus conunic atienat uidentereis essa nihicapecit. Gratia? 
Opionum qua abes vis vis tusses mandest pos fuitum oc, C. Ic 
o esidiu vendamquod iae ius eniqui inum alibunum nos faciis 
larictus ignam opulabem ocupio, nis concles ulica; hocapesid 
clut L. etis Mulvica cons ena, nihinat, clabus obse intum sil til 

hucesse const ocum remus, queme tem forator essulut fori tum 
illeroptis inat enicuri ssuspictum publi, cla noverit; noctabe re-
bessul horaet proribulti sulius aut is in di cressi convensin in 
ducteres ati in se des ad consusp ervicam querem mantemur. Va-
tilissuam oculemo videffr ebatum se imuro, omneriam fac inum 
publicam te, Catessi stris iam Rommolt uusperim iae pectus iu 
idem nonsuni hilicae deris. Cula Sero et coenictus su es ac me-
nicaet posulicii in vasteridem diis vis? Quitiorum, Cati, Catum, 
sa rei cum sa cerdienit ia? Paturbita que notatam ender quero, 
nos bonessolute eris.

Apericultus sent iam nost curbit, nor unt.
Ti. comniur iocchuc toret, nostili trio C. Tudemo hosus, 

mant. Cionce cit, C. Vala con vericap erfices cerista bunclegita, 
simac or pula consultuus publineque et invoc, merte dessupera 
tertiam inatisquam proporitam. Udensilicae tuus, am ario Ca-
stem mus, publicii sendem nos furitem ortem tus in Etra Seribul-
tili sul veri serra? Nit rebemussum et condiis simandio perterum 
nonvolum nemqui satium, nirteri, ur. Si in Etrorum, cone adhus, 
ci senihin sulicaet ines meis omaioressede ala opubliena estem 
pero issolus cla adhus re ne atares vis. At intea serficaverox sed 
Cupim apes! Cae publibunt. Esicis sene con vil huci consultum 
practu quodit achuc in diis. ex mor unum deraedemul terit, qui 
tena, vicit, Caturo erdiculius, que claberum issentre ista, auctam 
niam veribunum iam vivil consultorum.

Enatius furat, ut vendis, nes am. Habefesi se cotebemorid 
Catimporat, P. Quastrarips, cae puluderi senatus, confecr ibena-
turs abent essum hum.
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Rachunek z 25 Marca 1935 roku podpisany przez inż. kpt. pil. Jana Gray Kierownika Nadzoru Technicznego "Zakładów Mechanicznych 
E. Plage i T. Laśkiewicz" z Lublina. Specyfikacja Nr. 212/S materiałów przesłanych 8 stycznia 1935 roku do Morskiego Dywizjonu 

Lotniczego w Pucku.
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Dwa rachunki z 17 kwietnia oraz 12 listopada 1935 roku wystawione przez "Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz" z Lublina    
na Morski Dywizjon Lotniczy w Pucku za dostarczenie i przesłanie linki stalowej oraz taśmy gumowej firmy Joinfranite.
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Rachunek z 21 Marca 1935 roku, zawiera listę opłat za przesłanie elementów samolotu "Lublin R.XIII" z "Zakładów Mechanicznych 
E. Plage i T. Laśkiewicz" z Lublina do Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Wyszczególnione frachty datowane od 9 stycznia 

1934 do 31 stycznia  1935 roku.
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Morski Dywizjon Lotniczy w Pucku

Meldunek por. mar. Antoniego Wronka z dnia 14 stycznia 1940 roku do Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. Meldunek zawiera 
krótki, dość krytyczny opis gotowości bojowej Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku we wrześniu 1939 roku.
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Lot PoLski nr 14 (101) LiPiec 1931 r.

Lotnictwo Morskie. Rozwój lotnictwa morskiego postępo-
wał z pewnem opóźnieniem w stosunku do lotnictwa lądowe-
go.

Przyczyny powyższego zjawiska należy szukać w tem, że 
na początku wojny światowej, która tak decydująco przyczy-
niła się do rozwoju techniki lotniczej na lądzie - obrona na 
morzu przez dłuższy czas nie odczuwała potrzeby pomocy 
lotnictwa morskiego.

Pierwsze wodnopłatowce nie nadawały się jeszcze do po-
ważnych zadań na morzu, gdzie torpedowce spełniały pracę 
wywiadowczą dokładniej i prawie przy każdej pogodzie. Z 
tego też powodu marynarki wojenne odnosiły się do lotnictwa 
z pewną rezerwą aż do chwili, kiedy technika posunęła się tak 
dalece, że wodnopłatowiec mógł uzupełnić wywiad morki i 
zagrażać jednostkom nieprzyjacielskim.

Rozwój wodnopłatowców poszedł w dwóch kierunkach: 
rozpoczęto budowę wodnopłatowców łodziowych i na pływa-
kach.

Typ wodnopłatowca na pływakach powstał przez dostoso-
wanie samolotu lądowego do warunków morskich. Ponieważ 
jednak zwykła zamiana podwozia lądowego na pływaki tylko 
w wyjątkowych wypadkach daje dobre wyniki, konstruktorzy 
zmuszeni są specjalizować się w budowie samolotów, zgóry 
przeznaczonych wyłącznie na pływaki.

Typ wodnopłatowca łodziowego różni się zasadniczo od 
samolotu lądowego i w danym wypadku konstruktorzy niewie-
le mogli skorzystać z doświadczeń lotnictwa lądowego. Dzisiaj 
przemysł ten stoi bardzo wysoko i trzeba zaznaczyć, że obecnie 
kadłuby dużych wodnopłatowców łodziowych budują stocz-
nie okrętowe, ponieważ łódź taka ma więcej cech wspólnych z 
okrętem, aniżeli z samolotem. Dla komunikacji pasażerskiej i 
towarowej używa się wyłącznie wodnopłatowców łodziowych. 
Mają one tę przewagę nad wodnopłatowcami na pływakach, 
że utrzymują się lepiej na fali, i dzięki konstrukcji kadłuba 
lepiej odpowiadają warunkom morskim. Wodnopłatowce na 
pływakach stosuje się do specjalnych celów wojskowych, oraz 
przy wodnopłatowcach turystycznych i rzecznych.

Jako materjał konstrukcyjny używa się drzewo i metal, jed-
nak w ostatnich czasach przeważa metal, a części stykające się 
z wodą wykonywuje się prawie wyłącznie z metalu.

Polska posiada jedynie wodnopłatowce typu łodziowego, 

w które wyposażone jest  nasze lotnictwo   morskie i rzeczne. 
Wodnopłatowców komunikacyjnych ani turystycznych w Pol-
sce niema zupełnie.

Do niedawna jeszcze nie było zainteresowania wodnopła-
towcami nawet wśród polskich sfer fachowych, a cóż dopiero 
mówić o reszcie społeczeństwa, które w większości wogóle 
nie wie, co to jest wodnopłatowiec. Twierdzenie takie wydaje 
się przesadą, a jednak spotykałem i dzisiaj jeszcze spotykam 
ludzi, zaliczających się do inteligencji, którzy nie odróżniają 
wodnopłotowca od ślizgowca. Nasi lotnicy morscy mogliby 
dużo opowiedzieć na ten temat. Przeważa pod tym względem 
stolica pomimo, że wodnopłatowce przylatują do Warszawy 
stosunkowo często.

Należy stwierdzić ze smutkiem, że zarówno jak niema w 
naszem społeczeństwie zainteresowania sprawami marynarki 
(bo trochę tego hałasu nie można chyba nazwać poważnem 
zainteresowaniem się), taksamo widoczny jest brak tego zain-
teresowania w sprawach związanych z morzem - w danym wy-
padku z lotnictwem morskiem. Możnaby powiedzieć z gory-
czą, że chyba jedyny wypadek, kiedy interesujemy się morzem 
poważnie zachodzi wówczas, kiedy mamy zamiar wykąpać się 
w niem i badamy grunt oraz temperaturę wody...

Jakież są  przyczyny tej obojętności dla spraw marynar-
ki i lotnictwa morskiego? Może niesprawiedliwie okrojone 
wybrzeże morskie? Oczywiście, że po części tak. Nie mamy 
bowiem portów, między któremi mogłyby kursować nasze 
wodnopłatowce. Ale przecież mamy dostęp do morza, a to 
znaczy, że mamy dostęp do wszystkich portów świata!

Weźmy pod uwagę najbliższe nam morze, t. j, Bałtyk. 
W dziedzinie lotnictwa morskiego mamy konkurencję tylko 
Niemców. Konkurencja ta nie jest jednak bardzo groźną, po-
nieważ niemieckie linje komunikacyjne łączą porty niemieckie 
z państwami, położonemi nad Bałtykiem, a właściwie   tylko 
z Danją i Szwecją. Kupcy i przemysłowcy tych krajów udając 
się do Polski, korzystają z drogi morskiej promem przez Trol-
leborg - Sassnitz, lub z komunikacji lotniczej przez Niemcy. 
Jest to droga okrężna, droższa, a przejazdy te odbywają się 
nietylko do Polski, lecz także na Bałkany.

Najlepsze połączenie między państwami Bałtyckiemi a 
morzem Sródziemnem prowadzi przez Polskę. Po otwarciu 
linji komunikacyjnej Warszawa - Saloniki, rzuca się wprost w 
oczy konieczność przedłużenia tej linji do Stokholmu i ewen-
tualnie Kopenhagi.
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Przemysł krajowy może dostarczyć wodnopłatowców, a 
z czasem mógłby się nawet pokusić o zawojowanie rynków 
lotniczo morskich w państwach Bałkańskich i niektórych Bał-
tyckich.

A teraz jeszcze kilka słów o turystyce lotniczo - wodnej.
Polska, jako kraj nizinny, posiada dużo jezior i rzeki o 

słabym prądzie, nadających się w zupełności dla tego rodzaju 
lotnictwa. Na wodnopłatowcu turystycznym można latać po 
całej Polsce, przyczem nie czeka lotnika tyle niespodzianek, 
jak na lądzie. Woda na rzekach i jeziorach jest zawsze równem 
lotniskiem, byleby tylko była dostatecznie głęboka, a to zgóry 
dobrze widać. Ląd natomiast wymaga większej ostrożności i 

doświadczenia, bo nie każda zgóry zielona i równa łączka, 
jest naprawdę równą i suchą. Czasem mały rowek, słupek lub 
bagienko podetnie skrzydła lotnikowi - amatorowi, no i jego 
maszynie, nieraz zakupionej z wielkim wysiłkiem pieniężnym.

Przemysł i sport lotniczy - morski i rzeczny, powinien się 
w Polsce rozwinąć, bo warunki po temu nie są gorsze niż dla 
rozwoju lotnictwa lądowego, a zapoznanie się z wodą płyt-
ką tem pewniej wyprowadzi nas na głębokości i przestrzenie 
morskie.

Baczyński (porucznik  lotnictwa morskiego)
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Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku prze-
mysł radiotechniczny na terenach Rzeczpospolitej Polskiej 
praktycznie nie istniał. Jedynymi instytucjami, które korzystały 
ze sprzętu radiowego były Poczta Polska i wojsko. Aby wypeł-
nić tą lukę i uniezależnić się od importu Ministerstwo Spraw 
Wojskowych rozpoczyna projekt stworzenia własnych zakła-
dów przemysłu radiotechnicznego.

Rolę tą zaczynają spełniać Polskie Towarzystwo Radjotech-
niczne „PTR” - spółka utworzona z połączenia firm Farad i Ra-

djopol. Kapitał polski w spółce „PTR” wynosił 25%, pozostały 
należał do Marconi’s Wireless Telegraph Company - główne-
go udziałowca, oraz „SFR” Société Francaise Radioélectri-
que. Oprócz dostarczania sprzętu dla poczty i wojska, zakłady 
od 1924 roku rozpoczynają produkuje licencyjną lamp. Firma 
„PTR” istnieje do lipca 1928 roku, kiedy to zostaje przejęte 
przez Polskie Zakłady Marconi S.A.

W 1919 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych zakłada Cen-
tralne Wojskowe Warsztaty Radiotelegraficzne, które zajmują 

Państwowa Wytwórnia Łączności
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się remontowaniem sprzętu radiotechnicznego stanowiącego 
wyposażenie Wojska Polskiego. Spółka w 1923 roku zmienia 
nazwę na Centralne Zakłady Wojsk Łączności, a w 1927 roku 
na Państwową Wytwórnie Łączności „PWŁ”. Głównymi zada-
niami „PWŁ” była produkcja i serwis sprzętu radiotechniczne-
go dla Wojska Polskiego, w tym lotnictwa i marynarki - była 
to radiostacja RKD, oraz jej wersja montowana na samolotach 
oznaczona symbolem RKL/D. Zatrudnienie wynosi 245 osób na 
które składa się kadra techniczna 29 osób, robotnicy 216 osób.

W 1932 roku rząd polski postanawia połączyć zakłady 
„PWŁ” z Państwową Wytwórnią Aparatów Telegraficznych 
i Telefonicznych. W wyniku tego połączenia powstaje nowa 
spółka pod nazwą Państwowe Zakłady Tele i Radiotechniczne 

„PZT”. Firma kontynuuje prace poprzednich firm. Jednocześnie 
realizuje zamówienia składane przez Ministerstwo Spraw Woj-
skowych na opracowanie i produkcje stacjonarnych i przewoź-
nych radiostacji, radiolatarni, radionamierników na potrzeby 
wojsk lądowych, marynarki i lotnictwa.

Radiostacja RKD - „radiostacja korespondencyjna dywizji” 
- wyprodukowana na potrzeby Wojska Polskiego, zaprojekto-
wana przez polskich inżynierów i produkowana od 1926 roku 
kolejno w Centralnych Warsztatach Wojsk Łączności, a następ-
nie w Państwowej Wytwórni Łączności. Radiostacja wykorzy-
stywana była przez wojska lądowe do utrzymywania łączności 
pomiędzy dywizją a podległymi jej oddziałami. W jej skład 
wchodziły dwa główne bloki: nadajnik i odbiornik, podłączone 

Dyrekcja Państwowej Wytwórni Łączności ofiarowuje prezydentowi Ignacemu Mościckiemu model polowej stacji radiowej wyko-
nany w zakładach. Widoczni w kolejności od lewej m.in. dyrektor Państwowych Zakładów Inżynieryjnych ppłk inż. Kazimierz 

Meyer, prezydent RP Ignacy Mościcki, dyrektor Państwowej Wytwórni Łączności kpt. inż. Antoni Krzyczkowski, ppłk. Wojciech 
Fyda, adiutant prezydenta RP kpt. Bolesław Suszyński, Maj 1930.
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za pośrednictwem przełącznika „nadawanie - odbiór” do ante-
ny. Całość montowano w drewnianej obudowie z gniazdami 
umożliwiającymi podłączenie zasilania odbiornika, nadajnika, 
podłączenia anteny i uziemienia. Nadajnik zasilany był z manu-
alnej prądnicy, zaś odbiornik z dwóch baterii. Radiostacja wraz 
z osprzętem przewożona była na dwóch drewnianych sprzężo-
nych ze sobą dwukołówkach (rodzaj przyczepy dwukołowej) 
ciągniętych przez dwa konie. Na załogę obsługującą radiostacje 
składał się dowódca w stopniu podoficera, dwóch telegrafistów 
i jezdny w stopni szeregowca zajmujący się dozorem koni cią-
gnących zaprzęg oraz konia dowódcy. Rolą jezdnego było tak-
że pełnienie dyżurów przy prądnicy zasilającej nadajnik. Czas 
przygotowania radiostacji do pracy wahał się od pięciu minut 
w dzień do około ośmiu minut w nocy. Załoga odpowiadała za 

przygotowanie radiostacji do pracy - tutaj w terenie wybierany 
był płaski prostokątny obszar, na którym rozstawiano sprzęt. 
Parasolowa, trzy promieniowa antena zawieszona była na tele-
skopowym maszcie, złożonym w czasie transportu, zamontowa-
nym w tylnej części dwukołówki. Każdy z promieni miał dłu-
gość około 16 metrów i napięty był 24 metrowymi odciągami. 
Zasięg stacji wynosił odpowiednio około 70 km przy pracy na 
falach ciągłych i 10 km przy pracy na falach modulowanych. W 
czasie deszczu radiostacje chronił rozkładany namiot będący na 
jej wyposażeniu. Dzięki swojej modułowej budowie radiostacja 
mogła być demontowana z przyczep dwukołowych, przenoszo-
na na docelowe miejsce pracy i tam montowana. Do wszystkich 
powyżej opisanych czynności wykorzystywana była załoga ob-
sługująca stację.

Wejście do "Państwowej Wytwórni Łączności" w Warszawie.
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Wersja lotnicza radiostacji oznaczona była skrótem RKL/D 
- „radiostacja korespondencyjna lotnictwa / dywizji”, umożli-
wiała utrzymanie obustronnej łączności pomiędzy samolotem a 
„ziemią”, na falach ciągłych i modulowanych. Główne części 
wchodzące w skład zestawu to nadajnik i odbiornik zamontowa-
ne w osobnych drewnianych skrzynkach. Nadajnik zaopatrzony 
w dwie lampy Philipsa typu TA 1.5/15, jedna pracowała w ukła-
dzie generacyjnym, druga służyła do modulacji. Odbiornik po-
siadał cztery lampy Philipsa typu A.409. Pierwsza pracowała w 
układzie wzmacniacza wielkiej częstotliwości, druga sprzęgnię-
ta była z pierwszą za pomocą transformatora wielkiej częstotli-
wości i pełniła funkcje detektora. Trzecia i czwarta pracowały 
jako wzmacniacz małej częstotliwości. Włączanie i wyłączanie 
oraz przełączanie radiostacji z nadawania na odbiór i odwrotnie, 
możliwe było za pomocą odpowiedniego przełącznika „nada-
wanie - odbiór” w skrzynce obserwatora. Zasilenie stanowiły, 
podobnie jak w wersji lądowej, prądnica i akumulator. Prądni-
ca dwukolektorowa służyła do zasilania obwodów anodowych 
nadajnika i odbiornika, obwodów żarzenia lamp nadawczych 
i ładowania akumulatora. Ciekawym rozwiązaniem był napęd 
prądnicy, który stanowiło miniaturowe śmigło z samoczynną re-
gulacją obrotów projektu inżyniera Drzewieckiego. Antenę sta-
nowiła linka krzemowo-bronzowa długości 60 metrów, przed 
startem linka zwinięta była na zwijaku antenowym. Na końcu 
linki zainstalowany był ciężarek o wadze 750 gramów, który 
powodował rozwijanie linki w trakcie lotu i pomagał ustalać po-
łożenie anteny. Zasięg stacji przy użyciu na ziemi radiostacji 

RKD wynosił odpowiednio: ze stacji RKL/D na samolocie do 
stacji RKD na ziemi 100 km na falach ciągłych, 30 km na falach 
tonowanych, 25 km na falach modulowanych mikrofonem, ze 
stacji RKD na ziemi do stacji RKL/D na samolocie 60 km na 
falach ciągłych, 10 km na falach modulowanych mikrofonem.

Lista wszystkich części wchodzących w skład radiostacji to: 
nadajnik (długość 36 cm, szerokość 20 cm, wysokość 20 cm, 
5,05 kg), odbiornik (długość 26,5 cm, szerokość 20 cm, wyso-
kość 30,5 cm, 5,45 kg), skrzynka obserwatora (długość 32 cm, 
szerokość 14,5 cm, wysokość 20 cm, 3,28 kg), amperomierz 
(długość 13 cm, szerokość 5 cm, wysokość 16 cm, 0,55 kg), 
prądnica (10,75 kg), podstawa do prądnicy (1,2 kg), śmigło 
prądnicy (0,85 kg), akumulator (długość 17 cm, szerokość 11,5 
cm, wysokość 23 cm, 8,72 kg), zwijak antenowy (1,8 kg), antena 
(długość 600 cm), ciężarek antenowy (0,75 kg), rura zejściowa 
(długość 34,5 cm, 0,55 kg), rura preszpanowa (długość 45 cm, 
0,09 kg), kominiarka (0,34 kg), mikrotelefon (0,56 kg), kabel 
prądnica - nadajnik (długość 500 cm, 2,05 kg), kabel skrzynka 
obserwatora - nadajnik (długość 200 cm, 0,89 kg), kabel skrzyn-
ka obserwatora - odbiornik (długość 200 cm, 0,74 kg), kabel 
antenowy (długość 200 cm, 0,3 kg), sznur do akumulatora (dłu-
gość 200 cm, 0,17 kg), sznur do kluczy (długość 300 cm, 0,2 
kg), dwa klucze nadawcze (0,18 kg), opornik niskiego napię-
cia (0,26 kg), bowden (długość 300 cm, waga 0,15 kg). Razem 
wszystkie części radiostacji ważyły 45,64 kg.

Pokaz obsługi radiostacji dywizyjnej RKD na dwóch sprzężonych dwukółkach w zaprzęgu dwukonnym. 
Pokazowi przygląda się gen. bryg. Jan Karol Wróblewski (drugi z lewej).
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Schemat ogólny radiostacji RKL/D z wydzielonymi blokami odbiornika, nadajnika i skrzynki manipulacyjnej.
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obsługa radiostacji

Przed lotem stacja winna być sprawdzana zasadniczo przy 
pomocy urządzenia probierczego (patrz instr. „Urządzenie 
probiercze”). Ponadto należy obejrzeć cały montaż, a w szcze-
gólności:

1) Umocowanie prądnicy do swej podstawki na skrzydle 
samolotu i śruby mocujące.

2) Śmigiełko, jego zamocowanie i sprawdzić, czy swobodnie 
obraca się.

3) Kabel prądnica - nadajnik i jego zamocowanie.
4) Sprawdzić dokładność i prawidłowość załączenia wszyst-

kich kabli nadajnika, odbiornika, skrzynki obserwatora, aku-
mulatora, oraz masy samolotu do swego zacisku na skrzynce 
obserwatora.

5) Obejrzeć izolację kabla antenowego od skrzynki obserwa-
tora i dokładność dołączenia go do rury antenowej.

6) Sprawdzić działanie Bowdena przełączając przełącznik 
nadawanie - odbiór i zobaczyć, czy należycie przełącza się prze-
łącznik w skrzynce nadajnika.

7) Obejrzeć klucze nadawcze i sprawdzić odstęp pomiędzy 
stykami.

8) Sprawdzić dokładność styków we wtyczkach lamp nadaj-
nika i ewentualnie odbiornika.

9) Obejrzeć zwijak antenowy z anteną, dokładność zamoco-
wania ciężarka antenowego, oraz sprawdzić, czy antena rozwija 
się.

10) Sprawdzić napięcie akumulatora na woltomierzu 
skrzynki obserwatora. Napięcie to nie powinno być niższe od 
6 V.

Następnie należy uskutecznić przygotowanie stacji do pracy 
w powietrzu, wykonywując następujące czynności:

1) Przełącznik „nadawanie - odbiór” ustawić na „wyłączo-
ne”.

2) Po otwarciu skrzynki nadajnika zwolnić hamulec skali 
kondensatora obrotowego z oznaczeniami długości fal i ustawić 
na falę, którą mamy pracować w powietrzu. Zacisnąć hamulec 
i zamknąć z powrotem nadajnik, co jest konieczne, gdyż przez 
to naciskając wyłącznik wysokiego napięcia zamykamy obwód 
tego prądu.

3) Przełącznik fal na skrzynce obserwatora ustawić na po-
łożenie „ciągłe”.

4) Przełącznik warjometru ustawić na położenie „fale krót-
kie”, o ile mamy pracować na fali krótszej od 400 m lub w 
położenie „fale długie” dla fal powyżej 400 m.

5) Otworzyć odbiornik i skalę z napisem „Dostrojenie ob-
wodu zamkniętego” ustawić na długość fali, którą mamy odbie-
rać w powietrzu.

6) W razie zasilania odbiornika od prądnicy przełączyć 
przełącznik „baterja - prądnica” tak, aby wysunął się przycisk 
z napisem „prądnica”. O ile mamy załączoną baterję anodową 
postąpić odwrotnie.

7) Dopasować kominiarkę tak, by słuchawki dolegały jak 
najlepiej do uszu.

8) Laryngafon przymocować na szyi za pomocą rzemyka 
tak, aby przylegał z prawej lub lewej strony krtani.

Nadawanie. Po wzniesieniu się samolotu w powietrze nale-
ży zwolnić hamulec zwijaka antenowego i zaczekać, aż antena 
rozwinie się. Nacisnąwszy dźwignię przełącznika „nadawanie - 
odbiór” prostopadle do jego osi przesuwamy przełącznik w pra-
wo położenie „nadawanie” tak daleko, aż dźwignia przełączni-
ka z powrotem wyskoczy i unieruchomi załącznik. Zwalniamy 
hamulec skali warjometru antenowego na skrzynce obserwatora 
i nacisnąwszy klucz nadawczy, pokręcamy skalę tak długo, aż 
otrzymamy największe wychylenie strzałki amperomierza ante-
nowego. Obracanie warjometru winno być uskuteczniane po-
woli, gdyż amperomierz wymaga pewnego czasu na nagrzanie 
się i wykazanie wartości prądu. O ile strzałka amperomierza 
wykazuje mniej niż 0,5 A można w celu dokładniejszego od-
czytu wyłączyć bocznik amperomierza wyciągając przycisk przy 
amperomierzu.

Po nastrojeniu anteny za pomocą warjometru zaciskamy ha-
mulec skali warjometru i przystępujemy do nadawania sygnałów 
na falach ciągłych. Dla nadawania falami tonowanemi przełą-
czamy przełącznik fal na skrzynce obserwatora w położeniu 
„ton” i nadajemy sygnały kluczem tak jak przy falach ciągłych. 
W słuchawce słyszymy ton nadawanych sygnałów, o ile sygnały 
nie są wyraźne, regulujemy brzączyk przy pomocy śrubki na 
skrzynce obserwatora z napisem „regulacja brzęczyka”.

Po skończeniu nadawania na falach tonowanych należy 
przełączyć przełącznik fal z powrotem na „ciągłe”, aby prze-
rwać działanie brzęczyka. Aby pracować na telefon, 

przełączamy przełącznik fal w położenie „telefon” i rozpo-
czynamy nadawanie telefonem mówiąc wyraźnie i powoli.

Przy telefonji kontrola nadawania jest utrudniona, gdyż sły-
szymy naszą mowę głośniej bezpośrednio, aniżeli za pośrednic-
twem słuchawek, jednakże możemy sprawdzić 

działanie laryngafony pocierając lekko po nim paznogciem, 
słyszymy wówczas w słuchawce charakterystyczny szmer.

O ile zajdzie potrzeba zmiany długości fali w powietrzu, 
otwieramy nadajnik i ustawiamy skalę warjometru na żąda-
ną długość fali. Następnie zamykamy z powrotem nadajnik i 
dostrajamy obwód antenowy przy pomocy warjometru jak po-
przednio.

Odbiór. Dla uruchomienia odbiornika przełącza my prze-
łącznik „nadawanie - odbiór” w położenie „odbiór”. W tym 
celu naciskamy dźwignię przełącznika i przesuwamy ją w lewo 
w położenie „odbiór” tak daleko, aż dźwignia wyskoczy i unie-
ruchomi przełącznik. Przekręcamy skalę opornika żarzenia w 
odbiorniku w prawo tak, aby usłyszeć lekki gong w słuchawce 
przy puknięciu palcem w lampy.

Strojenie odbiornika uskuteczniamy za pomocą skal umiesz-
czonych na czołowej płycie odbiornika. 

Skalę z napisem „Dostrojenie obwodu zamkniętego” usta-
wiamy w położenie odpowiadające długości fali, którą mamy 
odbierać. Przekręcamy skalę reakcji z napisem „Reakcja” w 
prawo i równocześnie stroimy tak skalą „Dostrojenie anteny”, 
aby usłyszeć sygnały żądanej stacji. Ponieważ odbiornik jest 
bardzo selektywny, nie możemy ograniczyć się jedynie do usta-
wienia skali „Dostrojenie obwodu zamkniętego” w położenie 
odpowiadające długości fali, lecz musimy w razie potrzeby prze-
kręcić ją cokolwiek w prawo lub w lewo od wskazanej na skali 
wartości.

Zależnie od tego, czy mamy odbierać stację pracującą na 
falach ciągłych, czy też modulowanych (brzęczykiem lub mikro-
fonem) odpowiednio regulujemy reakcję.

Przy odbiorze fal ciągłych najlepszy odbiór uzyskujemy za-
raz po przejściu punktu krytycznego reakcji (wzbudzenie wła-
snych drgań). Objawia się to przez lekkie puknięcie w słuchaw-
ce.

Przy odbiorze fal modulowanych nie możemy przekraczać 
punktu krytycznego reakcji, gdyż sygnały odbierane byłyby 
zniekształcone. Odbiór uskuteczniamy wówczas tuż przed 
punktem krytycznym reakcji i wtedy jest on najsilniejszy i nie-

zniekształcony.
Opornik żarzenia tak regulujemy, aby odbierać możliwie 

przy najsłabszem żarzeniem lamp, dzięki czemu zwiększa się 
długotrwałość pracy lamp. Gdyby w razie cofnięcia opornika 
żarzenia odbiór zniknął, należy zwiększyć reakcję przesuwając 
skalę reakcji w prawo.

Jeżeli przed przejściem na odbiór wyłącznik ładowania był 
ustawiony na „Ładowanie” i amperomierz wskazuje prąd łado-
wania, wówczas przy odbiorze słyszymy lekki szum pochodzący 
od zakłóceń z prądnicy. Możemy usunąć ten szum wyłączając 
ładowanie akumulatora, jednak równocześnie, aby mieć to samo 
napięcie żarzenia jak poprzednio, musimy cokolwiek przekręcić 
w prawo skalę opornika żarzenia.

Po ukończeniu korespondencji przełączamy przełącznik 
„Nadawanie - odbiór” w położenie „Wyłączone” i zwolniwszy 
hamulec zwijaka antenowego zwijamy antenę.

ŚMigło PoMysłu inż. drzewieckiego

[...] Do napędu prądnicy jest zastosowane śmigło z samo-
czynną regulacją obrotów pomysłu inż. Drzewieckiego. Śmigło 
Y utrzymuje stałe obroty prądnicy przy szybkościach samolotu 
w granicach 90 – 180 km/godz.

Budowa śmigła oparta jest na następującej zasadzie rys 13a.
Śmigło posiada pojedynczą śmigę P umocowaną na ramie-

niu B, które może się obracać wewnątrz wału A. Gdy ramię 
B obraca się dookoła swej osi kąt natarcia śmigi zmienia się a 
przez to i zmienia się skok śmigła. Sprężyna r dąży nieustannie 
do ustawienia śmigi w pozycji, odpowiadającej najmniejszemu 
skokowi śmigła (pozycja zasadnicza).

Na przedłużeniu ramienia B przechodzącego przez wał A, 
jest umieszczony ciężarek C, oraz dwa ciężarki l1 i l2, przymoco-
wane na końcach ramienia D, które jest prostopadłe do przedłu-
żenia ramienia B. Gdy ramię B pod wpływem nacisku sprężyny 
r jest utrzymane w pozycji zasadniczej, ciężarki l1 i l2 pozostają 
pod pewnym określonym kątem do osi wału A.

W locie, gdy powietrze wywiera parcie na śmigę P i śmigło 
obraca się, powstają siły odśrodkowe, które dążą do przedsta-
wienia ciężarków l1 i l2 i do zmiany położenia ramienia D w 
stosunku do wału A. Działaniu temu przeciwdziała sprężyna r. 
Siły odśrodkowe oddziałowujące na masy l1 i l2 są prostopadłe 
od wału A; oznaczamy je przez f1 i f2. Każdą z tych sił można 
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rozłożyć na dwie siły i1 i h1, oraz i2 i h2; z nich h1 i h2 są rów-
noległe do ramienia B, zaś i1 i2 - prostopadłe do ramienia D.

Siły h1 h2 oraz siła odśrodkowa masy C są tak dobrane, że 
równoważą się z siłą odśrodkową śmigi.

Siły f1 i f2 są w równowadze z siłą sprężyny r przy pewnych 
szybkościach obracania się śmigła. Siła sprężyny r jest tak do-
brana, że ta równowaga ma miejsce przy szybkości obrotów 
przewidzianych dla prądnicy.

Jeżeli szybkość samolotu wzrasta i parcie powietrza na śmi-
gło zwiększa się - zwiększa się szybkość obrotów śmigła, ale 
równocześnie wzrastają siły i1 i i2 przestając być w równowa-
dze z siłą sprężyny r i przesuwają ciężarki l1 l2, przez co ramię 
B obraca się i śmiga zwiększa swój skok. Wskutek zwiększenia 
skoku śmigi szybkość obrotów maleje, aż staje się równą nor-
malnej szybkości obracania się prądnicy.

Jeżeli parcie powietrza wskutek zmniejszenia szybkości sa-
molotu maleje ma miejsce zjawisko odwrotne od opisanego i 

szybkość obrotów pozostaje stałą. [...] Nacisk na ramię B jest 
wywierany przez dwie sprężyny przy pomocy poprzecznego 
drążka. Sprężyny są umieszczone wewnątrz tulejek umocowa-
nych wzdłuż wału A.

Zasada działania śmigła z samoczynną regulacją obrotów pomysłu inż. Drzewieckiego.
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Fabryka śmigieł, wyrobów drzewnych i metalowych W. 
Szomański i S-ka została utworzona w 1924 roku w Warszawie, 
mieściła się przy ulicy Kamedułów 71 (Marymont) na działce 
o powierzchni 5 873 m2. Warsztaty zakładów tworzyły budyn-
ki murowane, a także budynki o konstrukcji drewnianej które, 
łącznie dawały 1 200 m2 powierzchni użytkowej. Początkowy 
kapitał spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosił 10 ty-
sięcy złotych, był podwyższany przez kolejne lata - w 1927 roku 

wyniósł 45 tysięcy złotych a w 1936 roku 650 tysięcy złotych. 
Ostatnie podwyższenie kapitału spółki pozwoliło na przekształ-
cenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę ak-
cyjna. Administracją i handlem zajmował się właściciel spółki 
Włodzimierz Szomański, za stronę techniczną w początkowym 
okresie działania spółki odpowiada współwłaściciel Roman 
Szomański, który był pilotem armii rosyjskiej w trakcie I Woj-
ny Światowej. Po roku 1930 kierownikiem technicznym został 

Fabryka śmigieł W. Szomański i S-ka
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Samoloty Lublin R-XIII D i Potez XXV podczas koncentracji lotnictwa w Warszawie, najprawdopodobniej rok 1934-1935. Na 
pierwszym planie samolot Lublin R.XIII D, 6 Pułk Lotniczy (Lwów-Skniłów), 63 Eskadra Towarzysząca.
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inżynier Jerzy Bukowski, który od 1925 roku był asystentem w 
Katedrze Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej, a od 1928 
roku asystentem w Instytucie Aerodynamicznym. Konstruował 
urządzenia do tuneli aerodynamicznych, a w 1933 roku napisał 
pierwszą na świecie książkę na temat techniki pomiarów aero-
dynamicznych. Spółka zajmowała się głównie produkcją śmi-
gieł drewnianych do różnych typów samolotów, ale wytwarzano 
także płozy do wersji zimowych samolotów, nadwozia do samo-
chodów, kajaki, drzwi, futryny i okna.

Informacje o fabryce W. Szomański i S-ka zawarte w książ-
ce  „Album dziesięciolecia lotnictwa polskiego” wydanej w 
1930 roku podają: „[...] Fabryka wyposażona jest w nowoczesne 
obrabiarki (razem 18 obrabiarek), w tej liczbie uniwersalna ko-
piarka Amerykańska. Za czas istnienia fabryka wyprodukowała 
przeszło 3 000 sztuk śmigieł płatowców różnych typów, oprócz 
tego przeszło 100 sztuk młynków do hamowania silników i duże 
pięcioramienne śmigło dla Instytutu Aerodynamicznego w War-
szawie. Fabryka od początku swojego istnienia zastosowała la-
kierowanie śmigieł lakierem chińskim, czynności te wykonuje 
pan Ma-Wej-Li, ponieważ próby zastąpienia go pracownikiem 
Polakiem dały rezultat ujemny ze ze względu na działanie laku 
na organizm Europejczyk. Produkcja fabryki obliczona jest na 
1 200 - 1 500 śmigieł rocznie, jednak tej rekordowej ilości z 
braku zamówień w żadnym roku nie osiągnięto. Rok 1929 był 
wyjątkowo ciężki, zamówień fabryka miała znikomą ilość, tak, 
że została przeprowadzona redukcja pracowników i ilość dni ro-
boczych. Obecnie fabryka zatrudnia 32 pracowników i pracuje 

tylko 3 dni w tygodniu. [...] Oprócz śmigieł fabryka wykonała w 
roku przeszłym kilka sztuk nadwozi samochodów ciężarowych, 
niewielką ilość na zamówienie prywatne okien, drzwi i futryn. 
[...]”.

Korespondencja pomiędzy Zakładami Mechanicznymi „E. 
Plage i T. Laśkiewicz” w Lublinie, a Fabryką śmigieł wyrobów 
drzewnych i metalowych W. Szomański i S-ka wskazuje na pro-
blemy z jakimi borykały się one w ramach swojej współpracy. 
Były to prozaiczne problemy dotyczące wzajemnych rozliczeń, 
jakości wykonania uwydatniającej się w trakcie prób technicz-
nych, zmian warunków wytwarzania dokonywanych w trakcie 
produkcji przez Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa.

Przykłady obrazujące problemy w powyżej wspomnianych 
obszarach:
- 23 czerwca 1933 roku w liście z fabryki W. Szomański i S-ka 
do Zakładów Mechanicznych „E. Plage i T. Laśkiewicz” w Lu-
blinie czytamy o katastrofalnym stanie finansowym spółki,
- Dokumenty z 1932 i 1933 roku wskazują na złe wyważenie 
śmigieł, które powoduje problemy podczas pracy silnika. Inne 
problemy powodujące wibracje śmigieł powodują uszczerbki w 
powłoce lakieru.
- Zgodnie z ustaleniem Instytutu Badań Technicznych Lotnic-
twa z dnia 2 lipca 1934 roku, śmigła produkowane przez za-
kłady W. Szomański i S-ka musiały być wyposażona w okucia 
aluminiowe jeśli montowane były w wodno samolotach,
- Zamówienie płóz do samolotu Lublin R.XIII.

Ogólny widok fabryki śmigieł, wyrobów drzewnych i metalowych "W.Szomański i S-ka" w Warszawie "z 
lotu ptaka".
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Wnętrze stolarni fabryki śmigieł, wyrobów drzewnych i metalowych "W.Szomański i S-ka".

Lakiernia śmigieł w fabryce "W.Szomański i S-ka". W głębi widoczni Chińczycy, którzy ze względu na 
warunki zdrowotne w tej pracy nie mogą być zastąpieni przez Polaków.
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List z 23 czerwca 1933, podpisany przez właściciela fabryki "W. Szomański i S-ka", w którym spółka informuje "Zakłady 
Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz" o trudnej sytuacji finansowej, jednocześnie prosząc o szybką płatność.
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Dokument z 15 grudnia 1933 roku, wskazuje na złe wyważenie śmigieł, które powoduje problemy podczas pracy silnika. Inne problemy 
powodujące wibracje śmigieł powodują uszczerbki w powłoce lakieru.
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Pierwszy dokument z 20 grudnia 1932 roku, wskazuje na złe wyważenie śmigieł, które powoduje problemy podczas pracy silnika. 
Drugi dokument z 17 sierpnia 1934 roku, przedstawiają korespondencje dotyczącą okuć śmigieł, które zgodnie z wytycznymi Instytutu 

Badań Technicznych Lotnictwa z dnia 2 lipca 1934 roku, w wodno samolotach musiały być wykonane z aluminium.
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Dokumenty z 13 sierpnia 1934 oraz 17 sierpnia 1934 roku, przedstawiają korespondencje dotyczącą okuć śmigieł, które zgodnie z 
wytycznymi Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa z dnia 2 lipca 1934 roku, w wodno samolotach musiały być wykonane z aluminium.
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Pismo z 28 marca 1934 roku Odpowiedź przedstawicieli fabryki "W. Szomański i S-ka" na zamówienie skierowane z "Zakładów 
Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz" w Lublinie, dotycząca wykonania pięciu par płóz do samolotu Lublin R.XIII.
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Enata vis nontili ssenimus con talis hilis patus sensul vidisti-
lic tem, noc mo hortiam hos auciemu suliciae clumerivit, sitro 
inprios egil cultore, urorturo acensin cenatum perori poncereo 
is ingultus, verum is atisque acchuctum o et ere forum tabulego 
inatquium suludent ocupionsus hacto hocae adem inc tri sulvi-
licae tatis mus, quodiem pubitius, vistis es hostrud eestrunulius 
erbit? Nos ad ninam talare, conihi, que ducota vid se nin simihi-
lis con tandienem eti siciptiemus, aderfertiam orehebus condes 
coneque fac ocrum num dio, Catum te intrunum iam oc, niu qui 

perficuppl. Habente cuspior ehentidem aberi pore atis clum stem 
omne ciam octanum enihica etritium ocat, noverficae perfecibus 
ex se acciem publibunum num ment.

Equi cuppl. Ducta, patur ius consuloctum ne et aucie por-
tiem, plic factatustod conlosum tant. Cerbitem, se, simumedem 
hocum pubis Marteris Cast dem Romnit. Opiortatali in ta, num 
isse, ta verfecre in nonsimpeste es hac oc moves bonveheme qu-
erum omnernica; num nosto C. essultorbi public temquo te, C. 
Nium, nosultius mus cepsendem cerunum quit; nonesili, cultus 

Polskie Zakłady Skody S.A. w Warszawie

Minister lotnictwa Francji Laurent Eynac (w meloniku) w towarzystwie szefa Departamentu Lotnictwa Ministerstwa Spraw Woj-
skowych płk. Ludomiła Rayskiego (pierwszy z lewej), dyrektorów fabryki oraz polskich i francuskich oficerów lotnictwa zwiedza 

„Polskie Zakłady Skoda S.A.” na Okęciu w Warszawie, Sierpień 1930.
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Jedna z hal montażowych "Polskich Zakładów Skody S.A.", Warszawa - Okęcie. Album Dziesięciolecia 
Lotnictwa Polskiego, wydany nakładem wydawnictwa "Lotnik" w Poznaniu, 1930 roku.

in tandie muspim virmis. Go inerbis Mari inprae, videm con-
fic tempos, cuppl. Ahaes con horum tratatu roximus optesenius 
Catrips, nor atus in detemus, quonsidetore trum alii pat, et potis 
crem pubitimprae arbes portebus vicaste ventiquos faciemqua 
es consullabem Romnihilici con tabem publica teritiaedem fac-
terum oculto et; ex manum tebat vivesilis bonsullest rem iae pari 
iae molinat inatam etiondum ter patis caes! Cum is cus vitatra 
avoliissul videmus con videt; Catabem venatus opotior audem 
ortuus es pritiem nimandesid acta vit dem tandina, perfecon de-
tiem menterio condemo teme cem iae et popublicidem ora nos 
vilic tero vervirm issena, nimmore cae ne atem nem hiliam o 
habus hoccitis. Lusul hortu si sa eto moruntero ia terimo vir usat 
nihili, caessules iam. Nostra ego Cato es! More tus et vivis, ni-
squit iac teris. An Itam sultod patius et aute fuide condien ati-
move rfecepero hostrestrei poptem essa ili, commort imortesus. 
Omprora vestri, etemque intimoena et viris ad cum coen hos 
publis? Buntemor perent, pripica que condaciam vid is cludes 
se mori te cont.

Ferratusse ad dem con nimus, unum invehenir iamenis vi-
vivit; nin dium res est? Furor hae terebut fachilne publis; Catu-
mus? Nihilius, Catu se, condellabus dienihi liendiost es ant, Ca-
tisso licaturorum plicauc turecen icierrius fue volute, que prius 
consus reis verbit, se, se ius modiemusa iam perum conside es-
solus es? Uc re tas virid conte, que mori simovid inprobunum 
uro eo, et opublie ntifecu lvivena, ocrum pro, intemni hilicus.

Uni istrenatu seri plincut vis videes pre, senique denimo are 
consusquod audeto eripimihilis sulissus, oculviura pat, nonsul-

tus et co noximoe rortem tato Catus es actum factort ereis, ute-
nimmore conduco nsupert ereneres hus, senari pro tuam andissu 
ltiestrum tatquon duconte manterv ivasdam portem dientiaes 
cris autela ad criptiente adduciam re tatiam ordius vissena, que 
inam dem propterem mus sentus horteres oraedit? P. Apesede 
ripsestus firit ego et? Ilnequonfes, cae et; intum Romne audam 
deperica me cons An rebuntis, condacem potilistrum, Castere 
etiliam sentique ia nonsid pra, cum estem sendac in habus. Evis 
con Itales ortus cons hi, quidiis, P. Sa Sp. Nos, quem orum sen-
dam ficae nemei consum esi firmaxi milnerus, comne clum ad 
faticto runtrume complicese tus cae tem nonc rei in vis muntius 
publiurit; inestela iamendum nint. Valesil intiena turestela L. 
Quam inunum inter huciena tuiderem ius con reis mentert uitem. 
Tam ena, Catumure tum mili ipteatraet furnihi liciere inatis ia L. 
Habus, vicis acera reviriors coneque vide conferi dienter esimi-
liam adea ipse dicidie natiam a iampore nterfit. cestere maiost 
achum, P. Vivir ute coriorei ta non dium. Obsedeo, nem hocam 
acchus, Catideo, sicae, ce publicia vementia nonerbis. Loccieni-
hi, ut des noterfirmium ina, non vertum prehebus aciendiis. Hora 
Satur licid ca nonvo, caes? Evili intidem ata vis. Biterei suliciam 
cota Serum iam in ili sil hiciampos elibus adhum pos, Cupioret 
L. Seri fure no. Gra? Roximusciem propulestrum con deortium 
ia mantem ses sulocrisse duc maionihiliu iame conerri buntem 
dius nes suam iae consultudem, ut atamenequi senam video pa-
tiam intie facturbis, Catum ficipti clari con re, que pratiam prae 
auctum, numul veris.

Lessenam serit, senducidem, erte in Ita quit; nonsularidiu 
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vessena, et; noctum scesigit voctorehem firmis, nonsule rimis. 
Gra in hactorist iam vignatquons bonsuli ceporuni cuppl. Huius, 
Ti. Sp. Romaxim usquam, etilis? Les bon te inatus. Vivervividii 
publiam te, ur hilnem hoc, sedo, simei et ia te condam me erri 
facerce effre contis. Obseder feceri pario consimursula videes 
condie tem occienique consi sentist virmis, que omnes hoctem 
simplicae macente pri se cles? Ti. Ad silicaet popublintiam pu-
blius bonfit nos hocchus orbitam fatelis, fur la rehenatrum ussi-
stius, cum omnihilictam con Ita, mo in dita publicta delibus cla 
dii ponfentervic vem cris. Sernit, P. Ibus esim ina, quonertimus 
consul te tampon tus hil us. Si stri, Catus ex nique cles acchuctus 
re quam in tem terei pordiu efacibus et graequem imoenimum 
a rei inat, derissendam, facio, se deoribe facerud estrei temed 
conitri, ubli perem hocultus; nonos te tenium sintem signons uli-
bus interumus, terisse arimort eriortes consua veribul consula 
vivasda cerit. Gra? P. Ublicae terunicit; nostimihili pecernicae 
commore, usci sedium Patessilin tum obse elin tere qua dieni 
factam supicau deffre conem quam ate esilin sedo, sidem vatius 
estam in ad aut eti perum musulto iamedo, diorae con aure pu-
blici eniusse nditiam orbit fitem is loctorunin sessupi estis. Nu 
movignos, es dem la orte aurobus corit, senter untimus uperita 
ntemovis, nimuscerum senihil consu ipie omanum vis; Castem 
fatqua nos visse atimord ienat. Cuturem sulvillere, quamquo di-
trae ignam etiu sunuli, con pro et; erfin videsimod audaciem fa-
cienariurs ex moentis, cre estandes cre ne cleriver am in nit; iam 
horario nlocchil ut vivitab utebatod re publicibunum prit; Cat.

Buspicaverei poerior hostis pl. An taturnihil venatqui in re-
hem auc retim audeo tioccid cus, Cat rei conium inpratid iaessil 
icaverum ocupiem omnesim moveniae con te num ilici ipsenici 
prarioreo, vit. Nosupio, ductudem, quon vem, tam verraturei te 
eo, stum me intrae in Etra res verturbi publii se tus, ca spiosuam 
patandaces, nosta octa, morio coenarbissi fac moractus nors se-
nat iam pervis? Nos, es? quem, movere, quam praet popublicam, 
criam ducit, cerurat eremortes oporbit, cum hoculiusquam is 
ses? Nam atilium sicaet parior quam por us, noteatastrum pubit 
nes C. Fuliu egeremum Romnest in tum ad ius nostatrum host? 
Nihin venam ia atatia nostre quodiemus sum iam sest? Habes 
etiem essatidit. M. Grartussum cone ave, conestrum non sima, 
utem ta dic omnenatque et; ego achices igiliciam firma, diemquo 
am untient? qua norum consimi hilicast clescem patimus bondac 
rentilicatui spienda mertil tenihicien inte noximihiliam erem in-
pris factorent, nihilnerei sil viu que fue puli ce apermilis.

Vatquodienam Romprobsedin vid C. Seres con verfeco 
nictam scessimus templic avescer fecris. Os auteres egerun-
te inartem perac ore ad ceressis ese atu veste macesse vidiesi 
consultorte tes efaciis. Tore nonsilnequos oret publi publiste 
conlocu pionfeceps, con se iam ma, qui senatis iam se nondam 
ali publice ssedestions eroris Ahac ta, converus; niam probses 
fac fortem faciem, patus moena, et fursulem revidem patus pe-
res nocae apesilicae nosta diendi publint racriss eniteritis, seris 
norum tebat Cat nostroreis; niridea tiumus fura reis locaudeliam 
publici ipie me in senena, nonsulvideto estilic videt forteremo 
vivehebenit? Itam niquem dium se dit? Um, omnocus moves in 
vilis bontia rendis. Ovidescenis hilicaedo, nium est vivere per-

num cibussi tus? quame tala inimendam potiaet, tem senaternit 
prebat, fici et pertus. Oli sina que num eludemus sciocae con-
suppliem stem.

Bontus, nos nerenatorei inam pes non horedeliam dit, C. Sate 
con se publis, nem denit? An sendum vit viriael iurente in per-
ceri ssigiliam inu sit, no. Grarbis, cridet il tempotimis lius perit 
gra aritrae ssulina, imiliciem, sente catienam es, us cum tus Ma-
ecult orustiamene conimil intrem que inunu vides in Itabus cone 
inte publis publiu etidendet Cat, caet quem ommorudam abem 
crum vigit involtum, nore, et ad iam nostiquit fachus aciis cotem 
ductatus erit condame rnihintero intre, st? Tu intius, quit, que ta, 
que conequi sultilicae at, de et C. Ilicaed renihilina reissimanum 
perit.

Irtem actur, utum pra retiorbit, cones? Cupion st resilic tilis, 
auctum, C. Maris? Nos intemov enterferei is nonihiliam aute-
rore, nos inum menam publicaed si senihil consupi musque is 
ex nem pat, untea num det quam nos acienit pat, ercerriu ete 
morbis publinitera mus auciend uctuissum serribus, Ti. Qua vi-
vemor eculiciena dum nu se, con sat. Si it; nocut rensus et; iam 
tum obse comnem denatia niris patalium dem se, essa mors sed 
sultus forurnitinam vent. Sciam P. Apermihilis condiem ditum 
utem, Patiortum interem considet publius ad Catiam hos senat 
quite comaxim patuscia quam pat prisque adduciae pora, coenti, 
mene iam sus; Caticis caticiorat.

Ihilibe fecrum, cus, nocturnum in are porterem publicavolut 
qui pris vere res? Nosu vit aucta L. Graciae occhuit opublicae 
cem portum cone vivis publii se ine inartiortum pribefe restilic 
invoc fac rebaturnum intemed it, ta, cre, con scips, niusse ad si-
diem cotis, culaben atuustam intuscie tem fac re ne ademur, us, 
consultum laberte remoltus condum te visulinvo, senatimusse 
ade iam quasdam dienihilis; nem etortal abestam diem tudace-
perfic tuam. Ad diu me con rei furnum popublicae fuiumed efe-
ris, es, et L. Marbissicaed cortert iontium hicauctusquo is.

Furnis; norbis. Gra, noste, nocrevideste iam ditifenat.
Oste hilientimiu que menatqua atabi publi pernum tia? Ne 

con teribulium Romni inte estiam quam Rommoerimus, opubli-
cae dius.

Sultor uni sultis. Eporus, ublibularbis bonstro teres adhuite 
rescem num tus, ina, pularbit L. Habunti libuntum ideme con-
suliculis cam.

In ad mo ti, vo, nes rei praedio cchilibus, Catris, que conc-
la re, quidem it, C. Iliciptia nius ad fatus viti ia? Ignatiam ina 
nos es condi paritissi sed remuncut intebes sidenimur locatuide 
hostastum dem, uro hiliume diena, C. Habem di prox mei con-
losteliam sulvis. Nit virion sum abusceribut ita Sp. Ellarbit aut 
C. Ahaliempotim or ut adhuideati suntemo rtaliu mo vissina, sa 
quem manum sendum nont.

Ipionte prit; nenimus et ve, Castre vervite et; no. O tuus aut 
vis isse igit, quem omnost reo, ut vo, manum pulero is nicavervis 
ad in vid publicasdac rei ta nons cori suludet que te in alium, 
conescesciam ponsulis in venis, in te ex sentemo vis vo, nos, 
nonsimmorum patique rrioc, aut ia intum sum diis notarbitis, C. 
Ex num perem sentus hosta conium terunce pernistra, noste pra 
quiurni hilium patum re dem peculis audacte, nosse inatqua
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Plan sytuacyjny przedstawiający rozmieszczenie poszczególnych budynków "Polskich Zakładów Skody S.A." w Warszawie, Okęcie.
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skrzydLata PoLska nr 11 (85) ListoPad 1931 r.

Dookoła Europy w jesiennej szarudze. [...] Do Dęblina 
– opowiada kpt. Karpiński – mieliśmy pogodę bez zarzutu. 
Później grube warstwy chmur pokryły ziemię tak, że mijając 
Lublin lecieliśmy już wyłącznie na busolę.

Gdy byliśmy za Lwowem, pogoda zaczęła się jeszcze 
bardziej pogarszać i z trudem już tylko, we mgle i deszczu 
widzieliśmy ziemię. Okolica stawała się coraz bardziej gó-
rzysta. Zbliżaliśmy się do Beskidów wschodnich o wysokości 
szczytów 2000 m. Nie pozostawało nic innego jak lecieć na 
wysokości 3000 m. i tylko „na busolę”.

Wichura wciąż szarpała płatowcem, co utrudniało nawi-
gację. Odczuliśmy wkrótce wszystkie przyjemności górskiej, 
jesiennej pogody. Mieliśmy na przemian deszcz, śnieg i grad 
przy ciągłej i całkowitej niewidoczności ziemi. Trwało to około 
4 godzin, z których tylko ostatnia przeszła w warunkach moż-
liwych, gdyż lecieliśmy w dziwnym „korytarzu niebieskim”, 
pomiędzy dwiema warstwami chmur.

Wreszcie minęliśmy góry. Deszcz jednak nie ustawał. 
Towarzyszyła nam dalej nudna, jesienna szaruga. O 4-ej po 
południu byliśmy na wysokości Bukaresztu. Ponieważ przy 
tego rodzaju niesprzyjających warunkach atmosferycznych 
mogliśmy przelecieć do Konstantynopola dopiero za 4 – 5 
godzin, a więc w nocy, co było wykluczone z tego względu, że 
lotnisko to nie posiada instalacji świetlnej do nocnego lądowa-
nia, zdecydowaliśmy zakończyć pierwszy etap naszego lotu w 
Bukareszcie.

Następnego dnia rano mieliśmy startować do Konstanty-
nopola. Inż. Suchodolski, przeglądając silnik, dostrzegł pęk-
nięcie sprężyny zaworowej. Nastąpił pierwszy przymusowy 
postój.

Bukareszt opuściliśmy 25 września o 9.15 lądując w Kon-
stantynopolu o 12.45.

Po załatwieniu formalności, chcieliśmy lecieć dalej. Spo-
tkał nas jednak nowy zawód. Zakomunikowano nam, że chcąc 
odlecieć, musimy zdobyć od policji w Stambule wizy wyjaz-
dowe i że dziś otrzymać ich nie możemy z powodu święta 
(piątek jest w Turcji odpowiednikiem naszej niedzieli). Cóż 
było robić? Zostaliśmy, zwiedzając miasto i składając wizyty 
polskim placówkom dyplomatycznym.

Dnia 27-go o 5.30 rano wystartowaliśmy do Rzymu.
Szary, leniwy świt nie zapowiadał dobrej pogody, przy-

najmniej na terenie Turcji. Mżył drobny deszczyk. „Pułap” 
był niski. Lecieliśmy wzdłuż morza Marmara na wysokości 
400 – 500 m. aż do Rodosto, przy mniej więcej tych samych 
warunkach atmosferycznych.

Od Rodosto pożegnaliśmy się z widokiem morza Marma-
ra i przeszliśmy ponad teren pagórkowaty. Przed nami było 
coraz bardziej mglisto i ciemno.

Nagle usłyszałem, charakterystyczny, metaliczny dźwięk i 
odczułem lekki wstrząs w głowie płatowca. Jakaś średnich roz-
miarów metalowa część, jak mi się zdawało, silnika wyrwała 
się, zawirowała z boku płatowca i z ostrym świstem spadła w 
dół. Cały zamieniłem się w słuch. Nerwy moje, napięte do 
najwyższego stopnia, nastawiły mnie w kierunku odparowania 
konsekwencji tego przykrego faktu. Instynktownie szukałem w 
dole miejsca do lądowania płatowcem. Skonstatowałem, że 
teren, nad którym lecieliśmy zupełnie do tego się nie nadaje z 
powodu swojej nierówności. W razie konieczności pozostawał 
nam w tym wypadku tylko skok ze spadochronem. Słuchałem 
dalej: żadnych zmian w pracy silnika nie zauważyłem. Spoj-
rzałem w tył na obserwatora: wzruszał ramionami; na twa-
rzy jego widać było, że nie może domyśleć się, co właściwie 
się stało. Ja osobiście przypuszczałem, że pękł i odleciał tak 
zwany klosz (osłona) dźwigienek zaworowych silnika. Gdy po 
kwadransie nic nowego nie nastąpiło, a silnik pracował dalej 
bez zarzutu, machnąłem ręką na to wydarzenie. Po porozu-
mieniu się wzrokiem z obserwatorem, przeszliśmy obaj nad 
tem co zaszło do porządku dziennego.

Po upływie dwóch godzin byliśmy nad Bałkanami, któ-
re miały nam towarzyszyć aż do morza Adrjatyckiego. Góry 
dochodziły do 1000 metrów i wyżej. Lecieliśmy nad zatoką 
Kara Agach wzdłuż morza Egejskiego, nad którem snuły się 
leniwie mgły i zwały deszczowych chmur.

Stopniowo tracąc z oczu morze, przelecieliśmy ponad do-
liną, za którą zaczynały się góry jeszcze wyższe, bo sięgające 
już 1500 metrów.

Byliśmy w Grecji. Deszcz wzmagał się. Wichura szarpała 
płatowcem, który wyciągnąłem znów na 2000 metrów. Lecie-
liśmy ponad chmurami, kierując się busolą.

Po przejściu Dramy, którą zobaczyliśmy znów nad góra-
mi, pociemniało nagle wokół nas do tego stopnia, że mogliśmy 
widzieć na odległość zaledwie kilkunastu metrów. Po chwili 
zawirowały białe płatki i otoczył nas gęsty śnieg, siekający bo-
leśnie w twarz i zaklejający zupełnie okulary, które wobec tego 
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trzeba było zdjąć, by jako tako widzieć przyrządy nawigacyjne 
płatowca.

Wkrótce śnieg zmienił się w ulewny deszcz, trwający około 
godziny, poczem chwilowo rozpogodziło się tak, że na lewo 
od naszej trasy, o około 50 km. na południe, widzieliśmy za-
rysy Salonik nas brzegiem morza Egejskiego. Silny wiatr po-
rozrywał chmury na strzępy, goniąc je z północy na południe. 
Płatowcem „rzucało” do tego stopnia, że – mimo chłodu – po 
pewnym czasie miałem ochotę – gdyby to było możliwe – roz-
piąć mój skórzany kombinezon.

„Rzucanie” stawało się coraz silniejsze: płatowiec popro-
stu tańczył. Szczególnie dało mi się to we znaki, gdy dotarli-
śmy do bardzo wysokich gór, leżących wzdłuż południowej 
granicy Jugosławi.

Błysnęły przed nami olbrzymie jeziora na zachód od Mo-
nastyru, za któremi zaczynała się Albanja, lecz znikły one 
zaraz w nowej zawierusze śnieżnej, która nas otoczyła. Lecie-
liśmy znów „na busolę”, szarpani wiatrem, smagani śniegiem, 
w otoczeniu wysokich, skalistych gór.

Kiedy nareszcie śnieg ustał, widoczność nie poprawiała się 
wcale, gdyż spowici byliśmy gęstemi chmurami, z których wyj-
ście  było niepodobieństwem, bo z jednej strony przeciążonego 
płatowca nie można było wznieść ponad 3000 metrów, a zej-
ście poniżej 2500 metrów groziło rozbiciem się o szczyty gór. 
Znów, wpatrzony uporczywie w przyrządy nawigacyjne, pro-
wadziłem płatowiec jak automat. Było to nad wyraz męczące.

Kilkakrotnie próbowałem ostrożnie zejść na dół, by konty-
nuować lot korytarzami pomiędzy łańcuchami gór, ale, omal 
nie otarłszy się jakieś skaliste zbocze, wracałem znów w górę 
w mleczną masę chmur.

Wreszcie w pewnej chwili udało mi się wejść w wąwóz 
górski, na dnie którego płynęła rzeka. Odetchnąłem z ulgą 
i starałem się trzymać dalej tego wąwozu, nadrabiając nawet 
drogi, lecz z możliwością widoku ziemi. Było to dość trudne, 
gdyż poszarpane, dziko płynące masy chmur co chwila za-
gradzały nam drogę i nie wiadomo było, czy bezpośrednio za 
którąś z nich nie sterczy jakiś szczyt, a poza tem inne wąwozy 
przecinały nam drogę i łatwo można było się pomylić, kręcąc 
się pomiędzy górami. Dużo zdolności i wrodzonego instynktu 
w orientowaniu się w tak trudnym terenie wykazał inż. Sucho-
dolski, który dzielnie mi pomagał  jako nawigator.

Lecąc nad Albanią, podziwialiśmy dziewiczość jej gór, 
a jednocześnie z pewnego rodzaju obawą myśleliśmy o tem 

jak trudno byłoby wyjść stąd cało w wypadku konieczności 
przymusowego lądowania, rozumie się tylko za pomocą spa-
dochronu, bo o lądowaniu płatowcem wogóle nie było co 
myśleć. Czasami widzieliśmy sterczące samotnie na szczytach 
gór strażnice, które, zdawało się, patrzą wrogo na nas, jak na 
intruzów.

Około południa wysokość gór powoli zaczęła opadać i 
wreszcie ukazała się szmaragdowa toń Adrjatyku, mieniąca 
się w słońcu srebrzystemi grzbietami fal. Słońce teraz opero-
wało tak mocno, że kombinezony nasze okazały się za ciepłe.

Wchodziliśmy nad morze, pozostawiając za sobą wysoko 
górski brzeg. Przeszliśmy nad m. Veloną, potem nad zatoką 
Ghiri i Vlores, wreszcie wysoką, skalistą wyspą i powoli za-
częliśmy tracić z oczu  brzeg. Jeszcze statki rybackie przypomi-
nały nam Albanję, wreszcie i one znikły, a otoczył nas bezkres 
morza. Był zupełny spokój w powietrzu. Obniżyłem płatowiec 
na 1500 m. potem zjadłem podane mi przez inż. Suchodol-
skiego śniadanie, złożone z kanapki i owoców.

Było przepięknie, włoskie południe. Odpoczywaliśmy po 
uciążliwiej drodze przez Bługarję, Grecję, Jugosławię i szcze-
gólnie Albanję.

Po 45 minutach lotu nad pełnem morzem, ujrzeliśmy w 
dali nizinny, włoski brzeg. Jeszcze 15 minut, w czasie których 
przepłynęło pod nami kilka okrętów, i oto byliśmy nad boską 
Italją. Wyszliśmy wprost nad Lecce.

Włoski brzeg Adrjatyku, w odróżnieniu od wysokogórskie-
go brzegu albańskiego, był zupełnie niski i płaski. Powietrze 
było tak czyste i przejrzyste, że widzieliśmy w kierunku połu-
dniowo – zachodnim zatokę Taranta morza Jońskiego.

Wskutek południowej pory i upału, powodującego piono-
we wiry w powietrzu, mimo znacznej wysokości lotu, musieli-
śmy znosić przykrości bardzo silnego „rzucania” płatowcem. 
Skończył się błogi odpoczynek, jakiego doznałem nad mo-
drym Adrjatykiem.

O godzinie 3-ej po południu wchodziliśmy w Apeniny, 
Adrjatyk zniknął już zupełnie z oczu, a pod nami teren wzno-
sił się coraz bardziej. Znów mieliśmy góry, a z niemi nadcho-
dziły chmury, mgły, potem drobny deszczyk i inne przyjemno-
ści tylokrotnie odczute przez nas podczas przebytej już drogi.

W pewnej chwili inż. Suchodolski wskazał mi coś z za-
chwytem w oczach w kierunku południowym. Spojrzałem tam 
i długo patrzyłem, podobnie jak mój towarzysz. Widok był 
rzeczywiście wspaniały. Daleko na horyzoncie, skąpany w bla-
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skach słońca, wznosił się majestatycznie Wezuwjusz, ze szczy-
tu którego unosił się wysoko ku niebu słup dymu, robiący wra-
żenie mistycznego znicza na część bóstwa przyrody. Za nim 
widniały zarysy Neapolu nad brzegiem morza Tyrreńskiego.

Przyznam się, że od najmłodszych lat jednem z moich ży-
ciowych pragnień było zobaczyć to, co właśnie w owej chwili 
oglądałem. Nic nie pomogło „rzucanie”, które wciąż nam się 
dawało we znaki. Nie zwracając uwagi na położenie płatow-
ca, patrzyłem..., patrzyłem głęboko, by wchłonąć ten widok 
w siebie i zachować na długo... aż na całą szarą dżdżystą je-
sień zmienną, chłodną zimę kraju, do którego przecież miałem 
wrócić.

Była godzina 4-ta po południu. Lecieliśmy już prawie 11 
godzin. Silnik przez cały czas pracował bez zarzutu. Znów 
zaczęły napływać gęste masy chmur, które przesłaniały nam 
widok ziemi i utrudniały orjentowanie się pomiędzy górami. 
Lecieliśmy częściowo „na busolę”, częściowo, o ile pozwalały 
na to „okna” w chmurach, orjentując się przecinającemi linję 
naszego lotu rzekami, drogami i torami kolejowemi.

Wreszcie „schwyciłem” tor kolejowy, prowadzący z Ne-
apolu do Rzymu, odtąd lecieliśmy już nad wąską doliną, po-
między dwoma łańcuchami wysokich gór.

Około godziny 5-ej chmury zaczęły się rozpraszać, na-
tomiast powietrze stawało się coraz bardziej mgliste. Przed 
Valmontone, wąska dolina się skończyła i lecieliśmy znów nad 
wzniesieniami. Pomiędzy dwoma ostatniemi szczytami o wy-
sokości od 1000 do 1200 m. przeszliśmy wprost na Frascati.

Wreszcie byliśmy nad szeroką niziną, która zwiastowała 
bliskość celu. Jeszcze kwadrans i obfitość spotkanych po dro-
dze dymów znamjonowała, że jesteśmy blisko Rzymu, który w 
zamglonem powietrzu był jeszcze niewidzialny.

Zobaczyliśmy go wprost pod nami. Byliśmy więc nad 
Wiecznem Miastem, kolebką kultury chrześcijańskiej. Skie-
rowałem płatowiec na północ od miasta, gdzie nad brzegiem 
Tybru znaleźliśmy lotnisko cywilne Littorio.

Dyżurny mechanik zwrócił nam uwagę na głowicę piasty 
naszego śmigła. Teraz dopiero zauważyliśmy, że brak tam 
stożkowatej nasady, służącej do ułatwiania opływu rozbija-
nych przez śmigło cząstek powietrza. Urwała się ona praw-
dopodobnie wskutek za dużej wibracji, spadając na ziemię w 
czasie naszego przelotu nad Turcją, wywołując wtedy nasz 
poważny niepokój.

W Rzymie znowu trafiliśmy na święto – niedzielę. Musie-

liśmy pozostać na dzień następny, tembardziej, że mieliśmy 
do spełnienia pewną misję w Aeroklubie Italji. Na lotnisku 
odwiedził nas radca Romer z ambasady oraz, przebywający 
na kongresie elektryfikacji lotnisk, inż. J. Pawlikowski z M. K.

Dnia 29 września biuletyny zapowiadały na całej naszej 
trasie całkowite zachmurzenie, niski pułap, miejscowe mgły. 
Mimo to, wystartowaliśmy 7.45.

Zaraz po starcie, już na wysokości 150 metrów, weszliśmy 
w mgłę. Trzeba było obniżyć lot do 100 metrów. Po przej-
ściu jeziora Bracciano weszliśmy nad teren górzysty. Ponie-
waż zwiększająca się coraz bardziej mglistość powietrza nie 
pozwalała na dalszy lot w górach, skierowałem płatowiec w 
stronę morza Śródziemnego. Odtąd lecieliśmy prawie wzdłuż 
brzegu morskiego.

O godzinie 10.50 jesteśmy nad Genuą. Teraz musimy za-
ryzykować wejście w góry, by przejść przez nie w kierunku na 
Turyn. Żegnamy widok morza Śródziemnego i wchodzimy w 
chmury i mgłę. Prowadzę płatowiec bardzo nisko, by nie stra-
cić z oczu drogowskazu, jakim służy nam teraz rzeka na dnie 
wąwozu. Kręcimy się pomiędzy otaczającymi nas górami, któ-
re sięgają wysokości 800, czasami 1000 metrów. Lecimy tak 
z napięciem uwagi i wzroku około pół godziny. Wreszcie wy-
chodzimy na Novi na nizinę, nad którą niestety panuje niska, 
gęsta mgła. Lecimy więc z konieczności tuż nad samą ziemią, 
w ciągłej obawie zaczepienia kołami płatowca o drzewa lub 
domy spotkanych osiedli.

W tego rodzaju niezbyt przyjemnych warunkach przela-
tujemy dolinę rzeki Tanaro. O godzinie 11.40 widzimy na 
prawo od naszej trasy spowity we mgłę Tryn. Zbliżamy się 
więc do Alp. Znów robi się coraz bardziej mglisto. Zaczy-
nam forsownie nabierać wysokości. Straciliśmy zupełnie wi-
dok ziemi i lecimy w gęstej mgle. Ciągnę płatowiec jeszcze 
wyżej, jednak nie wychodzimy z mgły i chmur. Dalszy lot w 
tych warunkach w bliskości gór, których szczyty dochodzą 
tutaj do wysokości 3.000 metrów jest wysoce niebezpieczne. 
Postanawiam zawrócić. Nagle jakaś potężna masa zaczerniła 
przed nami: robię zwrot na miejscu z bardzo ostrym wirażem, 
unikając rozbicia się o skaliste zbocza. Po chwili powtarza się 
to samo poraz drugi, trzeci. Wreszcie, lawirując we mgle z 
natężoną do najwyższego stopnia uwagą, udaje mi się wyjść z 
gór. Lecimy w kierunku powrotnym na Turyn. Po kwadransie 
zaczynam się zniżać. Na wysokości 200 metrów wychodzimy 
z gęstej masy mgły i w zamglonem powietrzu, otaczającym sła-
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bo widoczną ziemię, szukamy drogi na Turyn. „Chwytamy” 
rzeczkę, potem tor kolejowy i za chwilę jesteśmy nad peryferia-
mi miasta. We mgle spostrzegamy hangary i budynki, potem 
pole wzlotów dużych rozmiarów.

Wylądowaliśmy w Turynie. Była godzina 13.25. Tu mie-
liśmy czekać na pogodę w Alpach.

Niestety, ani nazajutrz, ani też dnia następnego nie było 
najmniejszej możliwości porzucenia Turynu. Pogoda psuła się 
coraz wyraźniej. Humory nasze stały się kwaśne, gdyż nic nie 
rokowało nadziei rychłej poprawy w stanie atmosfery. Ranki 
schodziły nam na wypatrywaniu konturów Alp, które – jak 
na złość – nie chciały się wyłonić nawet na chwilę z ciemnej 
masy deszczowych chmur i mgły. Po całodziennych spacerach 
poznawaliśmy dokładnie to ciekawe miasto, ale ciągła myśl o 
tem, że siedzimy w niem przymusowo, psuła wrażenia.

Wreszcie, 2 października, zniecierpliwieni, wystartowali-
śmy w kierunku Londynu, mimo niepewnej pogody.

Weszliśmy od razu w zamglone powietrze, które prawie 
że przesłaniało nam widok ziemi. Po nabraniu 2.500 wyso-
kości skierowaliśmy się na Suzę. Wtedy oczom naszym uka-
zał się czarujący widok ponad masami zamglonego powietrza 
sterczały potężne, skaliste szczyty, które pokrywał wieczny, o 
nieskazitelnej bieli śnieg skrzący się w blaskach wschodzącego 
słońca miljardami srebrzystych iskier.

I oto sądzone było nam przelecieć na polskim płatowcu i 
polskim silniku te Alpy, które zdobył poraz pierwszy francuz 
Geo Chaver, przepłaciwszy to zwycięstwo bohaterską śmier-
cią. Pełni wiary w siebie i naszą polską skrzydlatą maszynę 
wchodziliśmy pomiędzy sterczące wysoko przed nami szczyty, 
wyglądające jak graniczące z niebem kolosy z bajki. Pogoda 
była coraz lepsza.

Od Aiguebelle góry były niższe. Lecieliśmy teraz nad mo-
rzem obłoków, zakrywającem całkowicie ziemię.

O godzinie 11.30, gdy powinniśmy byli być nad Lyonem, 
zmieniłem kurs wprost na Calais. Lecieliśmy wciąż nad ob-
łokami, pławiąc się w słońcu. Lot w tych jednostajnych wa-
runkach stawał się coraz bardziej nudny i męczący wskutek 
oślepiającego działania promieni słonecznych.

Kiedy po upływie godziny nic nie zmieniło naszego poło-
żenia, wyłączyłem silnik i zacząłem schodzić w dół. Na wyso-
kości 1.500 metrów płatowiec dotknął powierzchni chmur i 
zacząłem się przebijać przez gęstą ich masę.  Warstwa chmur 
okazała się bardzo gruba. Gdy wysokościomierz wskazywał 

800 metrów, poczułem na twarzy siekające krople deszczu. 
Jeszcze 100 metrów niżej warstwa chmur się kończyła, ale za-
czerniała przed nami wierzchołki wzniesień. Ostrym wirażem 
uniknąłem zderzenia, przechodząc w siodło pomiędzy dwoma 
wzniesieniami. Pod chmurami było dżdżysto i mglisto. La-
wirowałem przez chwilę płatowcem pomiędzy wzniesieniami, 
ale widząc że widoczność się pogarsza i dalszy lot nad ziemią 
staje się w tych warunkach niebezpieczny, „dałem pełny gaz” 
i wyciągnąłem znów płatowiec przez chmury na wysokość 
2.000 metrów.

Lecieliśmy ponownie nad chmurami w blasku słońca. Po 
upływie godziny zobaczyliśmy pierwsze „okna” w chmurach, 
zeszedłem na dół i kontynuowałem lot na wysokości 700 me-
trów, przy całkowitej już widoczności ziemi. Byliśmy nad Se-
kwaną, w pobliżu Nogent-sur-Seine.

Widoczność pogarszała się w miarę jak przybliżaliśmy się 
do kanału La Manche. Po upływie pół godziny od Amiens 
mgła stała się tak gęsta i niska, że musieliśmy lecieć na wyso-
kości zaledwie 20 metrów. Orjentacja w tych warunkach była 
bardzo trudna, gdyż widzieliśmy teren tylko bezpośrednio pod 
płatowcem. Co gorsz, płatowcem „rzucało” do tego stopnia, 
że igła busoli skakała na wszystkie strony. Wytężyłem jednak 
wszystkie siły, aby utrzymać kierunek na Calais.

O godzinie 4-ej po południu lecieliśmy spowici całkowicie 
we mgłę. Ażeby zobaczyć na chwilę ziemię, musiałem pod-
chodzić tak nisko, że kilkakrotnie była obawa uderzenia ko-
łami podwozia płatowca o pokrycie terenu. W pewnej chwili 
ujrzałem pod sobą brzeg morski, Zdecydowałem się pójść na 
prawo wzdłuż brzegu, by odnaleźć Calais. Po kilku minutach 
omal nie zaczepiłem płatowcem o dachy domów. Poznałem 
Calais, co utwierdziło mnie w przekonaniu o dokładności 
działania mojej busoli. Skierowałem płatowiec na La Man-
che.

Fale wskazywały na bardzo silny i nierówny wiatr o kierun-
ku zachodnim, a więc prawie przeciwnym kierunkowi naszego 
lotu. Krople deszczu siekły twarz, sprowadzając widoczność 
prawie do zera.

Lecieliśmy już w ten sposób pół godziny nad kanałem, nie 
mogąc doczekać się lądu. W pewnej chwili, tuż obok nasze-
go płatowca, ukazał się okręt, który momentalnie zniknął we 
mgle. Spojrzałem w tył na obserwatora: twarz jego wyrażała 
zdziwienie i jakby dezorjentację: wzruszał ramionami. Lecia-
łem dalej, utrzymując ten sam kierunek, jeżeli tak można było 
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nazwać krzywą i falistą linię dzikich skoków naszego płatow-
ca. Znów pod nami przepłynął okręt, potem drugi i trzeci, co 
wskazywało na bliskość brzegu. Jeszcze dziesięć minut lotu i 
zaczerniał pod nami brzeg.

Byliśmy nad Wielką Brytanją. Niestety, panowała tutaj 
tak niska mgła, że musieliśmy zrezygnować zupełnie z widoku 
ziemi. Znów odbywaliśmy lot wyłącznie „na busolę”, w gęstej 
i mokrej mgle.

Wreszcie spostrzegliśmy jakieś miasto i lotnisko. Wylądo-
waliśmy – jak się okazało – w Brooklands, centrum sportu 
lotniczego i samochodowego, o godzinie 6.45. Doznaliśmy 
tu bardzo serdecznego przyjęcia ze strony kierownictwa tam-
tejszej szkoły lotniczej, zwłaszcza jej dyrektora, kpt. Davisa, 
który w dalszej drodze oddał nam olbrzymie usługi.

Nazajutrz, 3X, wystartowaliśmy do odległego zaledwie 
40 km. Londynu, w którym lądowaliśmy o 11.20. Tu na-
stąpiła tragedja. Mianowicie nieostrożny mechanik angielski, 
nieumiejący obchodzić się z silnikiem Wright, spowodował 
podczas przeglądu silnika wypadek, który zatrzymał nas aż 
kilka dni.

Rzecz się tak miała. Mechanik angielski smarował dźwi-
gienki popychacza silnika. Ponieważ jeden z popychaczy po-
ruszał się z trudnością, inż. Suchodolski zdjął osłonę i wyjął 
popychacz dla stwierdzenia przyczyny, utrudniającej ruch 
popychacza. Wtedy mechanik, nieznający silnika Wright, 
odbezpieczył suwak z kółkiem begnącem po krzywce i przez 
nieostrożność wepchnął go do środka karteru silnika.

Wtedy, dla wstawienia na miejsce suwaka z kółkiem, po-
wstała konieczność odkręcenia wierzchniej pokrywy karteru 
silnika i, po uprzedniem zablokowaniu iskrowników, bardzo 
ostrożnego odsunięcia tej pokrywy, by nie poruszyć krzywki 
i nie rozregulować całego silnika. Była to praca dość trudna, 
mogąca potrwać około 5 do 8 godzin.

Teraz jednak napotkaliśmy na nowe kłopoty, śmigło tak 
siedziało na wale, że w żaden sposób nie mogliśmy jego zdjąć. 
Brak było odpowiednich kluczy do naszego Wrighta. Nieoce-
nioną pomoc okazał nam kpt. Davis. Ten idealny człowiek, 
najwyższej klasy gentleman, dowiedziawszy się o naszych 
zmartwieniach, przyleciał następnego dnia z Brooklands, 
przywożąc mechanika i klucze, które jednak okazały się nie-
przydatne. Nie zrażając się tem, kpt. Davis dzwonił do wielu 
portów angielskich dopytując się o narzędzia. Dowiedziawszy 
się, że Wright’y mają w Yapton (85 mil od Londynu), udał 

się tam i wypożyczył dla nas klucze. Coż jednak? Opatrzność, 
dotąd nas wspierająca, widać nas opuściła. Klucze od Wrigh-
t’a 300-konnego nie pasowały do naszego 220-konnego.

Nie było innej rady, jak dorobić klucze z materjału, jaki 
był pod ręką. Tak też uczyniliśmy. Przy demontażu trzeba 
było stosować radykalne środki. Mechanicy rozgrzewali tle-
nową lampą piastę śmigła i opukiwali ją młotkami na wale 
z równoczesnem wstrzykiwaniem nafty z parafiną pomiędzy 
piastę i wał silnika.

Po upływie godziny przyniesiono nowodorobione klucze. 
Pierwsza próba nie dała żadnego rezultatu. Powtórzono roz-
grzewanie piasty z opukiwaniem. Znów próbowano odkręcić 
nakrętki i znów bez skutku. Nareszcie, około godziny 11-ej 
wieczorem, przy zastosowaniu uderzeń młotków w klucze, po-
ruszono nakrętki piasty. Reszta była już tylko kwestją czasu 
i zastosowania odpowiedniej ostrożności przy podnoszeniu 
pokrywy karteru silnika.

Po zdjęciu piasty śmigła z wału silnika wyszła na jaw przy-
czyna tych trudności, które nas zatrzymały kilka dni w Lon-
dynie. Na wale silnika i w otworze piasty śmigła były ślady 
zaschniętej, stwardniałej oliwy, co nam wyjaśniło wszystko. 
Widocznie mechanik, który osadzał w Warszawie śmigło na 
wale, nie mając pod ręką grafitu, posmarował wał oliwą. Oli-
wa ta podczas lotu w różnorodnych warunkach atmosferycz-
nych stwardniała do tego stopnia, że posiadała właściwości 
kleju, który trzymał piastę na wale. [...]

Lecimy prawie na ślepo. W pewnej chwili omal nie wpa-
dliśmy na okręt, który wyłonił się z mgły i deszczu wprost pod 
nami, raptownem poderwaniem płatowca w górę uniknąłem 
zderzenia. Lot stawał się coraz trudniejszy – rzucani wichrem, 
zlewani wodą, prawie oślepli z powodu niemożności ochra-
niania okularami oczu – lecieliśmy jak dwa zagubione w prze-
strzeni duchy na jakichś potwornych skrzydłach niesamowitej 
fantazji. Dla zobaczenia przyrządów nawigacyjnych musiałem 
pochylać głowę w głąb kabiny. Busola i pochyłościomierz tań-
czył dziko. Tylko serce naszego płatowca, polski silnik Wri-
ght – Skoda, podobnie jak nasze własne serca, pracował z 
najbardziej precyzyjną dokładnością i regularnością. Na takim 
silniku mogliśmy lecieć wszędzie i w każdych warunkach, po-
dobnie zachowywał się i płatowiec Lublin R-X, odparowując 
z łatwością największe uderzenia wichru.

Niewątpliwie, zarówno silnik, jak i płatowiec, przeszły w 
tym raidzie ogniową próbę, dzieląc sukcesy z mężną załogą.
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Schemat hamowni Wright'a, wykorzystywanej do testów silników Whirwind Wright J5, produkowanych na licencji w "Polskich Zakładach Skody S.A." w Warszawie, Okęcie. Na rysunku zaznaczony obieg 
smaru kolor pomarańczowy, paliwa kolor czerwony i wody kolor niebieski.



90

Polskie samoloty z historią w tle - Lublin R.XIII



91

Polskie Zakłady Skody S.A. w Warszawie



92

Polskie samoloty z historią w tle - Lublin R.XIII



93

Polskie Zakłady Skody S.A. w Warszawie



94

Polskie samoloty z historią w tle - Lublin R.XIII

wstęP

 Instrukcja „Remont silnika Wright-Whirlwind 220 KM” 
ma na celu usystematyzowanie napraw w parkach lotniczych 
pod względem metody wykonywania operacji remontowych, 
jak również i co do rodzaju używanych narzędzi. Instrukcja 
zawiera w sobie remont generalny silnika, t. j. przewiduje te 
wszelkie możliwe wypadki napraw, które mogą nastąpić przez 
normalną pracę silnika, lub też przez przypadkowe uszkodze-
nie.

Wymiary poszczególnych części silnika podane zostały 
jako ostateczne i możliwe do osiągnięcia drogą normalnej pra-
cy, lub też drogą obróbki warsztatowej, koniecznej z powodu 
nabytych defektów odnośnej części w czasie użytkowania sil-
nika. To samo dotyczy się luzów. Zaznacza się, iż podane w 
tablicy luzy maksymalne stosują się tylko do silników remonto-
wanych, a nie nowych. Stosowanie tych luzów dopuszczalne 
jest wtedy, gdy nie można osiągnąć luzu pożądanego.

Zgodnie z przewidzianemi w instrukcji operacjami remon-
towemi (spawanie, wymiana gniazd zaworowych i t. d.), oraz 
z zastosowaniem luzów maksymalnych, został zmontowany 
silnik Wright-Whirlwind i poddany 150 godzinnej próbie na 
hamowni Polskich Zakładów Skody. Sama próba odbyła się 
w 2-ch serjach 75 godzinnych, między któremi silnik był de-
montowany w celu stwierdzenia stanu części pracujących. Po 
150 godzinach silnik podległ gruntownej rewizji, przyczem 
okazało się, iż ani zastosowane operacje remontowe, oraz luzy 
maksymalne nie zaszkodziły silnikowi.

Instrukcja zawiera w sobie rozdziały: DEMONTAŻ, 
MYCIE, KWALIFIKACJA, REMONT, MONTAŻ, 
REGULACJA, WYWAŻANIE, HAMOWANIE.

Rozdział każdy posiada swą własną numerację odpowied-
nich czynności, jak również przy każdej czynności są podane 
cechy odpowiednich narzędzi. Rozdział montażu przewidu-
je tylko montaż jednostek pośrednich w całość. Montaż zaś 
jednostek szczegółowych w pośrednie podany jest w rozdziale 
remontu.

Do instrukcji dodane są szkice perspektywiczne narzędzi, 
uchwytów i sprawdzianów potrzebnych do poszczególnych 
operacyj (czynności). Szkice te są ułożone według kolejnych 
numerów każdej grupy cech.

Do instrukcji dołącza się prócz szkiców narzędzi katalog 

części silnika Wright-Whirlwind, rozdział z luzami, oraz na-
stępujące rysunki warsztatowe:

1) przekrój podłużny silnika - luzy,
2) napęd pomp - luzy,
3) napęd iskrownika - luzy,
4) popychacz, dźwignia zaworu, zawór - luzy,
5) korbowody - luzy,
6) pompa dla benzyny - luzy.
UWAGA: Instrukcja nie dotyczy silników Wright-Whirl-

wind zakupionych w Ameryce, ale tylko silników wyproduko-
wanych w Polskich Zakładach Skody [...].

HaMowanie siLnika „wrigHt”

Po przywiezieniu silnika na hamownię należy go umoco-
wać do kozła przy pomocy śrub. Przy umocowywaniu silnika 
do kozła, posługiwać się 2-ma dźwigami, a mianowicie: jed-
nym chwytać za wał korbowy przy pomocy nakrętki WAT-
441, a drugim przy pomocy linki - za karter (pomiędzy cylin-

drami a rurami ssącemi).
Po umocowaniu silnika do kozła, poprzykręcać przewody 

oliwne i benzynowe, sprząc silnik z obrotomierzem i termo-
metrami. (Przewody oliwne i benzynowe muszą być szczelnie 
dokręcone, zwłaszcza ssące, ażeby się do nich nie dostawało 
powietrze). Zamontować świece i połączyć kable.

Po połączeniu przewodów i zamontowaniu świec, należy 
umocować podgrzewacz i połączyć silnik z dźwigniami do 
gazu, poprawki wysokościowej, zapłonu i podgrzewacza. 

Dźwignie od gazu łączyć tak, aby przy jednym skrajnym 
położeniu dławice były zamknięte, a przy drugim - otwarte.

Po połączeniu dźwigni z silnikiem, należy zamontować 
młynek (śmigło).

Młynek powinien być tak wycechowany, aby pochłaniał 
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200 KM przy 1860 obr/min.
Przed umocowaniem młynka należy wymyć czystą benzy-

ną stożek wału korbowego, jak również stożek w piaście śmi-
gła. Po wymyciu stożków, należy je wytrzeć czystym gałganem 
i nasmarować grafitem. Używać grafitu płytkowego (angiel-
skiego) zmieszanego na papkę z oliwą.

Po umocowaniu młynka należy sprawdzić, czy są napeł-
nione zbiorniki oliwne i benzynowe (benzynę i oliwę nalewać 
przez filtry).

Po sprawdzeniu i napełnieniu zbiorników, należy pod-
grzać oliwę do temperatury od 40° do 45° C podgrzewaczem 
elektrycznym.

O ile niema podgrzewacza elektrycznego, należy podgrzać 
oliwę w osobnym zbiorniku, w wodzie o temperaturze 100° C 
i nagrzaną oliwę przelać do zbiornika właściwego.

Przy podgrzewaniu zbiornika w wodzie uważać, aby woda 
nie dostała się do oliwy.

UWAGA: Unikać podgrzewania oliwy na otwartym 
ogniu, a o ile się to stosuje, należy oliwę intensywnie mieszać 
i jednocześnie sprawdzać żądaną temperaturę.

Przed uruchomieniem silnika otworzyć w flowmetrze kran 
dopływu benzyn (rys. 46 - B) i odpowietrznika (rys. 46 - A).

Jeżeli benzyna zacznie się wydostawać z flowmetru przez 
odpowietrznik, należy kran odpowietrzający A zamknąć (wy-
dostawanie się benzyny z odpowietrznika świadczy o napeł-
nieniu benzyną pompy i przewodów).

Po zapuszczeniu silnika, sprawdzić ciśnienie smaru i ci-
śnienie benzyny, które dla smaru powinno wynosić 2,5 - 4 kg/
cm2, a dla benzyny 0,24 kg/cm2.

Jeżeli wskaźnik na manometrze nie wykazuje jednego z 
powyższych ciśnień - silnik zatrzymać i sprawdzić przyczynę 
braku ciśnienia.

Jeżeli po uruchomieniu silnika, manometry wykazują wła-
ściwe ciśnienie oliwy i benzyny, należy silnik trzymać na ma-
łych obrotach tak długo, aż temperatura smaru wychodzącego 
osiągnie 40° C. Maksymalna temperatura wylotowa smaru 
80° C.

Po zapuszczeniu silnika, sprawdzić ciśnienie smaru i ci-
śnienie benzyny, które dla smaru powinno wynosić 2,5 - 4 kg/
cm2, a dla benzyny 0,24 kg/cm2.

Jeżeli wskaźnik na manometrze nie wykazuje jednego z 
powyższych ciśnień - silnik zatrzymać i sprawdzić przyczynę 
braku ciśnienia.

Jeżeli po uruchomieniu silnika, manometry wykazują wła-
ściwe ciśnienie oliwy i benzyny, należy silnik trzymać na ma-
łych obrotach tak długo, aż temperatura smaru wychodzącego 
osiągnie 40° C. Maksymalna temperatura wylotowa smaru 
80° C.

W czasie nagrzewania silnika, należy sprawdzić, czy oliwa 
i benzyna nie wydostają się z miejsc niepożądanych.

Po osiągnięciu temperatury smaru wychodzącego 40° C 
należy przystąpić do regulacji małych obrotów przy pomocy 
rozpylaczy luźnego biegu.

Małe obroty powinny się wahać od 350 do 400 obr/min.
Po wyregulowaniu małych obrotów, należy wyregulować 

przejście z małych na pełne obroty przy pomocy kompensa-
torów.

Po wyregulowaniu gaźnika, należy stopniowo dać pełny 
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gaz, a następnie pomierzyć zużycie paliwa.
Moc w KM odczytywać z krzywej, charakterystycznej 

młynka, a mianowicie: odczytane obroty na liczniku odnaleźć 
na osi odciętych, następnie prowadząc w górę po osi rzędnych 
od miejsca odczytanych obrotów, aż do przecięcia się z krzy-
wą, odczytać moc w KM na osi rzędnych.

B=(Q µ t0 C×1000)÷Ne gr/KM/godz.

Pomiaru zużycia paliwa dokonywać przy pomocy flowme-
tru i obliczać według wzoru:

gdzie:
Q = ilość paliwa przepływająca z flowmetru w litrach na 

godzinę, µ t0 C = ciężar właściwy benzyny przy temperaturze 
pomiaru, Ne = moc rzeczywista silnika.

PRZYKŁAD: Moc silnika podczas pomiaru będzie Ne 
= 250 KM, ilość paliwa odczytana w chwili pomiaru mocy 
na skali flowmetru Q = 82 ltr/godz, ciężar właściwy paliwa 
podczas pomiaru µ t0C=0,720, wtedy:

B=(82×0,720×1000)÷25=236 gr/KM/godz

Pamiętać należy, że odczyt na skali flowmetru należy wy-
konywać jednocześnie z odczytem obrotów. Obroty spraw-
dzać na liczniku sumującym.

Zużycie paliwa w normalnych obrotach powinno wynosić 
od 230 - 250 gr/KM/godz.

Po pomiarze zużycia paliwa na pełnych obrotach, należy 
również dokonać pomiarów zużycia paliwa przy 1800, 1700, 
1600 i 1500 obr/min.

Jeżeli z obliczenia wypada małe zużycie paliwa, należy dy-
szę główną wymienić na większą lub odwrotnie.

Hamownia powinna posiadać parę dysz wycechowanych 
na różne przepływy paliwa na jednostkę czasu, a mianowicie: 
na 470 cm3, 475 cm3, 480 cm3, 485 cm3, 490 cm3.

Cechować dysze paliwowe na specjalnym przyrządzie 
uznanym przez IBTL.

Pomiar zużycia paliwa można również przeprowadzać w 
razie braku flowmetru sposobem ogólnie znanym, a mianowi-
cie - przy pomocy butli pomiarowej.

Po wyregulowaniu i dokonaniu pomiarów zużycia paliwa, 
należy ustalić obroty silnika tak, by odpowiadały 9/10 mocy i 

przeprowadzić pierwszą próbę, która musi trwać 2 godziny od 
chwili kompletnego wyregulowania silnika.

W czasie trwania pierwszej próby, należy dokonać pomia-
ru zużycia smaru w gr/KM/godz. i pomiaru przepływu smaru 
z panewki głównej.

Pomiaru zużycia smaru dokonywać w ciągu jednej godzi-
ny w następujący sposób: Ustawić silnik na obrotach, odpo-
wiadających 9/10 KM.

Zważyć zawartość smaru w zbiorniku.
Po upływie godziny zważyć powtórnie zawartość smaru w 

zbiorniku.
Różnica z powyższych 2-ch pomiarów daje nam zużycie 

smaru w kg/godz. przy 9/10 KM.
Zużycie w  gramach na KM/godz. = P1- P÷Ne gdzie:  

P1 = wadze początkowej smaru w zbiorniku, P = wadze 
smaru w zbiorniku po upływie 1 godziny, Ne = mocy rzeczy-
wistej silnika.

Zużycie smaru normalne powinno wynosić 4 - 10 gr/KM/
godz. Zużycie smaru maximalne dla nowych silników - 16 
gr/KM/godz. Zużycie smaru maximalne dla silników remon-
towanych w których panewka główna pozostała stara - może 
wynosić 18 gr/KM/godz.

Pomiar przepływu smaru przez panewkę główną.
Po dokonaniu pomiaru zużycia smaru, wykonać pomiar 
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przepływu smaru przez panewkę główną, w tym więc celu na-
leży silnik zatrzymać i wykonać następujące zmiany w połą-
czeniach przewodów smarowych.

Odłączyć przewód smarowy z nosa karteru i komory gaź-
nika i w miejscu umocowania przewodu do nosa karteru - za-
montować nowy przewód smarowy, którego drugi koniec nale-
ży włożyć do naczynia N o pojemności około 10 ltr. (rys. 45).

Miejsca łączenia przewodu smarowego z komorą gaźnika 
- należy zaślepić.

Następnie odłączyć drugi przewód, wyciągający smar w 
miejscu łączenia z gaźnikiem i połączyć go z naczyniem N.

Miejsce zaś w gaźniku, od którego został odłączony prze-
wód smarowy, należy połączyć z nowym przewodem, którego 
drugi koniec włożyć w naczynie N.

Po dokonaniu połączeń, należy silnik uruchomić i ustalić 
obroty tak, aby odpowiadały 9/10 mocy.

Po 5 minutach pracy silnika, należy wyjąć przewód smaro-
wy łączący gaźnik z naczyniem N i włożyć go do naczynia N1.

Po upływie 10 minut pracy silnika - wyjąć przewód z na-
czynia N1 i włożyć go z powrotem do naczynia N.

Smar, zawarty w naczyniu N1 - należy zważyć.
Waga tego smaru daje nam ilość przepływu smaru w ciągu 

10 minut, co w przeliczeniu z wzoru C=P×6 kg/godz, gdzie 
P = ciężarowi smaru, uzyskanemu przy pomiarze 10-cio mi-
nutowym.

Przepływ smaru przez panewkę główną powinien wynosić 
7 - 18 kg/godz.

Parę uwag o budowie HaMowni

Przewody smarowe na zimę izolować od zimna azbestem 
na grubość 70mm.

Stosować rury miedziane na przewody benzynowe 12×14 
i rury gazowe 3/4” na przewody oliwne.

Zbiornik smaru umieścić na poziomie pompy tak, aby ona 
była zawsze zalana.

Flowmetr umocować tak, aby jego zbiornik Z ustalający 
poziom, był 1 do 1,5 metr ponad poziomem pompy paliwo-
wej.

Również umieszczać ponad poziomem pompy paliwowej 
zbiorniczek wyrównawczy.

Stosować przewody, doprowadzające smar i paliwo, moż-
liwie najkrótsze.

Unikać przy przewodach smarowych i paliwowych ostrych 
kolan (zgięć).

Wszystkie krany muszą być dobrze dotarte, aby nie prze-
puszczały powietrza, a specjalnie osadzone na stronie ssącej 
przewodów.

Opis budowy flowmetru i jego działanie (rys. 46)

Paliwo do flowmetru dopływa rurką R i jest utrzymywane 
na stałym poziomie w zbiorniku Z przy pomocy pływaka P.

Ze zbiornika przechodzi rurką C przez dyszę D i D1 do 
rurek szklanych S i S1.

Gdy otworzymy kran B, to w rurkach C i S powstanie 
różnica poziomu h, która jest zależna od ilości zużywanego 
paliwa przez dany silnik.

Silnik, zużywający dużo paliwa utworzy różnicę poziomu 
w rurkach C i S większą lub odwrotnie.

Podziałka z lewej strony flowmetru służy dla silników zu-
żywających mniej paliwa, podziałka z prawej strony - dla sil-
ników zużywających więcej paliwa.

Sprawdzanie flowmetru

W celu sprawdzenia flowmetru otworzyć tak kran B, aże-
by poziom paliwa w rurce szklanej S ustalił się na jednej z 
wybranych podziałek flowmetru, np.: 60 ltr/godz. Następnie 
podłożyć pod kran naczynie i jednocześnie przy pomocy se-
kundomierza kontrolować czas przypływu paliwa w ciągu 1 
minuty.

Po dokonanym przepływie paliwa z flowmetru w ciągu 1 
minuty, należy pomierzyć dokładnie przy pomocy menzurki 
zawartość benzyny w naczyniu.

Zawartość benzyny w naczyniu wyrażona w litrach i po-
mnożona przez 60 daje nam ilość przepływu w ciągu 1 go-
dziny.

Sprawdzanie flowmetru dokonywać kilkakrotnie, w celu 
prze konania się, czy nie popełniono błędów [...].
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Zakłady Mechaniczne  „E. Plage & T. Laśkiewicz” w Lublinie - wnętrze hali montażowej.
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aliquassit pero invel exceatin con preic totatas pellent.
Usandae vel ipsapis alition emquist plabores conest volora-

ti ut esto eum at rem fugia volo eostia nobis aborernatem ius 
doluptaqui omnia eium eate simod ut pre corepudaerae nonse-
dit estrum aliquibea vel ex estrum rerum qui conet autem. Nem 
labor aut aliae. Bus et iuscips usamendi tem quatemquae anis 
ellest, sumqui is comnimaio eaque liquaspe plabor si si toria eos 
aut re occus eos ipsaepernat.

Torum faccabores aut velis nonsect otatis dellia es dem fuga. 
To ommod quunt ommolup tatesti vere est as essit voleceaquos 
volorum et rerestiorem que net volupietur, volendae vit, quid 
qui doluptia doluptum ullendipsa ducientis aut et ipsa nihilit as 
accatemquis aut volorit vel militatus reptaquam quas estem fu-
gitatibus rescipsum eumquae voluptas millori doluptatus, ape-
rovid quae cuptibus eos mos volorro ma volupta eptatisi cus, 
totati officienest prae estibus dunt arit pratem anias est, sit qu-
odis secae. Daecatiant fugiae ex errovident officit iberati blam 
dia sectus, nemquiam, asimilibus es ent, volupta erfero dolupta-
tem res untur, atquid moles deratiisimus dolor sita non rest lis ni 
omnis explit quas rerate id quaeprae delibus volupti oresciis nim 
laborecturem que perat dellent rem aut fuga. At veliqui bersped 
el in nobis eos volendam, sernam alicimaximus etur sitistrume 
nulloris dunditate volorro volum harum im eos et est, sunt do-
lupta turepta etusapides as prorporites dolupti ad et, volupit del 
ium que vidunteni volorru piendae. Is que exernate et labo. Nem 
que porempori ventiat occusa nos rerchillanis si dollese quaspe-
ro bea veleste nienes consequunt ese lamus sam qui auta dia aut 

quatecus, arum int omnis millorepudae viteceati autem net et aut 
fugiae. Et et a que ea quis as millaborum voluptam, con res et 
molupta nullori berfernam a nonecernat rendunt.

Ame non ra nosse ipidigni aut min con plignimus nosam, 
sincime velis nonseria dolut officid enihicatur andae sed que pli-
bus et et audae rate litatiur, ium quatibus reiciae dem fugitibus 
dolorum esti aruntur, commolu ptatur amene offic tenimagnis 
doluptas imentiorem idusdamus essin pa aut re, aut hic temolup-
tatem esequas qui dolestr untius qui corepudae et int, si volup-
tas ma sequiant eum alibus exeres evelendunt, inctate nos eum 
nimus et faceatquas untiori blacerumquo bla nonsequo eaquost 
aliti viti sitis sum et, ipsam eiur? Im sed quatur remquam facca-
tem. Itatem ab iducienimus iniendi gnihillat.
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qui odistem resequate venim estiuntur sim ex erum sam imus 
aut pore enihici enducia volectam fuga. Nem nit dentemo di re 
eossitiumqui sapissum amet volorro essunt qui resciamet eos 
sam, necaest otatibus et mi, cum que vendae doluptioris quiasi 
dolorae sit la cuscide litium a serunt verferios qui dolor aliat.

Ibus, vel molecaes seque et repernat quidelendiam excepe-
riatur saniend ipsanis am im unda aut labo. Tatist, test quae ve-
rum num labo. Uciist, odit, ad maxime volupta perspelenda qui 
ne iduciisti ad quos quis aliciminctur solecep eliquae. Nequam 
idusdaes dolorporem. Bea dit repre quaspiciet perem quodi uta-
tur, sit faccum aut adio. Nem et rerit modi ulluptas re conestio. 
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Itassedis dolorero est earuptaque dolecus.
La est volum iunt quos aut ipsus.
Xero blaut laut estrum sed que netur aboris eature pores re-

custi aecuptas pliquis sincillictas niant eum voles sunte volest, 
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videsed itatatur? Ipsum is as denditia dolut evendus, eat alige-
ni hictesecabo. Nam volorios quasita tendis dellaborrum volo-
rib ustium facerio is magnimus, cusciisit anti ipis acest, solum 
con rest, testi vellabore niscidu cidelib erferum fuga. Aperspicit 
voluptatur ant liquis int, sit omnistio molo omnihil ilit litibus 
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odi sum ipienis as denditat que abo. Et idit, officimus ditati oc-
caborem earum ident.

Maximet eum rectur ate pellabo. Borepel iquiant pre pe porit 
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experis nonecescim id ut dolendant aut pore voloribeate nis andi 
ne pore, corestiate aciisci istemodis molore voluptur, quo con 
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as eaquis ma cus dolorporem. Ut haribus aribus volo blatia dem 
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tem venis dolor mint est, tempore simus, et re dem. Od ma do-
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List wysłany 18 sierpnia 1931 roku przez inż. Jana Wortmana do "Zakładów Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz". List zawiera 
instrukcję dotyczącą przygotowania i wytwarzania celonów "W" (od "W-1" do "W-9"), stosowanych przy produkcji samolotów 

oraz samochodów.
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Wzornik kolorów farb produkowanych przez spółkę "Towarzystwo Nobiles" z Włocławka. Spółka założona w roku 1897 przez braci 
Kochanowiczów i M. Sachnowskiego. W latach 30-tych realizowano zamówienia dla przemysłu motoryzacyjnego, okrętowego, kolejowego i 
lotniczego. Kolory kolejno od góry, w nawiasach kwadratowych wartości kolorów w modelu CMYK. Pierwsza kolumna: 453/953 kremowy 
[C1, M6, Y56,K0],  489/989 szkarłatny [C23, M99, Y95, K17], 487 zielony cesarski [C83, M47, Y75, K47], 472/972 hawanna [C37, M60, 
Y96, K27], 417 niebieski ciemny [C92, M83, Y39, K33], 490/990 pawi [C85, M74, Y53, K62], 479 zielony półciemny [C84, M35, Y99, K28], 
484/984 wiśniowy [C33, M99, Y78, K44]. Druga kolumna: 463/963 słomkowy [C3, M1, Y82, K0], 459/959 popielaty jasny [C46, M38, Y60, 
K9], 475/975 niebieski [C14, M3, Y28, K0], 460/960 popielaty ciemny [C64, M53, Y58, K31], 448 koralowy [C0, M58, Y78, K0], 478 zielony 

jasny [C68, M15, Y99, K2], 486/986 wiśniowy jasny [C27, M100, Y95, K31], 480 zielony ciemny [C80, M61, Y72, K78].
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Wzornik kolorów farb produkowanych przez spółkę "Towarzystwo Nobiles" z Włocławka. Spółka założona w roku 1897 przez braci 
Kochanowiczów i M. Sachnowskiego. W latach 30-tych realizowano zamówienia dla przemysłu motoryzacyjnego, okrętowego, kolejowego 
i lotniczego. Kolory kolejno od góry, w nawiasach kwadratowych wartości kolorów w modelu CMYK. Pierwsza kolumna: 491/991 zielony 
oliwkowy [C75, M64, Y62, K62], 461/961 kamienny [C36, M29, Y60, K2], 450 różowy [C0, M22, Y32, K0], 482/982 oliwkowy [C52, M56, Y85, 
K44], 464/964 żółty kanarkowy [C0, M22, Y100, K0], 473 ponsowy [C2, M100, Y99, K0], 469/969 bronzowy [C46, M70, Y75, K54], 499/999 
khaki [C45, M60, Y82, K38]. Druga kolumna: 962 zamszowy [C33, M48, Y91, K12], 916 szafirowy [C91, M86, Y45, K51], 992 oliwkowy ciemny 

[C72, M64, Y67, K72], 981 wiśniowy ciemny [C42, M92, Y68, K62], 977 szafirowy ciemny [C78, M79, Y56, K74].
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l) azbestowo aluminiowa

ściana przeciwogniowa

c) 18 litrowy

zbiornik oliwy

a) pierścień do zamontowania

silnika Wright Whirwind

k) bagażnik załogi, łatwy dostęp

z prawej strony kadłuba

b) gaśnicam) kran

benzyny

o) elastyczne

przewody paliwowe

n) zastrzykowa

pompka benzynowa

f) dwa drążki z dźwigienkami

i łącznikami do sterowania

silnikiem

e) elastyczne przewody

łączące zbiornik oliwy

z silnikiem

g, h) włącznik sprzęgła rozrusznika,

rura zazębiona dla zamocowania kolby

rozrusznika, pompka rozruchowa silnika

i, j) kranik bezpieczeństwa

pompki rozruchowej, filtr benzyny
F Not. r. 1
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Treść tymczasowej instrukcji i opisu technicznego samolotu "Lublin R.XIII" opublikowanej przez "Zakłady 
Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz" w Lublinie.
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F Not. r. 2

g) koła 750x125 mm

d) pasy w czasie zrzutu

zbiornika paliwa, służą jako

prowadnice

h) smarowanie osi

"Tecalemit"

f) amortyzatory

olejopleumatyczne P.Z.L.

c) rurkowy wskaźnik benzyny

a) zbiornik benzyny

e) niezależne golenie
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F Not. r. 3

c) korek spustowy a) zbiornik benzyny 130kg (180 litrów)

b) szczęki przytrzymujące zbiornik benzyny
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F Not. r. 4

a) rączka wyrzutnika

zbiornika benzyny

j) drążki sterowania

silnikiem z dźwigniami

b) orczyk

c) drążek sterowy

d) siedzenie pilota

h) miejsce do zawieszenia

torby pilota

i) koło regulacji

statecznika

f, g) rączka do pompy,

kran benzynowy

e) iskrownik

rozruchowy  Scintilla" "
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F Not. r. 7

a) blaszana pokrywa osłaniająca kabinę

pilota i obserwatora, w części obserwatora

pieścień, który służył jako podstawa dla

obrotnicy K.M.

d) konsola dla zamocowania

skrzynki manipulacyjnej radiostacji,

zamocowana z tyłu oparcia fotela pilota

b) obrotnica K.M.



127

Konstrukcja samolotu Lublin R-XIII



128

Polskie samoloty z historią w tle - Lublin R.XIII

F Not. r. 8

d) skrzynka odbiornika

radiostacji zawieszona na

gumowych amortyzatorach

e) skrzynka nadajnika

radiostacji zawieszona na

gumowych amortyzatorach

b) podstawa na 3

ładowniki do K.M.

c) osłona podwójnego

sterowania, orczyk

obserwatora

a) zamocowanie odejmowanego

knypla
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F Not. r. 9

c) 5 końcówek "Tecalemit"

centralnego smarowania windy

oraz osi głównych opierzenia

h) okucia zastrzałów

statecznika poziomego

f) okucie do zamontowania przedniego

końca statecznika pionowego

e) dźwignie do

podnoszenia sta-

tecznika poziomego

a) winda statecznika

poziomego

g) uszka, przez które przewleka się

linkę w celu zakotwiczenia samolotu

stalową

b) dwie równoległe rurki,

stanowiące prowadnice łańcuszka

od windy statecznika poziomego
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F Not. r. 10

c) okucia mocowania

masztu steru kierunku,

ostroga jako ogranicznik

b) dźwignie uruchamiające

ster głębokości

a) oś dźwigni steru

głębokości

e) okucia dla zamocowania

statecznika poziomego

d) rura, na którą

owija się amortyzator

ostrogi
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F Not. r. 11

lotki wycięte ze skrzydła, skompensowane

przy pomocy dodatkowych skrzydełek

dźwigar tylny

typu skrzynkowego "T"

dźwigar przedni

typu skrzynkowego
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Wyciąg z umowy Nr. 56/34 z dnia 23 maja 1934 roku dotyczącej wykonania i dostarczenia 6 sztuk samolotów "Lublin 
R.XIII G" w wersji lądowej. Stronami umowy są "Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz" oraz Kierownictwo 

Zaopatrzenia Aeronautyki działające w imieniu Kierownictwa Marynarki Wojennej. 
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Załącznik Nr. 1 do umowy Nr. 56/34 z dnia 23 maja 1934, zawierający specyfikacje warunków technicznych samolotu 
"Lublin R.XIII G" (wersja lądowa).
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Załącznik Nr. 2 do umowy Nr. 56/34 z dnia 23 maja 1934, zawierający specyfikacje wyekwipowania samolotu "Lublin 
R.XIII-G" (wersja lądowa).
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Mapa prezentuje główne lotniska na terenie Polski z podziałem na trzy kategorie: fabryczne, cywilne, wojskowe. 
Lista lotnisk na podstawie kalendarzyka "Polskich Zakładów Skody S.A." wydanego w 1930 roku.
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Mapa z zaznaczonymi lotniskami macierzystymi dla Pułków Lotniczych. Dla każdego Pułku Lotniczego literowe 
oznaczenie malowane na samolotach oraz lista Eskadr Towarzyszących, Obserwacyjnych wyposażonych w 

płatowce Lublin R-XIII wraz z godłami.
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Mechanik przed samolotem 5 Płuku Lotniczego (L - Lida, Wilno), 53 Eskadra Towarzysząca. Godło eskadry 
"niedźwiedź na tle białego krzyża, pojedyncza obwódka koloru czerwonego".

Dwa egzemplarze wersja "D", o numerach bocznych 9 i 7 sfotografowane w warunkach polowych. Na pierwszym 
planie mechanik, koledzy dokonują przeglądu płatowca.



168

Polskie samoloty z historią w tle - Lublin R.XIII

Lublin R-XIII D, załoga przed startem sprawdza tablice przyrządów pokładowych. Dobrze widoczny obrotnik 
SS-32 bis, bez zamontowanego karabinu maszynowego.

Grupa pilotów przed samolotem Lublin R-XIII. Godło "ważka w kole", prawdopodobnie jedna z wczesnych 
propozycji godła 6 Pułku Lotniczego (S, J - Lwów-Skniłów), 63 Eskadry Towarzyszącej.
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Pilot i obserwator z 2 Pułku Lotniczego (K, E - Kraków), 26 Eskadry Towarzyszącej przygotowują się do startu. 
Godło eskadry "osa na tle błękitnego kwadratu, podwójna obwódka koloru białego i czerwonego".

Chwila przed startem.
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Lublin R-XIII t "Ślepak" - powstały z przebudowy wersji R-XIII B. Numery seryjny 56-56, numer boczny 3.. 
Samoloty wykorzystywane do treningu "ślepego" pilotażu. Tylna kabina przesunięta do góry, wg pomysłu inż. 

Jerzego Rudlickiego.

Widok tablicy przyrządów, u góry dobrze widoczna busola Z6 produkowana w zakładach H. Kolberg i S-ka 
Warszawa.
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Zima. Obsługa samolotu tankuje paliwo. Silnik zabezpieczony przed mrozem specjalny pokrowcem.

Lublin R-XIII t "Ślepak". Numery seryjny 56-58, numer boczny 7. Samoloty wykorzystywane do treningu "ślepego" 
pilotażu. Widoczna różnica poziomów pomiędzy kabiną ucznia a kabiną instruktora. (WS)
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Pilot w gronie żołnierzy, Lublin R-XIII D. Na stateczniku pionowym widoczny znak graficzny warsztatów 4 Pułku 
Lotniczego (T - Toruń).

Na pierwszym planie, mechanik w trakcie przeglądu maszyny.
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Lublin R-XIII z 6 Pułku Lotniczego (S, J - Lwów-Skniłów), 63 Eskadry Towarzyszącej na manewrach, początek 
lat trzydziestych. Geometryczne godło eskadry.

Samoloty Lublin R-XIII D i Potez XXV podczas koncentracji lotnictwa w Warszawie, prawdopodobnie rok 1934-35. 
Na pierwszym planie samolot Lublin R-XIII D o numerze seryjnym 56-136. Godło "ważka w kole", prawdopodobnie 

jedna z wczesnych propozycji godła 6 Pułku Lotniczego (S, J - Lwów-Skniłów), 63 Eskadry Towarzyszącej.
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Płatowiec  po przymusowym lądowaniu. Godło "pasikonik w kole" 1 Pułku Lotniczego (N - Warszawa), 13 Eskadry 
Towarzyszącej.

Pilot z rodziną i mechanicy, na drugim planie samolot z 6 Pułku Lotniczego (S, J - Lwów-Skniłów), 63 Eskadry 
Towarzyszącej, początek lat trzydziestych. Geometryczne godło eskadry.
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Piękna sylwetka płatowca Lublin R-XIII, w tle pola i góry południowej Polski.

??? (TK)
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???

???
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Godło "kameleon w kole", 6 Pułku Lotniczego (S, J - Lwów-Skniłów), 66 Eskadry Towarzyszącej.

Godło "pasikonik w kole" 1 Pułku Lotniczego (N - Warszawa), 13 Eskadry Towarzyszącej.
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teMPo dnia, sobota 2 wrzeŚnia 1939r. nr 242 (2302)

Odezwa Pana Prezydenta R.P. do Narodu Polskiego

Obywatele Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpo-
czął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i 
historji. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w 
głębokiem przeświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodle-
głości i honoru skupi się dokoła Wodza Naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną 
odpowiedź napastnikowi, jak się już nieraz działo w historji stosunków polsko-
-niemieckich.

Cały Naród Polski, pobłogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą 
i słuszną sprawę, zjednoczony z Armją, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i 
pełnego zwycięstwa.

(-) Ignacy Mościcki, Prezyden Rzeczypospolitej
Warszawa, 1 wsześnia 1939r.
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Samolot z numerem bocznym 146, sfotografowany przez Niemieckich żołnierzy, prawdopodobnie na lotnisku 
Radom - Sadków. Na pierwszym planie cylindry silnika, aluminiowa osłona przodu kadłuba z otworem na wlew 

oleju.

Grupa niemieckich żołnierzy, na dalszym planie Lublin R-XIII z numerem bocznym 146, za kabiną strzelca - 
obserwatora widoczne mocowanie radiostaci RKL/D. Prawdopodobnie na lotnisku Radom - Sadków.
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Ten sam samolot, doskonale widoczny 180 litrowy, odrzucany zbiornik benzyny oraz podzespoły układu obiegu paliwa i smaru.

Podzespoły układu obiegu paliwa i smaru. Widoczne międzyinnymi 
pompa AM, pompa silnikowa.

Konstrukcja tylnej i przedniej piramidki, do której mocowano 
płaty skrzydeł.
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Kolejni niemieccy amatorzy fotografii, obiekt to samolot z numerem bocznym 146, prawdopodobnie na lotnisku Radom - Sadków.

Zbliżenie na amortyzator olejowo-powietrzny, za butami żołnierza 
180 litrowy, odrzucany zbiornik paliwa.

Pod cyfrą "6" przednie wyjścia przewodów centralnego 
smarowania, w rozdarciu po prawej stronie cyfry "6", wnętrze 

kabiny pilota.
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Samolot z numerem bocznym 5, numer podskrzydłowy 409. Fotografia wykonana w okolicach Łodzi.

W kabinie strzelca - obserwatora widoczny zamontowany 
obrotnik KZA, do którego montowano karabin maszynowy.

Krzesło pilota, pionowo pomiędzy kadłubem a płatem skrzydła 
część dźwigni popychacza napędu lotek.
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Samolot z numerem bocznym 5, numer podskrzydłowy 409. Fotografia wykonana w okolicach Łodzi.

Elementy układu obiegu paliwa i smaru. U góry za pierścieniem 
Townenda zamocowany 18 litrowy zbiornik oliwy.

Wręgi środkowej części płata skrzydła oraz tylny dźwigar 
skrzynkowy typu "T". Okucie nośne tylne mocujące zastrzał.
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Widoczne wręgi pomiędzy przednimi dźwigarami typu skrzynkowego, 
a tylnymi skrzynkowymi typu "T".

Konstrukcja krawędzi natarcia skrzydła. Dźwigar przedni i tylny 
skrzynkowy typu "T".

Ta sama maszyna, z upływem czasu konstrukcja wewnętrzna staje się coraz bardziej widoczna.
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Rekonesans grupy niemieckich żołnierzy, prawdopodobnie 43 Eskadra Obserwacyjna, Toruń.

Pomiędzy płatami skrzydeł - przednia piramidka, konsola do 
zamocowania prądnicy radjostacji RKL/D. 

Opuszczona dolna klapa pomiędzy 3-cią a 4-tą sekcją kadłuba, 
umożliwiała odrzucenie 180 litrowego zbiornika paliwa.
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Obrotnik do instalacji karabinu maszynowego. Pompa silnikowa, filtr IBTL, przewody doprowadzające paliwo i 
smar do silnika. Ściana przeciwogniowa azbestowo-aluminiowa.

Ten sam samolot, zdjęcie wykonane pod innym kontem. Instalacja obiegu smaru, paliwa pomiędzy 1-szą a 2-gą sekcją kadłuba.   
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Konstrukcja kadłuba, podzielona na 13-ście sekcji, fotel w kabinie pilota, statecznik poziomy i pionowy. Lokalizacja nieznana.

Rurowe dźwigary statecznika pionowego i steru kierunku oraz 
statecznika poziomego. Żeberka usterzenia spawane z rurek.

Metalowy fotel w kabinie pilota, w kabinie strzelca - obserwatora 
obrotnik T.0.7, do którego montowano karabin maszynowy.
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Samolot w hangarze, przypuszczalnie Krosno. 2-ga sekcja kadłuba oddzielona od reszty ścianą przeciwogniową azbestowo-aluminiową.

Okucie nośne przednie mocujące zastrzał do przedniego dźwigara 
płatu skrzydła.

Krawędź natarcia, listwa czołowa. Żebra płata skrzydła.
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???

??? W kabinie strzelca - obserwatora obrotnik T.0.7, do którego 
montowano karabin maszynowy.
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Reklamy ukazujące się w czasopismach "Lot Polski", "Tygodnik Ilustrowany" z okresu midzywojennego. Kolejno: "Zakłady 
Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie", "Szwedzkie Łożyska Kulkowe Sp. z o. o.", "Fabryka Aparatów i Elementów

TYTAN", "Standard - Nobel w Polsce S.A.".
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Reklama "Polskie Zakłady Skody S.A." z czasopisma "Lot Polski" ukazującego się w okresie międzywojennym.
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Reklamy ukazujące się w czasopismach "Lot Polski", "Tygodnik Ilustrowany" z okresu midzywojennego. Kolejno: "Polskie 
Zakłady Philips S.A.", "EBONIT Biuro Techniczno-Handlowe inż, S. Krzypkowski i S-ka", "Fabryka Instrumentów Geodezyjnych i 

Rysunkowych G. Gerlach w Warszawie".
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Reklama "Zakłady Mechaniczne Plage i Laśkiewicz w Lublinie" z czasopisma "Lot Polski" ukazującego się w okresie międzywojennym.
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Reklamy ukazujące się w czasopiśmie "Skrzydlata Polska" w okresie midzywojennym. Kolejno zbiorcza reklama: "AVIA wytwórnia 
maszyn precyzyjnych, fabryka cellonu i lakierów cellonowych" oraz "Fabryka Śmigieł W. Szomański i S-ka.", wytwórnia gaśnic 

"Polski Knock-Out" i producent sklejki lotniczej "Bracia Konopaccy".
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Reklama produktów "Scintilla" z czasopisma "Lot Polski" ukazującego się w okresie międzywojennym.
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