
Jesteśmy po to, by poznawać, chronić, przybliżać 
współczesnym i  przekazywać naszym następcom niepo-
wtarzalne dziedzictwo polskiego i  światowego lotnictwa. 
Oferujemy nie tylko teren dawnego lotniska ze wspania-
łymi budowlami oraz krajobrazem i  tym wszystkim czego 
oczekuje się po atrakcyjnym muzeum, ale i niepowtarzalne  
wrażenia.

We are here to learn, preserve, popularize among the 
contemporary and pass over to our successors the unique 
legacy of Polish and world aviation. We offer not only the 
area  of the former airfield with magnificent buildings and 
landscape and all other things expected from an attractive 
museum, but also unique impressions.
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Wprowadzenie Introduction

Ekspozycja SKRZYDŁA I LUDZIE XX WIEKU znaj-
dująca się w  historycznym Hangarze Głównym i  obej-
mująca tło historyczne rozwoju lotnictwa od lat 20. do 
drugiej połowy lat 50. XX w., ze szczególnym uwzględ-
nieniem dwutorowości rozwoju polskiej techniki lotni-
czej wywołanej zmianami politycznymi po roku 1939 to 
projekt unikatowy. Prezentujemy bowiem nie tylko same 
statki powietrzne, ale również skomplikowane losy pol-
skich lotników i  inżynierów lotniczych, którzy wnieśli 
wkład w rozwój światowego lotnictwa.

W  narracji liczy się nie tylko treść, ale i  konstruk-
cja, która stała się podstawą filozoficzną naszej opowie-
ści o ludziach i  lotnictwie XX wieku. Kolejne przestrzenie 
wystawiennicze – Magazyny historii, Metamuzeum,  
Silnikownia oraz Archeologia lotnictwa to uzupełniają-
ce narrację główną i tworzące strukturę złożoną opowie-
ści świadków ponad 100-letnich dziejów lotnictwa.

Te ekspozycje mają pobudzać wyobraźnię i  per-
cepcję, oddziaływać z  różnych poziomów, które mają 
znaczenie dla rozumienia zawiłych dziejów kolekcji Mu-
zeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i nieco zmusić do 
odejścia od klasycznych form wystawienniczych na rzecz 
„zabawy w  lotnictwo”. Zabawy ale i  zobrazowania czym 
jest np. silnik lotniczy jako dzieło inżynierskie, i jak wpły-
nął on na rozwój cywilizacji.

Nasza praca to służba na polu kształtowania czło-
wieka świadomego nie tylko roli awiacji w  dziejach, ale 
także swej tożsamości kulturowej. Zmierza ona do ugrun-
towania pozycji naszej instytucji, jako nowoczesnego  
Muzeum XXI wieku, będącego liderem ośrodków o  tym 
profilu w  Europie Środkowo-Wschodniej oraz zauważal-
nym muzeum w świecie.

The exhibition WINGS AND PEOPLE OF THE 
20TH CENTURY, housed in the historic Main Hangar 
and encompassing the historical background of the de-
velopment of aviation from the 1920 s to the mid-1950s, 
with particular stress put on two-path development of 
Polish aviation technology, caused by political changes 
after 1939 is an unique project. We present not only the 
aircraft, but also complicated fortunes of Polish aviators 
and aircraft designers, who contributed to the develop-
ment of world aviation. 

In the narrative not only the content is important, 
but also the structure, which became the philosophical 
basis of our story about the people and aviation of the 
20th century. Further exhibition spaces – Depots of hi-
story, Metamuseum, Engine exhibition and Aviation 
archeology are testimonies of witnesses of more than 
century-long history of aviation, complementing the 
main narrative and composing a complex structure.

These exhibitions are expected to stimulate per-
ception and imagination, influence from various levels, 
which have significance for understanding complicated 
history of the Polish Aviation Museum’s collection and 
coerce to depart from conventional display forms in favor 
of the “aviation game”. Game, but also depicting, what is, 
for instance, an aircraft engine as an engineering achie-
vement and how it influenced the development of civili-
zation. 

Our work is a duty in the field of creating a human 
being aware not only of the role of aviation in the history, 
but also of own cultural identity. It is intended to esta-
blish the status of our institution as a modern 21st centu-
ry museum, a leader among these institutions in Central 
and Eastern Europe  and recognizable worldwide.

Patron medialny:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu  
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Krzysztof Mroczkowski
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Przedmowa Preface

Hangar Główny 
Lata 30. XX w
Main Hangar 
1930s

Główna część ekspozycji Skrzydła i  Ludzie  XX 
wieku mieści się w zbudowanym przed II wojną światową 
odrestaurowanym hangarze 2. Pułku Lotniczego. W nar-
racyjny sposób opowiada historię lotnictwa od lat 30. do 
wczesnych lat 60., z głównym naciskiem na II wojnę świa-
tową, łącząc statki powietrzne i  ich elementy, jak uzbro-
jenie i silniki, oraz liczne pamiątki po wybitnych polskich 
lotnikach i lotniczkach, jak Karol Pniak, Bolesław Orliński, 
Stefania Wojtulanis czy Jadwiga Piłsudska. 

The main part of the „Wings and People of the 
20th Century” exhibition is housed in renovated hangar 
of the 2nd Air Regiment, built before the Second World 
War. In a narrative way it tells the history of aviation from 
the 1930s to early 1960s, with particular emphasis put on 
the Second World War, combining aircraft and their com-
ponents, such as weapons and engines with memorabi-
lia of famous Polish aviatiors, such as Bolesław Orliński,  
Karol Pniak, Stefania Wojtulanis or Jadwiga Piłsudska. 
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Hangar Główny
Widok współcześnie

Main Hangar
The view today

Rozdział I Chapter I  

Wchodząc do hangaru widzimy samolot, zwiastują-
cy wydarzenie, które położy się cieniem na całym XX wie-
ku. To amerykański bombowiec nurkujący Curtiss Hawk II, 
zakupiony przez III Rzeszę w celu zebrania doświadczeń 
do stworzenia własnych samolotów, które posłużyły do 
ataku na Europę. Jednak najcenniejsze statki powietrz-
ne tu prezentowane to polskie samoloty przedwojenne – 
sportowe RWD-13 i RWD-21, szkolny PWS-26, na którym 
szkolili się piloci wojskowi i  myśliwiec PZL P.11c ze sta-
cjonującej w Krakowie 121 Eskadry Myśliwskiej. To jedyny 
zachowany egzemplarz najważniejszego typu samolotu, 
który stawił opór Niemcom po ich ataku na Polskę we 
wrześniu 1939 r. Są tu również inne typy samolotów, na 
których walczyli polscy lotnicy na różnych frontach II woj-
ny światowej – francuski myśliwiec Caudron CR.714 Cyc-
lone, na których podczas walk we Francji wiosną 1940 r. 
latali  tylko Polacy, brytyjski Supermarine Spitfire LF Mk 
XVIe w  barwach 308. Dywizjonu Myśliwskiego „Krakow-
skiego” i  Polikarpow Po-2LNB z  2 Pułku Nocnych Bom-
bowców „Kraków”, przybyłego do Polski z  ZSRR. Obok 
nich stoją samoloty przeciwników – niemiecki myśliwiec 
Messerschmitt Bf 109G-6 i  transportowy Amiot AAC-1 
Toucan, w  barwach niemieckiego Junkersa Ju 52/3m 
z  frontu wschodniego. Do tego samolotu można wejść, 
podobnie jak do radzieckiego transportowca Li-2 w bar-
wach polskich, w którym mieści się ekspozycja wojsk po-
wietrzno-desantowych. 

Okres  powojenny reprezentują odrzutowe my-
śliwce Jakowlew Jak-23, de Havilland Vampire i  de Ha-
villand Sea Venom, a  także samoloty szkolne, używa-
ne w  polskim lotnictwie wojskowym i  aeroklubach. Przy 
wyjściu z hangaru żegnają nas dwa śmigłowce o polskim 
rodowodzie – WSK SM-2 i Saunders-Roe Skeeter AOP.12,  
skonstruowany w Wielkiej Brytanii przez Polaka. 

Entering the hangar, we see an aircraft foresha-
dowing the event, which would affect the entire 20th 
century. It is an American Curtiss Hawk II dive bomber, 
purchased by the Third Reich to gain experience allo-
wing development of indigenous aircraft, that would be 
used in the attack on Europe. However, the most valu-
able aircraft displayed here are Polish pre-war designs 
– RWD-13 and RWD-21 trainer/tourers, PWS-26 advan-
ced military trainer and PZL P.11c fighter from Cracow-
-based 121st Fighter Squadron. It is the only surviving 
example of the leading type of aircraft that defended Po-
land against German invasion in September 1939. There 
are also other aircraft types, in which Polish airmen fo-
ught on various fronts of the Second World War – French 
Caudron CR.714 Cyclone fighter, flown only by the Po-
les during the French campaign of 1940, British Super-
marine Spitfire LF Mk XVIe, wearing markings of Polish  
No. 308 “City of Cracow” fighter squadron and Polikar-
pov Po-2LNB of the 2nd Night Bomber Regiment “Cra-
cow”, that arrived in Poland from the USSR. Standing 
next to them are enemy aircraft – German Messerschmitt  
Bf 109G-6 fighter and Amiot AAC-1 Toucan, wearing mar-
kings of German Junkers Ju 52/3m from the Eastern Front.  
The interior of this aircraft is available for visitors, as is 
the Soviet Li-2 transport aircraft, housing Polish airborne 
forces exhibition in its cabin. 

The post-war period is represented by Yakovlev 
Yak-23, de Havilland Vampire and de Havilland Sea Ve-
nom jet-powered fighters, as well as trainer aircraft, ope-
rated by Polish military and aero clubs. Leaving the han-
gar we see two helicopters of Polish origin – Polish-built 
WSK SM-2 and Saunders-Roe Skeeter AOP.12, designed 
in Great Britain by a Pole.
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Curtiss Hawk II 

Curtiss Hawk II to uproszczona, lądowa wersja eks-
portowa amerykańskiego pokładowego myśliwca i  bom-
bowca nurkującego Curtiss F11C Goshawk, który wszedł 
do służby w US Navy w 1932 r. Jest to dwupłat konstruk-
cji mieszanej, napędzany 9-cylindrowym silnikiem gwiaz-
dowym Wright R-1820F Cyclone o mocy 710 KM. Uzbro-
jenie typowo składało się z  dwóch synchronizowanych 
karabinów maszynowych kal. 7,62 mm w kadłubie i bom-
by 227 kg pod kadłubem lub czterech bomb po 50 kg na 
wyrzutnikach pod skrzydłami. Samoloty Hawk II zostały 
zakupione przez Chiny, Tajlandię, Turcję i  kilka krajów 
Ameryki Południowej. 

Ernst Udet, as myśliwski z I wojny światowej i gene-
rał Luftwaffe był pod wielkim wrażeniem pokazu bombar-
dowania z lotu nurkowego przez samoloty F11C Goshawk, 
który widział podczas wizyty w  Stanach Zjednoczonych 
i  postanowił, że ten samolot będzie podstawą prac nad 
przyszłymi niemieckimi bombowcami nurkującymi. Po-
nieważ Traktat Wersalski zabraniał Niemcom 
posiadania lotnictwa wojskowe-
go, zakupiono dwa nieuzbrojone 
egzemplarze o  znakach D-IRIS 
i  D-IRIK. Pierwszy z  nich rozbił 
się 20 lipca 1934 r., pilotujący go 
Udet wyskoczył ze spadochro-
nem. Drugi, numer seryjny H-81 
był prezentowany na różnych po-
kazach w latach 1934-1937, w tym 
Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie 
w  1936 r. Został później przeka-
zany do kolekcji Deutsche Luft-
fahrtsammlung i  wraz z  częścią 
tej kolekcji ewakuowany do Polski  
w 1944 r.  To jedyny zachowany eg-
zemplarz tego typu. Jego oryginal-
ne skrzydła uległy zniszczeniu, nowe 
wykonano od podstaw w  warszta-
tach Muzeum.

The Curtiss Hawk II is a simplified, land-based 
export version of American Curtiss F11C Goshawk carri-
er-based fighter and dive bomber, which entered service 
in the US Navy in 1932. It is a biplane of mixed construc-
tion, powered by Wright R-1820F Cyclone 9-cylinder ra-
dial engine, rated at 710 hp and armed typically with two 
7.62 mm (0.3’) synchronized machine guns in the fuse-
lage and one 227 kg (500 lb) bomb on centerline rack 
or four 50 kg (110 lb) bombs under the wings. The Hawk 
II was sold to China, Thailand, Turkey and several South 
American countries.

During his visit to the USA Ernst Udet, World War 
I fighter ace and future general officer in the Luftwaffe 
was amazed by a dive bombing display, performed by 
the Goshawks during his visit to the USA and decided 
that this aircraft would be the basis of studies on future 
German dive bombers. As the Treaty of Versailles forbade 
Germany to maintain an air force, two unarmed Hawks 

with civil registrations D-IRIS and 
D-IRIK were purchased. The for-
mer crashed on July 20th, 1934 
and Ernst Udet, who was pilot-
ing it, managed to bail out. The 
latter, serial number H-81 was 
demonstrated in various air 
shows during 1934-1937, includ-
ing the Olympic Games in Ber-
lin in 1936. It was subsequent-
ly transferred to the Deutsche 
Luftfahrtsammlung collection, 
which was evacuated to Poland 
in 1944. It is the only surviving 
example of this type. Its origi-
nal wings were destroyed, new 
were built from scratch in the 
Museum. 

Samolot myśliwsko-bombowy 
Fighter and dive bomber
aircraft
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RWD-13

Samoloty rodziny RWD, powstające w Sekcji Lotni-
czej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszaw-
skiej  najbardziej przyczyniły się do rozwoju sportu lot-
niczego w Polsce w okresie międzywojennym. Rozsławiły 
polskie lotnictwo w świecie, odnosząc spektakularne suk-
cesy sportowe, jakimi były dwa zwycięstwa w najbardziej 
prestiżowych wówczas zawodach na świecie - Challenge 
International de Tourisme, umożliwiły też masowe szko-
lenie pilotów, z  których wielu walczyło później podczas  
II wojny światowej. 

RWD-13 to samolot turystyczny, wywodzący się od 
samolotów RWD-6 i RWD-9, które zwyciężyły w zawodach 
Challenge w 1932 i 1934 r., skonstruowany w 1934 r. przez 
Stanisława Rogalskiego, Jerzego Drzewieckiego i Leszka 
Dulębę w  Doświadczalnych Warsztatach Lotniczych na 

Aircraft of the RWD family, developed first by the 
Aviation Section of Warsaw University of Technology Stu-
dents’ Engineering  Association and then Experimental 
Aviation Works had the greatest contribution in devel-
opment of air sports in Poland in the inter-war years. 
They made Polish aviation famous in the world, achieving 
spectacular sport successes and enabled mass training 
of pilots, many of which fought later in the Second World 
War.

The RWD-13 is a  touring aircraft, stemming from 
the RWD-6 and RWD-9, which won the Challenge  con-
tests in 1932 and 1934, designed by Stanisław Rogalski, 
Jerzy Drzewiecki and Leszek Dulęba at the Experimen-
tal Aviation Works by the order of League for Air and 
Gas Defence. It was a  three-seat highwing aircraft of 

Samolot turystyczny 
Touring aircraft
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zamówienie Ligi Obrony Powietrznej i  Przeciwgazowej 
(LOPP). Był to trzymiejscowy zastrzałowy górnopłat kon-
strukcji mieszanej, mający doskonałe właściwości krótkie-
go startu i lądowania. Napęd stanowiły silniki PZInż. Major 
lub D.H. Gipsy Major o mocy 130 KM. Prototyp oblatano  
15 stycznia 1935 r. Wyprodukowano 83 egzemplarze, 
z których większość trafiła do eksploatacji w aeroklubach, 
szkołach lotniczych LOPP, Ministerstwie Komunikacji, PLL 
LOT, a także u osób i w przedsiębiorstwach prywatnych (np. 
Polskich Zakładach Philipsa, Fabryce Czekolady E. Wedel).  
Powstała też wersja sanitarna RWD-13S, z  miejscem na 
nosze w tylnej części kabiny i otwieraną prawą burtą. 

RWD-13 trafiły też w  latach 30. za granicę – do 
USA, Brazylii, Hiszpanii, Palestyny, Jemenu i  Iranu. 
W  1938 r. jugosłowiańska wytwórnia Rogożarski zbudo-
wała na licencji 6 egzemplarzy RWD-13. Samoloty wy-
eksportowane do Hiszpanii latały w  czasie wojny domo-
wej w  lotnictwie sił generała Franco. Należące do Żydów 
RWD-13 latały bojowo jako lekkie bombowce w  wojnie 
o niepodległość Izraela w latach 1947-48. 

W  czasie wojny obronnej w  1939 r. kilka RWD-
13 wykonywało zadania łącznikowe. Wiele samolotów 
ewakuowano do Rumunii, Estonii i  Szwecji. Jeden zo-
stał przejęty przez Niemców i  służył jako samolot dys-
pozycyjny konstruktora lotniczego Gerharda Fiesele-
ra. Do dziś zachowały się dwa egzemplarze RWD-13. Po 
wojnie, z  Rumunii do Polski powróciły cztery RWD-13 
i  były użytkowane do lat 50. Prezentowany egzem-
plarz, wyprodukowany w  1937 r. jest jednym z  nich. 
Przed wojną był użytkowany przez PLL LOT ze znaka-
mi SP-BNU. W  latach 1951 – 1953 był użytkowany przez 
aerokluby ze znakami SP-ARL. Drugi istniejący eg-
zemplarz, wciąż latający, noszący znaki rejestracyjne  
PT-LFY znajduje się w Brazylii.

mixed construction, powered by either D.H. Gipsy Major 
or PZInż. Major inline engines, rated at 130 hp. The pro-
totype first flew on 15 January 1935. Eighty-three were 
built, most of which were delivered to aero clubs, flying 
schools, Ministry of Transportation, Polish Airlines LOT, 
individual private owners and companies (Polish Philips 
Works, E. Wedel Chocolate Factory). The ambulance ver-
sion RWD-13S, with a place for stretchers and large side 
door was also developed. 

The RWD-13s were also exported to USA, Brazil, 
Spain, Palestine, Yemen and Iran. In 1938 the Rogozarski 
factory built six aircraft under licence. Aircraft exported 
to Spain flew during the Spanish Civil on the Franco Na-
tionalist side. RWD-13s operated by the Jews flew bomb-
ing missions during the Israeli War of Independence in 
1947 – 1948. 

During the Defensive War of September 1939 
in Poland several RWD-13 aircraft were used for liai-
son duties. Many were evacuated to Romania, Estonia 
and Sweden. One was captured by the Germans and 
was used as a  personal transport by German aircraft 
designer Gerhard Fieseler. Two RWD-13s survived. In 
1947 four aircraft returned to Poland from Romania 
and were operated until the 1950s. One of them is cur-
rently on display. It was built in 1937 and was operated 
by the Polish Airlines LOT as an air taxi with the reg-
istration SP-BNU before the war. During 1951-1953 
it was operated by aeroclubs with the registration  
SP-ARL. The other surviving aircraft, registered  
PT-LFY, is in Brazil.
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PZInż Major 4

4-cylindrowy silnik rzędowy o mocy 130 KM, chło-
dzony powietrzem w układzie odwróconym, produkowany 
w Państwowych Zakładach Inżynierii w Ursusie. Był sto-
sowany w samolotach RWD-13. Wyprodukowano ok. 100  
egzemplarzy. 

4-cylinder air cooled inverted inline engine, built 
by the National Engineering Works at Ursus near Warsaw.  
It was used in the RWD-13 aircraft. Production totalled 
about 100 examples.
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RWD-21

Samolot turystyczny i  szkolny w  układzie wol-
nonośnego dolnopłata o  konstrukcji drewnianej, na-
pędzany 4-cylindrowym silnikiem rzędowym Cirrus 
Minor chłodzonym powietrzem o  mocy 90 KM, opra-
cowany w  Doświadczalnych Warsztatach Lotniczych 
przez inż. Andrzeja Anczutina w  1938 r. na podstawie 
wcześniejszych konstrukcji RWD-16 i  RWD-16 bis. Z  za-
łożenia miał być samolotem możliwie prostym, tanim 
i  łatwym w  pilotażu, dlatego zastosowano pojedyn-
czy drążek sterowy, umieszczony pośrodku kabiny. 
Prototyp o  znakach SP-BPE oblatano w  lutym 1939 r.  
Do połowy 1939 r. wyprodukowano pięć z  zamówio-
nej serii dziesięciu egzemplarzy. Dalszą produkcję 
przerwał wybuch wojny. Do tego czasu RWD-21 były 
używane w  aeroklubach. We wrześniu 1939 r. jeden 
RWD-21 został ewakuowany z  Wilna na Łotwę, a  dwa 
– SP-BPE i  SP-BRH - z  Warszawy do Rumunii, gdzie 
przetrwały wojnę. Jeden z  nich prowadził inż. Broni-
sław Żurakowski, który był wyszkolony tylko jako pi-
lot szybowcowy i  pierwszy raz pilotował wówczas sa-
molot, co nie sprawiło mu trudności. Świadczyło to  
dobrze o własnościach lotnych RWD-21. 

Prezentowany egzemplarz podczas wojny latał 
w  Rumunii ze znakami YR-VEN. Po zakończeniu woj-
ny wrócił do Polski i ze znakami SP-AKG eksploatowany 
był w Aeroklubie Warszawskim do 1950 r. Po skasowaniu 
samolot przekazano Muzeum Komunikacji, skąd przez  
Wrocław trafił do Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Two-seat cantilever low wing tourer and train-
er aircraft of wooden construction, powered by 90 hp 
4-cylinder air-cooled Cirrus Minor inverted inline engine, 
designed in 1938 by Andrzej Anczutin at the Experimen-
tal Aircraft Works on the basis of earlier RWD-16 and 
RWD-16bis designs. It was intended to be possibly easy 
to fly, simple and cheap, therefore a centrally-mounted 
single control stick was used. The prototype, registered 
SP-BPE first flew in February 1939. By mid-1939 five of 
the ten ordered aircraft had been completed. Produc-
tion was interrupted by the outbreak of the war. By that 
time the RWD-21 aircraft were operated by aero clubs. In 
September 1939 one aircraft was evacuated from Vilnius 
to Latvia and two – SP-BPE and SP-BRH – from Warsaw 
to Romania, where they survived the war. One was flown 
to Romania by Bronisław Żurakowski, who was qualified 
only as a glider pilot and it was the first time he was pi-
loting an airplane, but he had no difficulties with it, which 
was a proof of the RWD-21’s good handling characteris-
tics. The displayed aircraft was operated in Romania dur-
ing the war with the registration YR-VEN. After the war 
it returned to Poland and was operated by the Warsaw 
Aero Club until 1950 with the registration SP-AKG. Fol-
lowing decommissioning the aircraft was transferred to 
the Museum of Transport and later to the Polish Aviation  
Museum. 

Samolot turystyczny i szkolny 
Touring and trainer aircraft
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PWS-26

Samolot szkolno – treningowy, skonstruowany 
w 1935 r. w Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej Pod-
laskiej. Dwumiejscowy dwupłat o  konstrukcji mieszanej 
– kadłub był stalową kratownicą oprofilowaną listwami 
drewnianymi, kryty w  przedniej części blachą, a  w  tyl-
nej płótnem, skrzydła drewniane kryte płótnem. Napęd 
stanowi 9-cylindrowy silnik gwiazdowy Avia (lic. Wright) 
Whirlwind J-5 o  mocy 220 KM. Pochodzi z  rodziny sa-
molotów szkolnych PWS, której początek dał opracowany 
przez głównego konstruktora Podlaskiej Wytwórni Samo-
lotów w Białej Podlaskiej Augusta Bobka-Zdaniewskiego 
w 1930 r. bardzo udany PWS-12, który nie wszedł jednak  
do produkcji seryjnej z  powodu kryzysu wytwórni. Jego 
wersją rozwojową był PWS-14, którego seryjną produkcję 
podjęto w 1932 r. Powstało 20 egzemplarzy. Kolejną wer-
sją rozwojową był PWS-16 z 1934 r., różniący się drobnymi 
detalami, przystosowany do lotów plecowych. Wyprodu-
kowano również 20 egzemplarzy, które zostały wprowa-
dzone do użytku w  szkołach lotniczych, głównie CWOL 
w Dęblinie w 1935 r. W tym samym roku inż. Bobek-
-Zdaniewski opracował 
zmodernizowaną wer-
sję PWS-16bis, ulep-
szoną aerodynamicznie 
i  dostosowaną do nauki 
wyższego pilotażu, wal-
ki powietrznej strzelania. 
Tych samolotów powstało 
również 20.

W  1937 r. weszła 
do produkcji i  eksploata-
cji w  szkołach lotniczych 
i  eskadrach treningowych 
pułków wersja rozwojowa 
PWS-16bis o  wzmocnionej 
konstrukcji, przystosowana 
również do nauki bombardowania, oznaczona PWS-26. 
Samolot ten łączył wszystkie cechy typu przejściowego 
między samolotem do nauki podstaw pilotażu a samolo-
tem bojowym – był stosowany do nauki akrobacji w peł-

Advanced trainer, designed in 1935 by Au-
gust Bobek-Zdaniewski in PWS (Podlaska Wytwórnia 
Samolotów, Podlasie Aircraft Factory) factory at Biała 
Podlaska in eastern Poland. Two-seat biplane of mixed 
construction – the fuselage is a steel truss covered with 
sheet metal in the forward section, wooden slats and fab-
ric, wings are wooden and covered with fabric. The power-
plant is a 220-hp 9-cylinder Avia (licence Wright) Whirl-
wind J-5 radial engine. It is the ultimate type of the PWS 
trainer aircraft family, conceived in 1930 with the proto-
type of very successful PWS-12 intermediate trainer, de-
veloped by August Bobek-Zdaniewski, the chief designer 
of PWS. It did not enter production due to factory’s prob-
lems. Its development version was the PWS-14, which 
entered production in 1932. Twenty were built. A subse-
quent development version was the PWS-16 of 1934, dif-
fering from the predecessor in minor details, with invert-
ed flying capability. Also twenty aircraft were built and 
entered service in flying schools, mostly 

the Officer Flying Train-
ing School at Dęblin  
in 1935. 

In 1934 August 
Bobek-Zdaniewski de-
signed the upgraded 
PWS-16bis version, 
with aerodynamic im-
provements, adapted 
for advanced flying, 
aerial combat and 
gunnery training. 
Also twenty were 
built.

In 1937 a development 
version of the PWS-16bis with strengthened structure, 
adapted also for bombardment training, designated 
PWS-26, entered production and service in military fly-
ing schools and training squadrons. It combined all fea-
tures of the advanced trainer aircraft, bridging the gap 

Samolot szkolno-treningowy 
Advanced trainer
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nym zakresie, nauki ślepego pilotażu, walki powietrznej 
z użyciem fotokarabinu, strzelania do celów powietrznych 
i  naziemnych z  karabinu Vickers E lub PWU wz. 33 oraz 
bombardowania. Wyprodukowano ok. 310 egzemplarzy, 
był to po RWD-8 drugi najliczniej produkowany samolot 
w Polsce przed II wojną światową.

Prezentowany egzemplarz o  numerze ewidencyj-
nym 81-123 i  seryjnym 1172, wyprodukowany w  1937 r. 
jest jedynym, jaki zachował się do chwili obecnej. Przed 
wojną był eksploatowany w 1 Pułku Lotniczym w Warsza-
wie z  numerem bocznym 27. W  1939 r. został zdobyty 
przez Niemców i  poddany próbom w  ośrodku doświad-
czalnym Luftwaffe w Rechlinie. W 1943 r. trafił do kolekcji 
Deutsche Luftfahrtsammlung w  Berlinie. W  1944 r. wraz 
z  innymi samolotami z  kolekcji został ewakuowany do 
Kuźnicy Czarnkowskiej pod Piłą i  dzięki temu przetrwał 
wojnę. W latach 1949-53 służył jako holownik szybowców 
ze znakami rejestracyjnymi SP-AJB.

between the basic trainer and combat aircraft. It was 
used for full aerobatics, instrument flying, aerial combat 
(with the use of gun camera) and gunnery (against aerial 
and ground targets, with 7.92 mm Vickers E or PWU Mod. 
33 synchronized machine gun) training. With about 310 
built, it was the second most-produced aircraft in Poland 
(after the RWD-8) before the Second World War. 

The displayed aircraft, serial number 81-123, con-
struction number 1172, built in 1937 is the only surviving. 
Before the war it was operated with the tail number 27 by 
the training squadron of Warsaw-based 1st Aviation Regi-
ment. During the war it was captured by the Germans and 
tested at Luftwaffe research center at Rechlin. In 1943 it 
was transferred to the Deutsche Luftfahrtsammlung col-
lection, which was evacuated from Berlin to western Po-
land in 1944.  During 1949-1953 it was used as a glider 
tug with civil registration SP-AJB.
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Samolot myśliwski, skonstruowany w  Państwo-
wych Zakładach Lotniczych w  Warszawie w  1934 r. Po-
chodzi z  rodziny myśliwców PZL stworzonej przez in-
żyniera Zygmunta Puławskiego pod koniec lat 20. XX 
w. Samoloty te charakteryzowały się oryginalnymi roz-
wiązaniami technicznymi i  technologicznymi, później 
opatentowanymi. Pierwszym z  nich było pokryte blachą 
drobnofalistą typu Wibault tzw. „mewie” skrzydło o orygi-
nalnym kształcie i konstrukcji, pozwalającej uzyskać małą 
masę, dużą wytrzymałość, dobre właściwości aerodyna-
miczne oraz dobrą widoczność z kabiny pilota. Za granicą 
skrzydła te nazywano „polskim płatem” lub „skrzydłem 
Puławskiego”.  Drugim było stałe podwozie typu nożyco-
wego, z  amortyzatorami ukrytymi we wnętrzu kadłuba, 
dające bardzo mały opór aerodynamiczny. Oba rozwią-
zania techniczne pozwoliły uzyskać bardzo lekki 
i wytrzymały samolot. 
Na uwagę zasługiwa-
ła też półskorupowa 
konstrukcja kadłu-
ba i  wyrzucany w  ra-
zie pożaru zbiornik  
paliwa. Zygmunt Pu-
ławski zginął w  wypad-
ku lotniczym w  marcu 
1931 r. i  prace nad ko-
lejnymi konstrukcjami 
kontynuował jego współ-
pracownik Wsiewołod 
Jakimiuk. Pierwszym 
wariantem seryjnym był 
PZL P.7a, wprowadzony do służby w 1933 r.

Następcą P.7 był PZL P.11. Jego prototyp ob-
latano w  sierpniu 1931 r. Od P.7a różnił się przede 
wszystkim zastosowaniem silnika o  większej mocy. 
W  1933 r. uruchomiono produkcję wersji P.11b z  silni-
kiem Gnome-Rhône 9K dla Rumunii. Rumuńskie zakła-
dy lotnicze IAR zakupiły też licencję na produkcję P.11. 
W  1934 r. uruchomiono produkcję wersji P.11a dla lot-
nictwa polskiego, napędzanej silnikiem Skoda Merkury 

Fighter aircraft, designed in 1934 at Państwo-
we Zakłady Lotnicze (National Aircraft Factory) in War-
saw. It originates from PZL fighter family, conceived by 
Zygmunt Puławski in late 1920s. They featured original 
technical and technological features, later patented. The 
first one was the Wibault corrugated skin-covered me-
tal braced wing of an unusual shape and construction, 
known abroad as the “Polish wing” or “Puławski’s wing”, 
enabling obtaining light weight, high durability, good fli-
ght characteristics and an excellent forward and upward 
visibility. The other one was scissors-type undercarriage 
with shock absorbers, buried inside the fuselage, produ-
cing little drag. Also noteworthy were the semi – mono-
coque fuselage construction and jettisonable fuel tank. 
The first production variant was the P.7a, introduced 

in 1933.

The P.11 was the 
successor of the P.7a. 
The prototype first flew 
in August 1931. The P.11 
differed from the P.7a 
primarily in more po-
werful engine. In 1933 
production of the P.11b 
variant for Romania, 
powered by Gnome-
-Rhône 9K engine 
began. The Romanian 
IAR aircraft factory 

purchased also licence for P.11 production. In 1934 pro-
duction of the P.11a version for the Polish air arm, po-
wered by Skoda Merkury IVS2 engine began. Fifty were 
built and entered service in the fighter squadrons of the 
1st, 2nd and 3rd Air Regiments. 

The P.11a required modifications, which resulted in 
development of the ultimate P.11c version. It was powered 
by Skoda (Bristol licence) Merkury VS2 engine, rated at 

PZL P.11c Samolot myśliwski 
Fighter aircraft
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600 hp on take-off and armed with two, later four 7.92 
mm PWU wz. 33 machine guns and two or four 12.5 kg 
(28 lb) bombs. Some were equipped with wireless sets. 
The maximum speed was 375 km/h. The P.11c was the 
most produced fighter aircraft in pre-war Poland, with 
175 built. IAR of Romania undertook licence production 
of 80 P.11f variants, powered by Gnome-Rhône 9K Mistral 
engine. Due to rapid development of aviation technology 
by late 1930s the P.11 had become obsolete, inferior to la-
test fighter designs, such as the German Messerschmitt 
Bf 109 and British Supermarine Spitfire. 

At the outbreak of the Second World War the P.11c 
formed the backbone of Polish fighter force, bearing the 
brunt of fighting against Luftwaffe. They were weary 
after several years of service, thus  inferior to most Ger-
man aircraft and outnumbered. Despite German techni-
cal and numerical superiority, the Polish pilots, thanks 
to their skills and determination, managed to score abo-
ut 120 aerial victories. Most P.11 aircraft were destroyed, 
some were evacuated to Romania and Hungary and flew 
there until the end of the war. 

 The displayed aircraft, serial number 8-63, is the 
only surviving. It was operated by the 121st Fighter Squ-
adron of the 2nd Air Regiment, based in Cracow. It saw 
combat in September 1939 and sustained damage, still 
visible. It was captured by the Germans and was displayed 
at the Deutsche Luftfahrtsammlung in Berlin. With other  
aircraft of this collection it was evacuated to Czarnków in 
western Poland and found there. It has undergone tho-
rough overhaul, after which the engine was run and the  
aircraft taxied under own power. 

IVS2. Wyprodukowano 50 egzemplarzy, które weszły 
na wyposażenie eskadr myśliwskich 1., 2. i  3. Pułków  
Lotniczych. 

P.11a wymagał modyfikacji, w efekcie których stwo-
rzono ostateczną wersję – PZL P.11c. Była ona napędzana 
silnikiem Skoda (lic. Bristol) Merkury VS2 mocy startowej 
600 KM i uzbrojona w dwa, później cztery karabiny ma-
szynowe PWU wz. 33 kal. 7,92 mm oraz dodatkowo dwie 
lub cztery bomby o masie 12,5 kg. Niektóre egzemplarze 
były wyposażone w  radiostację. Prędkość maksymalna 
wynosiła 375 km/h. P.11c był najliczniej produkowanym 
przed wojną w Polsce samolotem myśliwskim – zbudowa-
no 175 egzemplarzy. Licencyjną produkcję 80 samolotów 
wersji P.11f (z silnikiem Gnome-Rhône 9K Mistral) podjęły 
rumuńskie zakłady IAR. Szybki rozwój techniki lotniczej 
w  tym czasie sprawił, że w  II połowie lat 30. P.11 stał się 
już samolotem przestarzałym, nie dorównującym naj-
nowszym myśliwcom, jak niemiecki Messerschmitt Bf 109 
czy brytyjski Supermarine Spitfire.

W momencie wybuchu II wojny światowej samoloty 
PZL P.11c, mocno zużyte kilkuletnią eksploatacją, stano-
wiły trzon wyposażenia polskiego lotnictwa myśliwskiego 
i  poniosły główny ciężar walk z  Luftwaffe, dysponującą 
dużą przewagą jakościową i  ilościową. Pomimo dyspro-
porcji sił polskim pilotom, latającym na P.11 udało się ze-
strzelić 120 samolotów niemieckich. Większość P.11 uległa 
zniszczeniu, część ewakuowano do Rumunii i  na Węgry, 
gdzie latały do końca wojny.

Prezentowany samolot nr 8-63 jest jedynym za-
chowanym na świecie egzemplarzem tego typu. Należał 
do 121 Eskadry Myśliwskiej 2 Pułku Lotniczego w Krako-
wie. Latał bojowo we wrześniu 1939 r. i odniósł uszkodze-
nia w walce, widoczne do dziś. Trafił w ręce Niemców i był 
prezentowany w Deutsche Luftfahrtsammlung w Berlinie, 
a następnie wraz z pozostałymi samolotami z tej kolekcji 
ewakuowany do Czarnkowa w Wielkopolsce i tam odnale-
ziony. Przeszedł kompleksowy remont, po którym silnik 
był uruchamiany i samolot kołował z własnym napędem. 
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Pistolet samopowtarzalny Vis wz. 35 został skon-
struowany przez Piotra Wilniewczyca, Jana Skrzypińskie-
go i Feliksa Modzelewskiego na początku lat 30. XX wie-
ku. Był częściowo wzorowany na amerykańskim pistolecie 
Colt M1911, ale posiadał kilka oryginalnych, nowatorskich 
rozwiązań konstrukcyjnych. Działał na zasadzie krótkie-
go odrzutu lufy, miał mechanizm spustowo-uderzeniowy 
kurkowy bez samonapinania. Był przystosowany do amu-
nicji 9x19 mm Parabellum. Magazynek mieścił 8 naboi. 

W 1936 r. pistolet Vis wszedł do produkcji seryjnej 
w  Fabryce Broni w  Radomiu i  został przyjęty jako broń 
osobista kadry zawodowej Wojska Polskiego. Do wybuchu 
wojny wyprodukowano 49 400 sztuk. Po zajęciu fabryki 
Niemcy produkowali ten pistolet w  uproszczonej wer-
sji na własne potrzeby pod oznaczeniem Pistole 35(p). 
Produkcję podjęły również zakłady Steyr w  Austrii. Pro-
dukcja wyniosła ponad 300 000 sztuk. Visy były rów-
nież montowane w  warunkach konspiracyjnych z  części 
wyniesionych z  fabryki i  używane przez żołnierzy ugru-
powań ruchu oporu. Obecnie Visy są produkowane w ma-
łych seriach w Fabryce Broni w Radomiu dla potrzeb ryn-
ku kolekcjonerskiego.

The Vis wz. 35 is a single-action, semi-automatic, 
magazine-fed, recoil-operated pistol chambered for the 
9x19 mm Parabellum cartridge, designed by Piotr Wil-
niewczyc, Jan Skrzypiński and Feliks Modzelewski in the 
early 1930s. The design was partially based on the Ame-
rican Colt M1911 pistol, but featured several original, inno-
vative features. The magazine held 8 cartridges. 

In 1936 the Vis pistol entered production in Fa-
bryka Broni (Firearms Factory) in Radom and was in-
troduced as the sidearm of the Polish Army officer and 
NCO cadre. Production totaled 49,400 until the out-
break of the war. Having captured the factory, the Ger-
mans produced the pistol in simplified version for own 
needs as Pistole 35(p) in Radom and in the Steyr fac-
tory in Austria. Production totaled more than 300,000 
examples. The Vis pistols were also assembled in the 
underground from parts stolen from the factory and 
used by Polish resistance combatants. Currently the 
Vis pistol is produced in short series in Fabryka Broni  
in Radom as collector weapon. 

Vis wz. 35 Relikt pistoletu Vis 
Relic of Vis pistol
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Perkun wz. 24  Pistolet sygnałowy  
Signal pistol

Jednostrzałowy pistolet sygnałowy kal. 26,65 mm  
o  szkielecie stalowo-mosiężnym z  drewnianymi okładzi-
nami chwytu i stalowej lufie, z mechanizmem spustowo-
-uderzeniowym typu kurkowego bez dźwigni zabezpie-
czającej. Był produkowany przez Spółkę Akcyjną Perkun 
w Warszawie i używany w Wojsku Polskim w  latach mię-
dzywojennych. Do strzelania z  niego stosowano naboje 
sygnałowe z  łuską mosiężną jedno– i  wielogwiazdkowe 
oraz ze spadochronem. W  lotnictwie pistolety Perkun 
stosowano zarówno na pokładach samolotów, jak i na lot-
niskach do komunikacji pomiędzy załogami samolotów 
a  ziemią przy pomocy różnokolorowych rac przy braku 
łączności radiowej. 

Single-shot signal pistol of 26.65 mm caliber with 
steel-brass frame with wooden grip pads, steel barrel and 
hammer-type firing mechanism with no safety catch. It 
was produced by Warsaw-based Perkun joint stock com-
pany and widely used in the Polish military during the in-
ter-war years. It fired brass single- and multiple-star sig-
nal cartridges and flares with parachute. In the Air Force 
the Perkun pistols were used both aboard airplanes and 
on the airfields for communication between aircrews and 
ground by means of multi-colored flares in face of lack of 
radio communication. 
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Hauba lotnicza wz. 38
Pattern 38 flight helmet 

Twardy hełm lotniczy   
Flying helmet

Jest to polski pierwowzór twardego hełmu lotni-
czego, jaki wszedł do użycia w latach powojennych. Hauba 
była przeznaczona głównie dla załóg samolotów bombo-
wych PZL.23 Karaś i PZL.37 Łoś oraz innych, wyposażo-
nych w radiostację. Składa się z twardego czerepu, wyko-
nanego z sześciu warstw impregnowanej juty i pokrytego 
skórą oraz miękkiej, skórzanej kominiarki, podbitej w środ-
ku irchą, zapinanej pod brodą i wyposażonej w mocowa-
nia słuchawek i  laryngofonu (mikrofonu krtaniowego).  
Do hauby można było też dołączyć okulary lotnicze i ma-
skę tlenową. 

It is a Polish predecessor of hard flying helmet, that 
entered service in the post-war years. This helmet was in-
tended mostly for crews of PZL.23 Karaś and PZL.37 Łoś 
bombers and other aircraft equipped with a wireless set.  
It consists of a hard dome, made of six layers of impreg-
nated jute and covered with leather and soft, leather 
chamois-lined lower part with chin strap and mounts for 
headphones and throat microphone. Flying goggles and 
oxygen mask could also be attached to the helmet. 
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Zestaw przyrządów pokładowych produkcji war-
szawskiej firmy G. Gerlach, stosowanych w polskich sa-
molotach wojskowych okresu międzywojennego. Od le-
wej: chyłomierz podłużny, zintegrowany kontroler lotu 
(prędkościomierz z zakrętomierzem i chyłomierzem), 
wskaźnik temperatury oleju, wysokościomierz, wskaźnik  
ciśnienia paliwa.

Relikty samolotu rozpoznawczo-bombowego-
PZL.23B Karaś, skonstruowanego w latach 30. XX wieku 
w Polsce, najliczniejszego typu, jaki został użyty bojowo 
w  Wojnie Obronnej 1939 r. - drążek sterowy, felga koła 
i celownik karabinu maszynowego pilota. Są to nieliczne 
oryginalne części, jakie przetrwały po samolotach tego 
typu, wydobyte z zestrzelonych wraków.  

Radiostacja nadawczo-odbiorcza francuskiej fir-
my Bronzavia, przeznaczona dla samolotów bombowych 
PZL.37B Łoś.

Flight instruments made by Warsaw-based  
G. Gerlach company, used in Polish pre-war military 
aircraft. From left: attitude indicator, integrated flight 
controller (airspeed indicator with turn and bank indi-
cator), oil temperature gauge, altimeter, fuel pressure  
gauge.

Control column, wheel hub and pilot’s machine 
gun sight of Polish PZL.23B Karaś (Crucian) reconnais-
sance and light bomber aircraft, designed in the 1930s. 
It was the most numerous type to see combat in the De-
fensive War of September 1939. These were recovered 
from downed wrecks and are among few relics of this air-
craft type.

Wireless set made by French Bronzavia company,  
intended for PZL. 37B Łoś bomber  aircraft. 

Przyrządy pokładowe  
Flight instruments

Relikty samolotu PZL.23B Karaś 
Relics of PZL.23B Karaś aircraft

Radiostacja Bronzavia SARAM 3.10 
Bronzavia SARAM 3.10 wirless
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Caudron Renault 
CR.714C1 ‚‚Cyclone”

Samolot myśliwski, będący rozwinięciem wcze-
śniejszych prototypów myśliwców C 710 i  C 713, opra-
cowany przez inż. Marcela Riffarda w firmie Caudron na 
ogłoszony przez  dowództwo francuskiego lotnictwa woj-
skowego konkurs na lekki myśliwiec o  prostej konstruk-
cji drewnianej, który szybko miałby wejść do produkcji 
bez przestawiania produkcji bieżącej. Wywodziły się one 
od samolotów wyścigowych tej firmy, napędzanych sil-
nikami o  niewielkiej mocy i  osiągających dużą prędkość 
dzięki dobremu opracowaniu aerodynamicznemu. We 
wrześniu 1938 r. oblatano prototyp samolotu C 714. Po 
próbach wszedł do produkcji seryjnej w 1939 r pod ozna-
czeniem Caudron Renault CR.714C1 ”Cyclone”. Był napę-
dzany 12-cylindrowym silnikiem rzędowym w  układzie 
odwróconego V Renault 12R-03 chłodzonym powietrzem 
o mocy 450 KM i uzbrojony w cztery karabiny maszyno-
we MAC 1934 kal. 7,5 mm w  gondolach pod skrzydłami. 
Osiągał prędkość maksymalną 486 km/h, a  więc mocno 
ustępował potencjalnemu przeciwnikowi, czyli niemiec-
kiemu Messerschmittowi Bf 109. Do ataku niemieckiego 
na Francję w  wytwórni Renault w  Guyancourt wyprodu-
kowano 62 egzemplarze. Samoloty te od początku spra-
wiały liczne problemy techniczne, dlatego produkcję 
przerwano. 

Po agresji ZSRR na Finlandię rząd Francji na po-
czątku 1940 r. zamierzał wy-
słać do Finlandii kontyngent 
wojskowy, w  skład którego 
wchodziliby także Polacy.  
Do Finlandii miał jechać dywi-
zjon myśliwski złożony z  Po-
laków, wyposażony w  samolo-
ty CR.714C1 ”Cyclone”. W  ten 
sposób Francuzi pozbyliby się 
niechcianych samolotów i ”nie-
wygodnego” sojusznika. Osta-
tecznie jednak dywizjon ten nie 
został wysłany z powodu zawar-

Further development of CR.710 and CR.713 fight-
er prototypes, designed at Caudron company by Marcel 
Riffard on the basis of earlier racing aircraft designs in 
response for French Air Force requirement for a sim-
ple, lightweight fighter aircraft of wooden construc-
tion, which could easily and quickly enter production 
in large numbers without upsetting the production 
of existing types. These aircraft were powered by low 
power engines and attained quite high speed thanks 
to streamlined shape. In September 1938 the proto-
type of CR.714 made its maiden flight and after trials 
entered production at the Renault factory in Guyan-
court in 1939. Until the German attack on France 62 
aircraft were completed. From the beginning they were 
plagued by technical problems so the production was  
canceled.

After Soviet attack on Finland the French govern-
ment intended to send an expeditionary force to Finland, 
the part of which would have been Poles. Polish fighter 
squadron, equipped with the CR.714s was to be sent to 
Finland. That way the French would have got rid of un-
wanted aircraft and “troublesome” allies. The first CR 
714s were sent to Lyon-Bron air base where the Polish 
volunteers were and in March 1940 the flight training for 

type conversion 
began. At least 
11 CR.714s were 
operated by 
Fighter Train-
ing Squadron 
of Polish Air 
Training Cen-
tre. 

Samolot myśliwski 
Fighter aircraft
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cia  pokoju 12/13 marca 1940 r. Pierwsze CR 714 skierowa-
no w marcu 1940 r. do bazy Lyon-Bron, gdzie znajdowali 
się polscy ochotnicy i  wkrótce rozpoczęto na nich loty 
szkolne. Dostarczonych Caudronów (co najmniej 11 egz.) 
używano w Szkolnej Eskadrze Myśliwskiej CWL do prze-
szkalania pilotów myśliwskich. Do Finlandii wysłano sześć 
samolotów, które dotarły tam już po zawarciu rozejmu 
z ZSRR. Były używane tylko do lotów treningowych i we 
wrześniu 1941 r. wycofano je z powodu awarii i wypadków. 

W  czasie walk we Francji loty bojowe na CR.714C1 
wykonywali tylko Polacy i jeden pilot francuski - mjr Lio-
nel de Marmier. Weszły one na uzbrojenie dywizjonu my-
śliwskiego GC 1/145, sformowanego na bazie dywizjonu, 
który miał zostać wysłany do Finlandii. Został on przeba-
zowany z Lyonu w okolice Paryża. W samolotach wystę-
powały problemy z silnikami, podwoziem, mechanizmem 
zmiany skoku śmigła, jednak z braku nowych maszyn Po-
lacy nadal wykonywali na nich loty bojowe. W dniach 8-11 
czerwca 1940 r. piloci  GC 1/145 zestrzelili trzy samoloty 
niemieckie, tracąc pięć samolotów w walce i osiem w wy-
padkach przy lądowaniach lub startach. 

Prezentowany egzemplarz, nr fabryczny 8538,  
nr boczny CA-556 jest jednym z dwóch zachowanych na 
świecie. Jest to jeden z  sześciu Caudronów dostarczo-
nych do Finlandii. Od maja 1941 r. służył jako pomoc na-
ukowa w szkole mechaników lotniczych. Został przekaza-
ny do zbiorów MLP jako długoterminowy depozyt przez 
fińskie muzeum lotnictwa Päijät-Hämeen ilmailumuseo, 
mieszczące się na lotnisku Lahti-Vesivehmaa. W  Mu-
zeum przeszedł kompleksowy remont, podczas którego 
uzupełniono brakujące elementy. Wykonano repliki kara-
binów, dodano przyrządy w  kabinie i  odtworzono maskę 
silnika i śmigła w technologii druku 3D. 

Six were sent to Finland and arrived there after the 
end of the hostilities with the USSR. They were used only 
for flight training and by September 1941 were withdrawn 
from use due to failures and accidents. 

During the hostilities in France the CR 714s were 
flown in combat only by Poles and one French pilot - Maj. 
Lionel de Marmier. They equipped GC 1/145 squadron 
(formed on the basis of the squadron which was to be 
sent to Finland), which was deployed from Lyon to the 
area of Paris. They were plagued with engine, landing 
gear and propeller pitch control mechanism. In face of 
the lack of better fighter aircraft Polish pilots continued 
to fly them in combat. During 8-11 June 1940 pilots of GC 
1/145 shot down three German aircraft at the cost of 13 
Caudrons lost – five in combat and eight in accidents. 

The displayed aircraft, serial number 8538, tail 
number CA-556 is one of two surviving. It is one of 
those six delivered to Finland. Since May 1941 it was used 
as instructional airframe at aircraft mechanic school.  
It was handed over to the Polish Aviation Museum’s col-
lection as a long-term deposit by Finnish aviation mu-
seum Päijät-Hämeen ilmailumuseo, located at Lahti-Ve-
sivehmaa airfield. It has undergone thorough restoration, 
during which missing parts have been duplicated. Repli-
cas of machine guns have been machined and the cowl-
ing and propeller have been reconstructed in 3D printing 
technology.

Skrzydła i Ludzie XX wieku | 39                38 | Skrzydła i Ludzie XX wieku



de Havilland DH.82A  
Tiger Moth Mk II

Był to jeden z  najpopularniejszych na świecie sa-
molotów szkolnych, należący do dużej rodziny „Moth”, 
z charakterystycznym dla konstrukcji firmy de Havilland 
usterzeniem pionowym i  slotami skrzydłowymi. Tiger 
Moth został zaprojektowany w  1930 r. jako dwumiejsco-
wy dwupłat o  konstrukcji mieszanej. Prototyp oblatano  
26 października 1931 r. a  pierwsze egzemplarze seryjne 
były dostarczane do ośrodków szkoleniowych RAF i  na 
rynek cywilny już w  1932 r. Ze względu na doskonałe 
własności lotne został dopuszczony do akrobacji, nauki 
ślepego pilotażu, oraz lądowania w przygodnym terenie, 
co w  przypadku samolotu szkolnego jest nie bez zna-
czenia. Ułatwiono także opuszczanie przedniej kabiny 
poprzez przesunięcie do przodu górnego płata i wprowa-
dzenie drzwiczek. W  1937 r. pojawiła się najliczniej pro-
dukowana odmiana DH.82A, napędzana silnikiem o mocy  
130 KM. W  latach 1940 – 1946 samoloty DH.82A Tiger 
Moth stanowiły standardowe wyposażenie wojskowych 
szkół lotniczych we Wspólnocie Brytyjskiej, również 
polskich. W  innych krajach, m in. w  Kanadzie, Australii, 
Norwegii, Szwecji czy Portugalii Tiger Mothy były eks-
ploatowane aż do lat pięćdziesiątych. Dziś jest jednym 
z najpopularniejszych oldtimerów, czyli latających samo-
lotów historycznych. 

W Wielkiej Brytanii zbudowano 2889 egzemplarzy 
w  zakładach de Havilland i  2572 w  Morris Motors, pro-
dukcję licencyjną podjęto też w  Kanadzie (de Havilland 
Canada – 30 egz), Australii (de Havilland Aircraft Pty Ltd 
- 1070 egz.) i Nowej Zelandii (de Havilland Aircraft of New 
Zealand – 133 egz). 91 egzemplarzy powstało też w Por-
tugalii.

Prezentowany egzemplarz posiada oznakowa-
nie i  barwy 25 (Polskiej) Szkoły Pilotażu Początkowego 
w Hucknall w Wielkiej Brytanii z czerwca 1941 r. 

It was one of the world’s most popular trainer air-
craft, part  of the large “Moth” family, with tailfin and 
wing slats characteristic for the de Havilland designs. The 
Tiger Moth was designed in 1930 as a two-seat biplane 
of mixed construction. To facilitate bailout from the for-
ward cockpit in comparison with the predecessor DH.60T 
the upper wing was moved forward and the door was 
added. The prototype first flew on 26 October 1931 and 
deliveries of production aircraft to RAF flying schools 
and civilian market began in 1932. Due to good handling 
characteristics it was cleared for aerobatics, blind flying 
and off-airport landing practice, which was vital for a ba-
sic trainer aircraft. In 1937 the most produced DH.82A 
version, powered by a 130 hp engine was introduced. 
Mass production started after the outbreak of the Sec-
ond World War, when demand for pilots rose dramatically. 
During 1940-1946 the Tiger Moths were the mainstay of 
RAF flying schools   In Great Britain 2,889 were built by 
de Havilland and 2,572 by Morris Motors, licence produc-
tion was also launched in Canada (de Havilland Canada 
– 30), Australia (de Havilland Aircraft Pty Ltd – 1,070) 
and New Zealand (de Havilland Aircraft of New Zealand 
– 133). Ninety-one were also built in Portugal. Nowadays 
the Tiger Moth is one of the most popular oldtimers. 

The displayed aircraft wears June 1941 paint scheme 
of one operated by 25. Polish Elementary Flying Train-
ing School at Hucknall, where Polish pilots were trained  
in Great Britain during the Second World War.

Samolot szkolny 
Trainer aircraft
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Supermarine Spitfire 
LF Mk XVIe

Samolot myśliwski, skonstruowany przez Regi-
nalda Mitchella w oparciu o  jego doświadczenia zdobyte 
przy konstruowaniu wyścigowych samolotów pływako-
wych z lat 20. XX wieku. Jest to jeden z najsłynniejszych 
samolotów w historii lotnictwa, symbol brytyjskiego zwy-
cięstwa w II wojnie światowej. Prototyp samolotu Super-
marine Type 300, nazwanego później Spitfire (złośnica) 
został oblatany 5 marca 1936 r. Był to metalowy dolno-
płat z  chowanym podwoziem i  krytą kabiną, o  charak-
terystycznym, eliptycznym obrysie skrzydeł, w  których 
umieszczono uzbrojenie, napędzany chłodzonym cieczą 
12-cylindrowym silnikiem widlastym Rolls-Royce Merlin. 
W 1938 r. rozpoczęła się produkcja seryjna pierwszej wer-
sji, oznaczonej Mk I, która została użyta w  walkach nad 
Francją w 1940 r. i Bitwie o Anglię. Od 1941 r. Spitfire stał 
się podstawowym typem myśliwca w  służbie RAF. Rów-
nież wszystkie polskie dywizjony myśliwskie w  Wielkiej 
Brytanii były przez większość okresu swojego istnienia 
wyposażone w  Spitfire’y. Do 1948 r. wyprodukowano 20 
351 egzemplarzy różnych wersji, różniących się od siebie 
przede wszystkim typami silników i uzbrojeniem. 

Fighter aircraft, designed by Reginald Mitchell on 
the basis of his experience gained in designing racing 
floatplanes in the 1920s. It is one of the most famous air-
craft in the history of aviation, symbol of British victory 
in the Second World War. The prototype of Supermarine 
Type 300, later named “Spitfire” first flew on 5 March 
1936. It was an all-metal low-wing cantilever monoplane 
with retractable landing gear and enclosed cockpit, with 
characteristic, elliptical wings, housing the armament, 
powered by Rolls-Royce Merlin V-12 engine. In 1938 the 
Mk I  version entered production. It saw combat in the 
French Campaign and Battle of Britain in 1940. From 1941 
on the Spitfire became the primary fighter type of the 
RAF. All Polish Air Force fighter squadrons in Great Brit-
ain operated Spitfires. Until 1948 a  total of 20,351 air-
craft of various versions, differing from each other mainly 
in armament and engine types were built. 

Samolot myśliwski 
Fighter aircraft
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Prezentowana wersja myśliwsko – bombowa LF Mk 
XVIe, przeznaczona do działań na małych wysokościach 
została wprowadzona do służby w 1944 r. Była to ostatnia, 
licznie produkowana, wersja z silnikiem Merlin. Powstała 
jako modyfikacja wersji Mk.IXe napędzana silnikiem Pac-
kard Merlin 266 o mocy 1700 KM, produkowanym w Sta-
nach Zjednoczonych na licencji Rolls-  Royce’a, przysto-
sowanym do osiągania najwyższych parametrów pracy 
na małej wysokości. Wszystkie samoloty tej wersji miały 
skrócone płaty i   wariant uzbrojenia typu E (dwa dział-
ka British Hispano kal. 20 mm, dwa karabiny maszynowe 
Colt Browning kal. 12,7mm, bomby o  masie do 454 kg).  
Większość miała obniżony tył kadłuba i  kroplową osło-
nę kabiny. Łącznie wyprodukowano 1055 egzemplarzy 
wersji Mk XVIe. Samoloty te wykorzystywano w  walkach 
z Niemcami w Europie Zachodniej w końcowych miesią-
cach II wojny światowej. W  1945 r. w  myśliwce Spitfire 
LF Mk XVIe zostały wyposażone polskie dywizjony 302,  
308 i 317. 

Egzemplarz muzealny, nr SM411 został wypro-
dukowany w  1944 r. w  wytwórni w  Castle Bromwich.  
Ze znakami AU-Y latał w  kanadyjskim 421 Dywizjo-
nie (No. 421 Squadron „Red Indian” Royal Canadian Air 
Force). Jego pilotem był F/O  Edmund Mann, który na-
dał mu imię „Florence” na cześć swojej żony. 1 maja 
1945 r. odniósł na nim zwycięstwo nad niemieckim my-
śliwcem Fw 190 wspólnie z  dwoma innymi pilotami. Po 
wojnie SM411 był przydzielany do różnych jednostek, 
a  w  latach 1955 – 1967 był eksponowany w  bazie RAF 
Wattisham. W  1968 r. brał udział w  zdjęciach do filmu 
pt. „Battle of Britain” w  scenach naziemnych. W  1977 r. 
trafił do zbiorów MLP w  ramach wymiany za kadłub sa-
molotu De Havilland DH.9a. Jest prezentowany w  bar-
wach egzemplarza TB995 ZF-O  z  308. Dywizjonu My-
śliwskiego „Krakowskiego”, którym latał por. pil. Henryk  
Krakowian. 

The LF Mk XVIe fighter-bomber version, optimized 
for low altitude operations was introduced in 1944. It was 
developed as a  modified variant of the Mk IXe version, 
powered by 1700 hp Packard Merlin 266 engine, pro-
duced in the USA under Rolls-Royce licence, optimized 
for highest performance at low altitude. This variant fea-
tured clipped wings, “E” armament variant (two 20mm 
British Hispano cannons, two 12.7 mm /0.5in Colt Brown-
ing machine guns plus 454 kg/1,000 lb bomb load). Most 
featured cut-down rear fuselage and bubble canopy.  
These aircraft saw combat in the fighting with the Ger-
mans in Western Europe during the final months of the 
Second World War. In 1945 Polish No. 302, 308 and 317 
fighter squadrons were equipped with Spitfires LF Mk 
XVIe. 

The displayed aircraft, serial number SM411 
was built in 1944 at Castle Bromwich aircraft factory. 
It flew as AU-Y with Royal Canadian Air Force No. 421 
“Red Indian” Squadron. It was mostly flown by F/O  Ed-
mund Mann, who named it “Florence” after his wife.  
On 1 May 1945 F/O  Mann scored an Fw 190 kill in the 
SM411, shared with two other pilots. After the war the 
SM411 was assigned to various units and during 1955 
– 1967 served as gate guardian at RAF Wattisham.  
In 1968 it was used in shooting of the “Battle of Brit-
ain” movie in ground scenes. It was acquired by the Mu-
seum in 1977 in exchange for the fuselage of a  DH.9a, 
now on display at  RAF Museum Hendon. Currently  
the SM411 wears the paint scheme of TB995 ZF-O, operat-
ed by Polish No. 308 “Krakowski” Squadron, flown by F/O  
Henryk Krakowian.
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Stefania Wojtulanis

Stefania Wojtulanis-Karpińska (ur. 22 listopada  
1912 r. w Warszawie, zm. 12 lutego 2005 r. w Los Angeles) 
była jedną z  trzech polskich pilotek, latających podczas  
II wojny światowej w Air Transport Auxiliary – służbie zaj-
mującej się przebazowaniem samolotów bojowych po-
między jednostkami operacyjnymi a  zakładami produk-
cyjnymi i remontowymi. W zbiorach Muzeum znajdują się 
liczne przedmioty, należące do niej. 

Stefania Wojtulanis-Karpińska (born on 22 No-
vember 1912 in Warsaw, deceased on 12 February 2005 in 
Los Angeles) was one of three Polish female pilots, serv-
ing in the Air Transport Auxiliary (ATA) during the Second 
World War. The ATA was a  service tasked with ferrying 
combat aircraft between operational units and produc-
tion and repair facilities. The Museum possesses several 
items that belonged to her.
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Jadwiga Piłsudska
- Jaraczewska

Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska (ur. 28 lutego 
1920 r., zm. 16 listopada 2014 r. w  Warszawie), młod-
sza córka marszałka Józefa Piłsudskiego i  Aleksandry 
Szczerbińskiej podczas II wojny światowej była jed-
ną z  trzech polskich pilotek (obok Stefanii Wojtula-
nis i  Anny Leskiej), latających podczas II wojny świa-
towej w  Air Transport Auxiliary – służbie zajmującej 
się przebazowaniem samolotów bojowych pomiędzy 
jednostkami operacyjnymi a  zakładami produkcyjny-
mi i  remontowymi. Latać zaczęła w  1937 r. w  Polsce 
jako uczennica gimnazjum. W  czasie wojny wylatała  
312 godzin za sterami 21 różnych typów samolotów bo-
jowych i  wielozadaniowych, wykonując średnio dwa loty 
dziennie. Latała m.in. samolotami Taylorcraft Auster, Fa-
irey Barracuda, Fairchild Argus, Hawker Hart, North Ameri-
can Harvard, Hawker Hurricane, Avro 621 Tutor, Piper Cub,  
de Havilland Tiger Moth, Miles Magister, Fairey Albacore, 
Boulton Paul Defiant, Fairey Firefly, Westland Lysander, 
Miles Master, North American P-51 Mustang, Percival Proc-
tor, Supermarine Spitfire, Avro Anson, Airspeed Oxford, 
de Havilland Dragon Rapide. Była wysoko oceniana przez 
przełożonych. Otrzymała stopień porucznika czasu wojny.  
Po wojnie pozostała w  Wielkiej Brytanii i  ukończyła tam 
studia architektoniczne. Pozostała po wojnie w  Wielkiej 
Brytanii, a w 1990 r. powróciła na stałe do Polski.

W  zbiorach Muzeum znajduje się portret Jadwi-
gi Piłsudskiej, książka lotów RAF Anny Leskiej i  mundur 
weterański Alicji Kalinieckiej, szefowej służby wywiadu  
w 300 Dywizjonie Bombowym.

Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska (born on 28 Feb-
ruary 1920, deceased on 16 November 2014 in Warsaw), 
the younger daughter of Marshal Józef Piłsudski and Al-
eksandra Szczerbińska was one of three Polish female 
pilots (apart from Stefania Wojtulanis and Anna Leska), 
serving in the Air Transport Auxiliary (ATA) during the 
Second World War. She started to fly in 1937 as a  high 
school student. She flew various types of aircraft, such 
as Taylorcraft Auster, Fairey Barracuda, Fairchild Argus, 
Hawker Hart, North American Harvard, Hawker Hurri-
cane, Avro 621 Tutor, Piper Cub, de Havilland Tiger Moth, 
Miles Magister, Fairey Albacore, Boulton Paul Defiant, 
Fairey Firefly, Westland Lysander, Miles Master, North 
American P-51 Mustang, Percival Proctor, Supermarine 
Spitfire, Avro Anson, Airspeed Oxford, de Havilland Drag-
on Rapide. She was appreciated by her superiors. He held 
the rank of wartime lieutenant. After the war she stayed 
in Great Britain and took a degree in architecture. In 1990 
she returned to Poland. 

The Museum possesses a  portrait of Jadwiga 
Piłsudska, log book of Anna Leska and veteran’s uniform of 
Alicja Kaliniecka, chief of intelligence service in the Polish  
No. 300 Bomber Squadron.

Skrzydła i Ludzie XX wieku | 49                48 | Skrzydła i Ludzie XX wieku



Bolesław Orliński (ur. 13 kwietnia 1899 r. w Niwerce 
koło Kamieńca Podolskiego, zm. 28 lutego 1992 r. w Mis-
sissauga w  Kanadzie) był słynnym polskim pilotem woj-
skowym i  doświadczalnym. Podczas I  wojny światowej 
walczył w armii carskiej, a w 1918 r. wstąpił do formowa-
nego w  Rosji I  Korpusu Polskiego gen. Dowbor-Muśnic-
kiego. Po jego rozformowaniu służył krótko w armii ukra-
ińskiej, a następnie wstąpił do Wojska Polskiego. Podczas 
wojny polsko-bolszewickiej walczył w  kawalerii. Następ-
nie ukończył kurs pilotażu, był instruktorem w  Wyż-
szej Szkole Pilotów w  Grudziądzu, a  następnie służył  
w  11 Pułku Myśliwskim w  Lidzie, dowodzonym przez płk. 
pil. Jerzego Kossowskiego, gdzie zasłynął jako mistrz 
akrobacji lotniczej. W dniach od 27 sierpnia do 25 wrze-
śnia 1926 r., na samolocie Bréguet XIXA2, Orliński wraz 
z mechanikiem Leonardem Kubiakiem dokonali kilkueta-
powego przelotu z Warszawy do Tokio, na trasie długości  
10 300 km oraz z powrotem. W Japonii Orliński otrzymał 
cesarski Order Wschodzącego Słońca VI klasy oraz Zło-
ty Medal Cesarskiego Towarzystwa Lotniczego. W drodze 
powrotnej samolot uległ poważnym uszkodzeniom, mimo 
tego lotnicy zdołali dolecieć nim do Warszawy. W 1928 r. 
Orliński wystąpił ze służby wojskowej i podjął pracę pilota 
doświadczalnego w  Państwowych Zakładach Lotniczych 
w  Warszawie, gdzie oblatywał wszystkie skonstruowane 
tam myśliwce. Brał udział w  zawodach Challenge 1930 
i  1932, ale nie ukończył ich. W  1931 r. na samolocie PZL 
P.6 zwyciężył w zawodach National Air Races w Cleveland 
w  Stanach Zjednoczonych. Tuż przed wybuchem II woj-
ny Orliński jako pierwszy z Polaków został przeszkolony 
na samolot myśliwski Supermarine Spitfire przeznaczony 
dla Polski.

Podczas II wojny światowej Orliński służył w Wiel-
kiej Brytanii jako instruktor w  szkolnictwie lotniczym. 
W  1943 r. w  stopniu majora otrzymał przydział do 305 
Dywizjonu Bombowego. Przeszedł szkolenie na samolo-
tach De Havilland Mosquito i  szkolił również innych pi-
lotów na tym wyjątkowo trudnym samolocie, m.in. w  lą-
dowaniach awaryjnych na jednym silniku. Od 1 sierpnia 
1944 r. do 31 stycznia 1945 r., w brytyjskim stopniu Wing 
commandera (podpułkownika RAF) był dowódcą tego 
dywizjonu. Wykonał 49 lotów bojowych o  czasie 246 
godzin 50 minut. Ogółem wylatał ponad 7000 godzin 
na 92 typach samolotów. Po wojnie osiadł na emigracji  
w Kanadzie.

Bolesław Orliński (born 
on 13 April 1899 in Niwer-
ka near Kamenets Podolsky, 
Ukraine, deceased on 28 Feb- ruary 1992 in 
Mississauga, Canada) was a famous Polish military and 
test pilot. During the First World War he served in the 
Russian Army, in 1918 he joined the 1st Polish Corps, 
formed in Russia. After its disbandment he served briefly 
in the Ukrainian Army and later joined the Polish Army. 
During the Polish-Soviet War of 1919-1920 he served 
in cavalry. Subsequently he completed pilot training 
and was an instructor in the Advanced Flying School in 
Grudziądz. Later he served in the 11th Fighter Regiment 
based in Lida, commanded by Col. Jerzy Kossowski, 
where he gained fame as master of aerobatics. During 
27 August – 25 September 1926 Orliński with mechan-
ic Leonard Kubiak made a return flight from Warsaw to 
Tokio in a French Breguet XIXA2 aircraft, 10,300 km long. 
In Japan Orliński was decorated with Imperial Order of 
the Rising Sun 6th Class and Golden Medal of the Imperi-
al Aeronautical Society. On the way back the aircraft was 
severely damaged, yet the airmen managed to make it 
to Warsaw. In 1928 Orliński left the military and became 
a test pilot in Państwowe Zakłady Lotnicze (National 
Aircraft Factory) in Warsaw, where he flew mostly PZL 
fighter prototypes. He took part in Challenge contests in 
1930 and 1932, but dropped out in both. In 1931 he won 
the National Air Races in Cleveland, USA in the PZL P.6 
prototype fighter. Just before the outbreak of the Second 
World Orliński, as the first Polish pilot qualified in the Su-
permarine Spitfire fighter, intended for Poland. 

During the war Orliński served initially as a flight 
instructor in Great Britain. In 1943, holding the rank of 
Major he was assigned to the Polish No. 305 Bomber 
Squadron. He qualified in de Havilland Mosquito fight-
er-bomber and also trained other pilots on this excep-
tionally demanding aircraft, among others in emer-
gency single engine landing. During 1 August 1944 – 31 
January 1945, holding the rank of Wing Commander he 
commanded this squadron. He flew 49 combat missions, 
logging 246 hours and 50 minutes. In total he logged 
more than 7,000 flight hours on 92 aircraft types. After  
the war he settled in Canada.

Bolesław Orliński
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Karol Pniak
Urodził się 26 stycznia 1910 r. w  Jaworznie. Tam 

ukończył szkołę powszechną, następnie w  1928 r. gimna-
zjum w  Chorzowie. W  październiku 1928 r. wstąpił ochotni-
czo do 2 Pułku Lotniczego w  Krakowie. W  grudniu 1929 r. 
został awansowany do stopnia kaprala. W  okresie od maja 
1930 r. do września 1931 r. ukończył szkolenie w  pilotażu 
i  przeszkolenie na pilota myśliwskiego, po czym  otrzymał 
przydział do 122 Eskadry Myśliwskiej 2 PL. Był wyróżnia-
jącym się pilotem. Wraz z  kapralem Stanisławem Mackiem 
i  por. Bronisławem Kosińskim należał do zespołu akroba-
cyjnego zwanego „trójką Bajana” od nazwiska dowódcy, 
por. pil. Jerzego Bajana, wykonującego pokazy akrobacji 
grupowej na samolotach PWS-A, których końce skrzydeł 
połączone były w  locie taśmami. W  1936 r. został awanso-
wany do stopnia plutonowego, a  następnie ukończył szko-
lenie oficerskie. Otrzymał przydział do 142 Eskadry Myśliw-
skiej 4 PL  w  Toruniu i  w  jej składzie walczył we wrześniu   
1939 r. Podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 r.  wy-
konał 24 loty bojowe i  15 razy brał udział w  walce. Zgłosił 
zestrzelenie dwóch samolotów indywidualnie i  jednego  
zespołowo.

18 września przekroczył granicę rumuńską, a 29 paź-
dziernika 1939 r. znalazł się we Francji. W  styczniu 1940 r. 
zgłosił się ochotniczo na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Pod-
czas Bitwy o  Anglię walczył w  brytyjskich dywizjonach 32 
i 257. Zestrzelił trzy samoloty niemieckie i  jeden włoski in-
dywidualnie i  drugi zespołowo. 25 listopada 1940 r. został 
przeniesiony do 306 Toruńskiego Dywizjonu Myśliwskiego 
w  Ternhill. W  listopadzie 1942 r. został dowódcą eskadry 
w 306. DM. Na początku 1943 r. zgłosił się do Polish Fighting 
Team – ochotniczej grupy polskich pilotów myśliwskich, ma-
jących walczyć w Afryce - i został zakwalifikowany do pierw-
szego składu zespołu.  1 marca 1943 r. został awansowany do 
stopnia kapitana. Podczas walk w  Afryce szczęście mu nie 
dopisywało, ponieważ mimo częstego udziału w  lotach bo-
jowych nie odniósł żadnych zwycięstw.  Po powrocie z Afryki 
trafił do III Polskiego Skrzydła Myśliwskiego, potem służył 
jako instruktor, kontroler naziemny i  oficer operacyjny. Od 
28 listopada 1944 r. do 30 czerwca 1945 r. był dowódcą 308 
Dywizjonu Myśliwskiego. Następnie został przydzielony do 
dowództwa 131 Skrzydła Myśliwskiego, a od 16 sierpnia 1946 
r. ponownie został dowódcą 308 DM aż do jego rozwiązania. 
Łącznie zestrzelił 6 i  ¾ samolotów nieprzyjaciela. W  lutym 
1947 r. wrócił do Polski. Zmarł 17 października 1980 r. i  zo-
stał pochowany w Jaworznie. W zbiorach Muzeum znajduje 
się mundur Karola Pniaka, jego liczne dokumenty i torby po-
dróżne, z którymi wracał z Wielkiej Brytanii do Polski. 

Karol Pniak was born on 
26 January 1910 in Jaworzno, where he graduated 
from primary and high school in 1928. In October 1928 
he joined the 2nd Air Regiment in Cracow. In December 
1929 he was promoted to the rank of corporal. During May 
1930 – September 1931 he completed basic and fighter pi-
lot training and was assigned to the 122nd Fighter Squad-
ron of the 2nd Air Regiment. He was and outstanding pi-
lot. Along with Cpl Stanisław Macek and 1st Lt Bronisław 
Kosiński he was a  part of an aerobatic team, called “Ba-
jan’s trio” (after its commander, 1st Lt Jerzy Bajan), flying 
formation aerobatic displays on three PWS-A  fighters with 
wings linked with ropes. In 1936 he was promoted to pla-
toon sergeant and subsequently completed officer train-
ing. He was assigned to the 142nd Fighter Squadron of the 
4th Air Regiment based in Toruń and with this squadron he 
took part in the fighting in September 1939. During the De-
fensive War of 1939 he flew 24 missions and 15 times took 
part in combat. He claimed two individual and one shared  
victory. 

On 18 September Karol Pniak crossed the Romanian 
border and on 29 October 1939 arrived in France. In Janu-
ary 1939 he volunteered for redeployment to Great Britain. 
Having completed the training he served with British No. 
32 and 257 Squadrons during the Battle of Britain. He shot 
down three German aircraft, one Italian aircraft individual-
ly and one jointly with P/O  Kay. On 25 November 1940 he 
was posted to No. 306 Polish Fighter Squadron at Ternhill. 
In October 1942 he was  appointed a  flight commander in 
this squadron. In early 1943 he volunteered for the Polish 
Fighting Team – a Polish squadron which was to be sent to 
North Africa – and was accepted. On 1 March 1943 he was 
promoted to the rank of Captain. During the fighting in Af-
rica he had no luck, despite frequent combat missions he 
scored no victories. After the return from Africa he served in 
the III. Polish Fighter Wing, then as instructor, ground con-
troller and operations officer. During 28 November 1944 – 
30 June 1945 he was the commander of the Polish No. 308 
Fighter Squadron. Later he was assigned to the headquar-
ters of Polish 131st Fighter Wing and from 16 August 1946 
he became again the commander of No. 308 squadron until 
its disbandment. He shot down 6 and ¾ enemy aircraft. In 
February 1947 Karol Pniak returned to Poland. He died on 17 
October 1980 and was buried in his hometown of Jaworzno. 
The Museum possesses the Polish Air Force uniform of Karol 
Pniak, numerous documents and travel bags with which he 
returned from Great Britain to Poland. 
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RAF Mk IXB Sekstant lotniczy   
Bubble sextant

Sekstant to optyczny przyrząd nawigacyjny, słu-
żący do mierzenia wysokości ciał niebieskich nad hory-
zontem, a także kątów poziomych i pionowych pomiędzy 
obiektami widocznymi na Ziemi, w  celu określenia linii 
pozycyjnych. Jest to podstawowy przyrząd służący do 
ustalania pozycji statku lub samolotu na podstawie wy-
sokości ciał niebieskich. 

Sekstant lotniczy różni się konstrukcyjnie od 
sekstantu morskiego zastąpieniem lunetki służącej do 
obserwacji horyzontu tubami z  płynem lub pęcherzy-
kiem powietrza umieszczonym w  libelli, służącym za 
sztuczny horyzont, stąd jego angielska nazwa „bub-
ble sextant”, czyli sekstant pęcherzykowy. Pierwszy 
sekstant pęcherzykowy, będący zmodyfikowanym 
sekstantem morskim, skonstruował amerykański lotnik 
Richard Byrd w  1919 r. W  dużych samolotach znajdo-
wało się specjalne stanowisko dla nawigatora, przykry-
te przezroczystą kopułą, umożliwiające wykonywanie 
pomiarów astronawigacyjnych przy użyciu sekstantu. 
Po II wojnie światowej sekstanty zaczęły być zastępo-
wane przez coraz nowocześniejsze i  precyzyjniejsze 
urządzenia radionawigacyjne i  nawigację satelitarną. 
Obecnie są stosowane sporadycznie, jako przyrządy  
rezerwowe. 

Sekstant Mk IXB, umieszczony w  bakelitowej 
skrzynce był standardowym wyposażeniem samolotów 
bombowych i transportowych RAF podczas II wojny świa-
towej. Nawigatorzy z  polskich dywizjonów bombowych 
byli również szkoleni w ich użyciu. 

A sextant is an optical doubly reflecting navigation 
instrument that measures the angular distance between 
two visible objects. The primary use of a sextant is to me-
asure the angle between an astronomical object and the 
horizon for the purposes of celestial navigation. 

The aviation sextant differs from marine sextant in 
replacement of the monocular, used for viewing, with flu-
id tubes or bubble level, acting as artificial horizon, hen-
ce the name „bubble sextant”. The first bubble sextant, 
which was a  modified marine sextant, was designed by 
US aviator Richard Byrd in 1919. In large aircraft there 
was a special position for the navigator, under a transpa-
rent dome on top of the fuselage, called astrodome, in-
tended for sextant sightings. 

After the Second World War the sextants began to 
be replaced by increasingly more advanced and precise 
radio and satellite navigation systems. Nowadays they 
are sporadically used as backup systems. 

The Mk IXB sextant, stored in a bakelite case was 
a  standard equipment of RAF Second World War bom-
ber and transport aircraft. Navigators of Polish bomber  
squadrons were also trained in their operation. 

               54 | Skrzydła i Ludzie XX wieku Skrzydła i Ludzie XX wieku | 55 



Avro Wyrzutnik bombowy  
Bomb rack

Uniwersalny wyrzutnik bombowy Avro z selekto-
rem Mark IV, stosowany w brytyjskim ciężkim samolocie 
bombowym Avro Lancaster z okresu II wojny świato-
wej. Wyrzutniki te, zamontowane w komorze bombowej. 
umożliwiały przenoszenie bomb o różnych wagomiarach, 
od 250 funtów (113 kg do 4000 funtów (1816 kg) i w róż-
nych konfiguracjach. 

Avro Lancaster, wprowadzony do służby w 1942 r. 
był najbardziej udanym z brytyjskich samolotów bombo-
wych, używanych podczas II wojny światowej. Od połowy 
1944 r. w samoloty te był wyposażony polski 300 Dywi-
zjon Bombowy „Ziemi Mazowieckiej”, stacjonujący w Fal-
dingworth.

Universal Avro bomb rack with Mark IV selector, 
used in British World War II Avro Lancaster heavy bom-
ber. These racks, mounted in the bomb bay, enabled car-
rying bombs of various sizes, from 250 pounds (113 kg) 
to 4,000 pounds (1,816 kg), in various configurations. 

The Avro Lancaster, introduced in 1942, was the 
most successful British bomber aircraft, used during the 
Second World War. From mid-1944 these aircraft were 
also operated by Polish No. 300 Bomber Squadron, based  
at Faldingworth. 
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Messerschmitt  
Bf 109G-6

Messerschmitt Bf 109, masowo produkowany 
w  wielu znacznie różniących się od siebie wersjach był 
przez cały okres II wojny światowej podstawowym samo-
lotem myśliwskim Luftwaffe. W III Rzeszy wyprodukowa-
no 33 984 egzemplarzy.

Bf 109 został skonstruowany przez inż. Willy Messer-
schmitta i Roberta Lussera w zakładach Bayerische Flug-
zeugwerke w Augsburgu. Jego poprzednikiem, na którym 
wypróbowano układ konstrukcyjny dolnopłata z  chowa-
nym podwoziem o konstrukcji całkowicie metalowej i tech-
nologię produkcji, był samolot turystyczny Messerschmitt 
Bf 108, który wystartował w zawodach Challenge 1934 r.  
Prototyp Bf 109 został oblatany w  maju 1935 r. Przed 
wybuchem II wojny światowej powstały wersje seryjne  
Bf 109A (Anton), B (Bertha), C (Cäsar), D (Dora), napę-
dzane silnikami Junkers Jumo 210 oraz wersja E (Emil), 
z  chłodzonym cieczą 12–cylindrowym silnikiem widla-
stym Daimler-Benz DB601A o  mocy 1175 KM. W  1937 r.  
pierwsze Bf 109 zostały użyte bojowo w wojnie domowej 
w Hiszpanii.

The Messerschmitt Bf 109, mass produced in many 
versions, significantly differing between each other, was 
Luftwaffe’s primary fighter aircraft  for the entire Second 
World War. Production in the Third Reich totaled 33,984 
aircraft of all versions.

The Bf 109 was designed by Willy Messerschmitt 
and Robert Lusser in Bayerische Flugzeugwerke in 
Augsburg. Its predecessor, in which the configuration 
of all-metal low wing monoplane with retractable land-
ing gear and production technology was tested, was the 
Messerschmitt Bf 108 tourer, which took part in Chal-
lenge International de Tourisme 1934 contest. The proto-
type made its maiden flight in May 1935. Before the out-
break of the Second World War the production versions 
Bf 109A (Anton), B (Bertha), C (Cäsar), D (Dora), powered 
by Junkers Jumo 210 engines and E (Emil), powered by 
Daimler-Benz DB601A engine, rated at 1,175 hp were de-
veloped. In 1937 the Bf 109 saw combat for the first time 
in the Spanish Civil War. 

Samolot myśliwski 
Fighter aircraft

Fot. Bundesarchiv
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Następcą Bf 109E był Bf 109F (Friedrich), który 
wszedł do produkcji w 1940 r. Wprowadzono w nim zmia-
ny konstrukcyjne stosowane we wszystkich późniejszych 
wariantach – skrzydła bez uzbrojenia o  zaokrąglonych 
końcówkach, działko umieszczone między blokami cylin-
drów silnika, strzelające przez piastę śmigła, kołpak śmi-
gła obejmujący cały przód kadłuba, usterzenie poziome 
bez zastrzałów i częściowo chowane kółko ogonowe. Na-
stępnie powstała najliczniej produkowana wersja G, na-
pędzana nowym silnikiem DB605 o mocy 1475 KM, a pod 
koniec wojny wersja K, o najmocniejszym silniku i uzbro-
jeniu oraz najwyższych osiągach.

Wariant G-6, wprowadzony w  1943 r. z  uzbroje-
niem w  postaci działka MG 151 kal. 20 mm i  karabinów 
maszynowych MG 131 kal. 13,1 mm była najliczniej produ-
kowaną odmianą tego samolotu (ok. 10 000 egzempla-
rzy).

Poza stałym uzbrojeniem strzeleckim Messer-
schmitty Bf 109 mogły też przenosić podwieszane uzbro-
jenie dodatkowe w postaci bomb,  wyrzutni rakiet niekie-
rowanych i zasobników z działkami.

Prócz Luftwaffe samoloty te użytkowali sojusznicy 
Niemiec – Finlandia, Węgry, Rumunia, Bułgaria i  Słowa-
cja, a także neutralna Szwajcaria.

Prezentowany egzemplarz, numer seryjny (Wer-
knummer) 163306, „czerwona 3” wyprodukowany 
w maju 1944 r. został przydzielony do jednostki treningo-
wej Jagdgruppe West, stacjonującej w Jaworzu (Gabbert) 
koło Drawska Pomorskiego. Rankiem 28 maja 1944 r. do 
lotu treningowego wystartował nim Fw. Ernst Pleiners. 
Krótko po starcie silnik przerwał pracę i  samolot wraz 
z pilotem zatonął w pobliskim jeziorze Trzebuń. W 2000 
r. wrak został wydobyty i w ciągu kilku lat odrestaurowa-
ny przez pracowników Fundacji ,,Polskie Orły”. 

The next version was the Bf 109F (Friedrich), 
which entered production in 1940. In this version the de-
sign changes used in all later variants were introduced 
– wings with rounded tips, with the armament removed, 
engine-mounted cannon, firing through the propeller 
hub, large spinner blending smoothly into the cowling, 
cantilever tailplane and partially retractable tailwheel.

Subsequently the most produced version Bf 109G 
introduced in 1942, powered by 1,475 hp DB605 engine 
and the K version, with most powerful engine, heaviest 
armament and highest performance, were developed.  
The most numerous variant was the G-6 (ca. 10,000 
built), introduced in 1943, armed with one 20 mm MG 151 
cannon and two 13.1 mm MG 131 machine guns.

Apart from fixed gun armament the Bf 109s 
could also carry external stores in form of bombs, rock-
et launchers and gun pods. Apart from Luftwaffe, the 
Bf 109s were also operated by allies of the Third Reich 
– Finland, Hungary, Romania, Bulgaria, Slovakia, as well 
as neutral Switzerland.

The displayed aircraft, serial number (Werknum-
mer) 163306 „Red 3”, built in May 1944 was assigned to 
Jagdgruppe West training unit, based at Gabbert (Jawor-
ze) near Drawsko Pomorskie in northern Poland. On the 
morning of 28th May 1944 Feldwebel Ernst Pleiners took 
off  to a training sortie. Just after the take-off the engine 
quit and aircraft ditched in the nearby Trzebuń lake, kill-
ing the pilot. With the efforts of the “Polish Eagles” Foun-
dation the wreckage of the aircraft was recovered in 2000  
and restored.

Fot. Bundesarchiv

Fot. Bundesarchiv
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Uzbrojenie Bf 109G-6 
Armament of Bf 109G-6

Automatyczne działko lotnicze kalibru 20 mm, 
opracowane w  firmie Mauser w  1941 r. Było stosowa-
ne jako podstawowe uzbrojenie myśliwców Messer-
schmitt Bf 109 począwszy od wersji F-4 i  wersjach G, 
montowane pomiędzy blokami cylindrów silnika i  strze-
lające przez piastę śmigła (Motorkanone – działko sil-
nikowe). Poza Messerschmittami Bf 109 działka MG 
151/20 były stosowane w  japońskich myśliwcach Ka-
wasaki Ki-61-I  Hei, włoskich Macchi C.205, Fiat G.55 
Reggiane Re.2005 oraz rumuńskich IAR 81B i  81C.  
Po II wojnie światowej działka MG 151/20 były stosowane 
m.in. we francuskich śmigłowcach podczas wojny w  Al-
gierii. Poza statkami powietrznymi działka te stosowano 
również jako broń przeciwlotniczą na podstawach stałych 
i transporterach opancerzonych. 

Maschinengewehr 131 to lotniczy wielkokalibro-
wy karabin maszynowy kalibru 13,1 mm, skonstruowany 
w  1938 r. w  niemieckiej firmie Rheinmetall-Borsig. Był 
stosowany jako uzbrojenie niemieckich samolotów bo-
jowych podczas II wojny światowej. W  myśliwcach Mes-
serschmitt Bf 109 i  Focke-Wulf Fw 190 były montowane 
w kadłubie i posiadały elektryczny system odpalania na-
boju dla umożliwienia wysokiej szybkostrzelności przy 
synchronizacji z obrotami śmigła. W ciężkich samolotach 
były montowane w wieżyczkach strzeleckich oraz w wie-
żach zdalnie sterowanych, często w  formie karabinów 
podwójnie sprzężonych. Przy masie 16,6 kg był jednym 
z najmniejszych lotniczych karabinów maszynowych uży-
tych w tym konflikcie. 

20 mm automatic aircraft cannon, developed by 
the Mauser company in 1941. It was used as the main in-
board weapon of the Messerschmitt Bf 109 fighter, from 
the F-4 through the G variants. It was mounted between 
engine cylinder banks and fired through the propeller 
hub (Motorkanone). Apart from the Messerschmittami 
Bf 109 the MG 151/20 were used in Japanese Kawasa-
ki Ki-61-I  Hei, Italian Macchi C.205, Fiat G.55 Reggiane 
Re.2005 and Romanian IAR 81B and 81C fighters. After 
the Second World War the MG 151/20 cannons were used 
as onboard weapons on French helicopters during the 
war in Algeria. These cannons were also used as anti-air-
craft weapons on fixed mounts and armored vehicles. 

Maschinengewehr 131 is a  13.1 mm machine gun, 
designed in 1938 in 1938 by Rheinmetall-Borsig and pro-
duced from 1940 to 1945. It could be used as fixed, flexi-
ble or turreted, on single or twin mountings in Luftwaffe 
aircraft during World War II. In the Messerschmitt Bf 109 
and Focke-Wulf Fw 190 fighters a pair of MG 131 machine 
guns was used as cowl armament. They fired electrically 
primed ammunition in order to sustain a high rate of fire 
when shooting through the propeller disc of a single-en-
gined fighter. With the weight of 16.6 kg it was one of the 
smallest aircraft machine guns used in that conflict.

Działko MG 151/20  
MG 151/20 aircraft cannon

Karabin maszynowy MG 131  
MG 131 machine gun
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Zbiornik paliwa
External fuel tank

Dodatkowy, odrzucany zbiornik paliwa o pojem-
ności 300 l, używany podczas II wojny światowej w nie-
mieckich myśliwcach Messerschmitt Bf 109, Messer-
schmitt Bf 110, Focke-Wulf Fw 190,  Focke-Wulf Ta 152  
i Messerschmitt Me 262. Zbiorniki te były przenoszone  
pod skrzydłami lub pod kadłubem.

External 300-liter drop fuel tank, used during the 
Second World War on German Messerschmitt Bf 109, Mess-
erschmitt Bf 110, Focke-Wulf Fw 190,  Focke-Wulf Ta 152  
and Messerschmitt Me 262 fighter aircraft. These tanks 
were carried under the wings or on the centerline station.
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Amiot AAC.1 Toucan 
(Junkers Ju 52/3m)

Junkers Ju 52/3m to jeden z  najbardziej rozpo-
wszechnionych na świecie w pierwszej połowie XX wieku 
samolotów pasażersko-transportowych. Jego powsta-
nie było efektem stopniowego rozwoju pierwszego cał-
kowicie metalowego jednopłata J1, skonstruowanego 
przez profesora Hugo Junkersa w  1915 r. Bezpośrednim 
poprzednikiem był jednosilnikowy Junkers Ju 52, mo-
gący przewozić 15-17 pasażerów, opracowany w  1930 r. 
Prototyp wersji Ju 52/3m (Dreimotoren – trójsilnikowy) 
został oblatany w kwietniu 1932 r., po czym samoloty te 
wersji były dostarczane Lufthansie, a  także do Finlandii, 
Szwecji i  Brazylii. Podobnie jak poprzednicy, Ju 52/3m 
był typową dla Junkersa całkowicie metalową konstrukcją 
z pracującym pokryciem z blachy falistej ze stopu alum-
iniowego i  miał opatentowane przez Junkersa „podwój-
ne skrzydło”, czyli oddzieloną krawędź spływu na całej 
rozpiętości z  klapą i  lotką. W  Niemczech szybko zyskał 
przydomek „Tante Ju” (ciotka Ju). Samoloty Ju 52/3m, 
napędzane różnymi typami silników były używane przez 
linie lotnicze w  wielu krajach. W  1936 r. PLL LOT otrzy-
mały jednego Junkersa Ju 52/3m, noszącego znaki re-
jestracyjne SP-AKX. Był to 
największy samolot we flocie 
-  zabierał 15 pasażerów i miał 
zasięg 1350 km. 

Ju 52/3m był podsta-
wowym typem samolotu trans-
portowego Luftwaffe.   
W  1934 r. powstała też wersja 
bombowa, mogąca przenosić  
6 bomb o masie po 100 kg, wy-
posażona w  stanowiska strze-
leckie na grzbiecie i  pod ka-
dłubem, tzw. „kosz na śmieci” 
z  karabinami maszynowymi MG 
15 kal. 7,92 mm. Ju 52/3m na-
leżące do niemieckiego Legio-
nu Condor i  sił generała Franco 

The Junkers Ju 52/3m was one of the most pop-
ular passenger and transport aircraft of the first half 
of the 20th century. It came into being as the effect of 
the evolution of the first all – metal J1 monoplane, de-
signed by Hugo Junkers in 1915. The direct predeces-
sor was the single – engine Junkers Ju 52, capable 
of carrying 15 -17 passengers, developed in 1930. The 
next year work on a  three-engine version commenced. 
The prototype of the Ju 52/3m version (Dreimotor-
en – Tri – motor) first flew in April 1932 and deliveries 
to Lufthansa, Sweden, Finland and Brasil began. Like its 
predecessor, the Ju 52/3m was a  typical for Junkers 
all – metal construction with corrugated, load – bear-
ing duraluminum skinning and featured the patented 
Junkers double wing – a detached trailing edge with ai-
leron and flap assembly on the entire span. In Germa-
ny it quickly won the nickname “Tante Ju” (Aunt Ju).  
The Ju 52/3m aircraft, powered by various types of en-
gines were operated by airlines in many countries. During 
1936- 1939 the Polish Airlines LOT operated a  single Ju 

52/3m, registered SP-AKX.  With 
15 passenger seats and range of 
1,350 km (729 NM) it was the larg-
est aircraft in the fleet. 

The Ju 52/3m was the pri-
mary type of transport aircraft 
operated by Luftwaffe. In 1934 
a  bomber version was devel-
oped. It was capable of carrying 
six 100-kg bombs and equipped 
with two 7.92 mm MG 15 gun po-
sitions, one dorsal and one ven-
tral, called a  “dustbin”. The Ju 
52/3ms of the German Legion 
Condor and General Franco’s 
forces saw extensive service 
during the Spanish Civil War 
of 1936 – 1939. In Spain they 
were also license built as CASA 

Samolot transportowy
Transport aircraft
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były intensywnie wykorzystywane podczas wojny domo-
wej w  Hiszpanii. W  Hiszpanii Ju 52/3m były też produ-
kowane na licencji w  zakładach CASA pod oznaczeniem  
CASA 352. 

Następnie Ju 52/3m stał się „koniem roboczym” 
Luftwaffe na wszystkich frontach II wojny światowej. Pod-
czas II wojny światowej Niemcy wyprodukowali 516 sa-
molotów Ju 52/3m w  zakładach Amiot w  Colombes we 
Francji, przemianowanych na Ateliers Aeronautiques de 
Colombes (AAC). Napęd stanowiły silniki BMW 132 pro-
dukowane w  zakładach SNECMA. Po wojnie wyprodu-
kowano kolejnych 400 egzemplarzy pod oznaczeniem 
AAC.1 Toucan. Samoloty te były używane przez Francu-
skie Siły Powietrzne do zadań transportowych podczas 
wojen w Indochinach i Algierii w latach 50., później trafiły 
w ręce innych użytkowników. 

Prezentowany samolot został wyprodukowa-
ny w  zakładach AAC w  1946 r. Do 1960 r. był używany 
przez Armée de l’Air (Siły Powietrzne Francji). W grudniu  
1960 r. został sprzedany Siłom Powietrznym Portuga-
lii, które w  1973 r. podarowały go Imperial War Museum 
w  Duxford w  Wielkiej Brytanii. Podczas remontu, zakoń-
czonego w  2002 r. otrzymał malowanie egzemplarza  
Ju 52/3m o  znakach ‘4V+GH’ należącego do eskadry 
transportowej 1/KGr zbV 9, operującej na froncie wschod-
nim w 1942 r. W 2012 r. został zakupiony przez MLP.

352. During the World War II the Germans built 516 Ju 
52/3m aircraft in the Amiot factory at Colombes, France, 
renamed Ateliers Aeronautiques de Colombes (AAC).  

They were powered by BMW 132 engines, manu-
factured by SNECMA. After the war the French built fur-
ther 400 examples, designated AAC.1 Toucan. These air-
craft were used by the French Air Force in the transport 
role during the wars in Indochina and Algeria in 1950s 
and later found their way to other operators.

The displayed aircraft was built by AAC in 1946. 
Until 1960 it was operated by the French Air Force. In 
December 1960 it was sold to Portuguese Air Force. 
In 1973 it was donated to Imperial War Museum at 
Duxford, Great Britain. During the restoration com-
pleted in 2002 it was painted in colors of the exam-
ple coded ‘4V+GH’ belonging to transport squad-
ron 1/KGr zbV 9, operating on the Eastern Front in 
1942. In 2012 it was purchased by Polish Aviation  
Museum.

Fot. Bundesarchiv

Fot. Bundesarchiv
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BMW 132Z

9-cylindrowy silnik gwiazdowy chłodzony powie-
trzem o mocy 725 KM, opracowany w zakładach Bayeri-
sche Motoren Werke w  Monachium jako udoskonalenie 
amerykańskiej licencji na silnik Pratt&Whitney Hornet. 
Jego dokumentacja techniczna była wykonana w  syste-
mie metrycznym. Posiada 1-biegową sprężarkę odśrodko-
wą i instalację przeciwzakłóceniową. Silniki BMW 132 były 
używane m.in. w samolotach Ju 52/3m, Henschel Hs 126, 
Henschel Hs 123, Focke-Wulf Fw 200 Condor.

9-cylinder air cooled radial engine, rated at  
725 hp, developed at Bayerische Motoren Werke in Mu-
nich as improvement of American license for Pratt&Whit-
ney Hornet engine. Its technical documentation was 
made in the metric system The engine has single-speed 
centrifugal type supercharger and anti-interference pro-
tection. The BMW 132 engines were used among others 
in the Ju 52/3m, Henschel Hs 126, Henschel Hs 123 and  
Focke-Wulf Fw 200 Condor aircraft. 

Fot. Bundesarchiv

Fot. Bundesarchiv

Fot. Bundesarchiv
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Celownik bombowy  
Bombsight

Produkowany w kilku wersjach w zakładach optycz-
nych Carl Zeiss Lotfernrohr (Lotfe) 7 był podstawowym 
celownikiem bombowym, stosowanym w niemieckich 
bombowcach horyzontalnych (zrzucających bomby z lotu 
poziomego) podczas II wojny światowej, takich jak Heinkel  
He 111, Dornier Do 217, Junkers Ju 88, Ju 188, Ju 388, He-
inkel He 177, Focke-Wulf Fw 200 Condor i Arado 234 Blitz. 
Posiadał żyroskopową stabilizację obrazu celu, pozwala-
jącą na obliczenie prędkości wiatru i dzięki temu pręd-
kości względem ziemi. Umożliwiał zrzut bomb na cele 
znajdujące się od 90° do 40° przed samolotem i do 20° 
po obu stronach toru lotu. Podczas podejścia do bombar-
dowania sprzęgany był z autopilotem i zwalniał bomby  
automatycznie.

The Lotfernrohr (Lotfe) 7, produced in several 
versions by the Carl Zeiss optical instrument compa-
ny was the primary type of bombsight, used in German 
World War Two horizontal bombers, such as Heinkel 
He 111, Dornier Do 217, Junkers Ju 88, Ju 188, Ju 388, 
Heinkel He 177, Focke-Wulf Fw 200 Condor and Ara-
do 234 Blitz. It featured gyroscopic target image sta-
bilization platform, enabling calculation of the wind 
speed, which in turn enabled calculation of the actual 
groundspeed. The bombsight could be used against tar-
gets 90° to 40° in front of the aircraft, and up to 20°  
on either side. On the bomb run it was coupled with the  
autopilot and released bombs automatically.

Lotfe 7
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Polikarpow Po-2LNB

Polikarpow Po-2, pierwotnie nazywany U-2  (U – od 
„ucziebnyj” czyli szkolny, oznaczenie Po-2 wprowadzono 
w 1944 r. po śmierci konstruktora) to jednosilnikowy dwu-
płat o  konstrukcji całkowicie drewnianej, skonstruowany 
w  ZSRR przez Nikołaja Polikarpowa pod koniec lat 20. 
XX wieku  jako następca samolotu szkolnego U-1, zwane-
go „Awruszką”, będącego kopią brytyjskiego Avro 504K 
z czasów I wojny  światowej.  Prototyp oblatano w stycz-
niu 1928 r. Po dokonaniu poprawek w  konstrukcji płato-
wiec U-2 skierowano do masowej produkcji. Zbudowano 
szereg wariantów przystosowanych od różnych celów 
i warunków klimatycznych. Pojawiły się wersje sanitarne, 
rolnicze, dyspozycyjne, transportowe i  pasażerskie. Ze 
względy na łatwość pilotażu, obsługi technicznej i  bez-
pieczeństwo lotu były eksploatowane przez wiele lat.

W 1941 r., po niemieckim ataku na ZSRR opracowa-
no nocną wersję bombową U-2LNB. Choć konstrukcyjnie 
i  pod względem osiągów przypominał bardziej samolot 
z pierwszej niż z drugiej wojny światowej jako drewniany 
dwupłat o  prędkości niewiele przekraczającej 100 km/h, 
przy umiejętnym wykorzystaniu był bardzo skuteczny. 
Mała prędkość dwupłata była atutem, ponieważ była niż-
sza niż prędkość przeciągnięcia niemieckich myśliwców, 
przez pilotom przez to trudno było zająć dogodną po-
zycję do strzału. U-2 były za to wrażliwe na ostrzał ar-
tylerii, dlatego musiały operować w  nocy. Opracowano 
skuteczną taktykę ich użycia – po starcie leciały na nie-
wielkiej wysokości, przed celem wznosiły się, pilot redu-
kował do minimum obroty silnika i  samolot podchodził 
do bombardowania w  płytkim nurkowaniu, będąc nie-
mal niesłyszalnym, dzięki temu często 
udawało się osiągnąć 
element niemal cał-
kowitego zaskoczenia. 
Ich głównym zadaniem 
było nękanie wojsk nie-
mieckich. W  lotnictwie 
radzieckim tymi samo-
lotami latały głównie za-

Polikarpov Po-2, originally called U-2 (U  for 
“uchebnyi” – trainer, the designation was changed to 
Po-2 after the designer’s death) is a single engine wood-
en biplane, designed in the USSR by Nikolai Polikarpov in 
late 1920s to replace the U-1 trainer, known as “Avrush-
ka”, which was a  copy of British First World War Avro 
504K aircraft. The prototype first flew in January 1928 
and after minor improvements the U-2 entered mass 
production. Several variants – passenger, executive, am-
bulance and crop sprayer, adapted for various missions 
and climate conditions, were developed. Thanks to easy 
handling, maintenance and safety they remained in ser-
vice for decades. 

In 1941, after the German invasion on the USSR 
the U-2LNB night bomber variant was developed.  
Despite the fact that in terms of design and performance 
the U-2LNB was much like a World War I aircraft, it being 
a wooden biplane with maximum speed barely exceeding 
60 kt, was very effective when used skillfully. Low speed 
was an advantage, because it was lower than the stall 
speed of German fighters, so it was difficult for the Ger-
man pilots to take firing position. The biplanes was prone 
to anti-aircraft artillery fire, so they had to operate at 
night. An effective tactics of their use was developed. Af-
ter the take-off the aircraft flew at low altitude, climbed 
for the attack and made a gliding bombing run, with en-
gine throttled back, being virtually inaudible. Thanks to 
this the element of complete surprise was often achieved.  
 

Their main task was harassing 
German troops. In the Soviet Air 
Force the U-2LNBs were mostly 
flown by female aircrews, called 
by the German “Nachthexen 
(Night Witches).

Polish  Army units in the 
USSR received several U-2 
aircraft in the liaison variant, 

Samolot bombowy nocny  
Night bomber aircraft
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łogi kobiece, zwane przez Niemców „Nachthexen”, czyli 
„nocnymi wiedźmami”. 

Jednostki Wojska Polskiego, sformowane w  ZSRR 
otrzymały wiele samolotów U-2 w wersji łącznikowej, po-
nadto polscy piloci byli na nich szkoleni w kilku szkołach 
lotniczych na terenie ZSRR. Sformowano też jednostkę 
bojową - 2 Pułk Bombowców Nocnych „Kraków”, wszedł 
do akcji jesienią 1944 r. Brał on udział w walkach o War-
szawę jesienią 1944 r., atakując pozycje niemieckie na 
Pradze i zrzucając zaopatrzenie dla powstańców. Później 
uczestniczył w walkach o Wał Pomorski, Kołobrzeg i Ber-
lin. W tej jednostce latał egzemplarz muzealny o numerze 
seryjnym 641-646, wyprodukowany w  1944 r.  Samolot 
ten,  w oryginalnej wersji bombowej jest unikatem na ska-
lę światową.

Po wojnie wiele samolotów Po-2 trafiło do lotnic-
twa polskiego. Łącznie w  ZSRR wyprodukowano ok. 33 
000 egzemplarzy. W 1948 r. podjęto w Polsce licencyjną 
produkcję udoskonalonej wersji Po-2, oznaczonej CSS-13.

Polish pilots were also trained on them in various flying 
schools in the USSR. On 1 April 1944 a combat unit - the 
2nd Night Bomber Regiment, equipped with Po-2LNB 
was formed at Grigoryevskoye air base and entered ac-
tion in the autumn of 1944. The regiment took part in the 
battle of Warsaw, attacking German positions on the right 
bank of the Vistula river and dropping supplies for the 
Warsaw Uprising fighters. Later the regiment participat-
ed in the fighting for the Pomeranian Wall, Kolberg and 
Berlin. In this unit the displayed aircraft, serial number 
641-646, built in 1944, was operated. It is the only surviv-
ing example of the wartime production bomber variant. 

After the war Poland obtained a  large number 
of Po-2 aircraft. Production in the USSR totaled about 
33,000. In 1948 an upgraded version, designated CSS-13, 
entered production in Poland.
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Bücker Bü 131  
Jungmann

Bücker Bü 131 Jungmann został skonstruowany 
przez szwedzkiego inżyniera Andersa Anderssona jako 
samolot do masowego szkolenia pilotów w  intensywnie 
rozwijającym się po dojściu Adolfa Hitlera do władzy lot-
nictwie niemieckim. Pierwszy prototyp Bü 131 o znakach 
D-3150 został oblatany 27 kwietnia 1934 r. W  tym roku 
rozpoczęto produkcję pierwszej wersji Bü 131A z silnikiem 
Hirth HM 60R o mocy 80 KM. W  1935 r. Bü 131A wszedł 
do eksploatacji jako samolot do szkolenia podstawowe-
go w  Deutscher Luftsportverband (DLV), a  następnie 
NSFK (Nazionalsozialistischer Fliegerkorps) i  Luftwaffe.  
W  1936 r. rozpoczęła się produkcja wersji Bü 131B, róż-
niącej się zastosowaniem mocniejszego silnika Hirth 
HM 504A-2 o  mocy 105 KM. Jungmanny szczególnie 
dobrze nadawały się do szkolenia pilotów myśliwskich.  
Wielu niemieckich asów okresu wojny, m.in. Erich Hart-
mann, stawiało za ich sterami swoje pierwsze kroki w po-
wietrzu. Poza szkoleniem były też w  niewielkiej liczbie 
wykorzystywane jako samoloty łącznikowe w jednostkach 
bojowych na froncie. 

Jungmanny były licznie produkowane na licen-
cji w Szwajcarii jako Do/Bü 131, Hiszpanii jako CASA1.131 
oraz w  Japonii, gdzie służyły jako samoloty szkolne lot-

Bücker Bü 131 was designed in 1933 by a  Swed-
ish engineer Anders Andersson to meet the demand for 
a trainer aircraft for mass pilot training for German avia-
tion, which was rapidly expanding after Adolf Hitler’s rise 
to power.  The first prototype Bü 131, registered D-3150 
first flew on April 27, 1934. In the same year production 
of  the first version Bü 131A, powered by 80 hp began.  
Hirth HM 60R engine entered. In 1935 it entered ser-
vice as a basic trainer in the Deutscher Luftsportverband 
(DLV), and subsequently NSFK (Nazionalsozialistischer 
Fliegerkorps) and Luftwaffe. In 1936 the Bü 131B version, 
powered by 105 hp Hirth HM 504A-2 engine entered 
production. They were particularly useful in fighter pilot 
training. Many top scoring German WW II fighter aces, 
including Erich Hartmann learned to fly in a  Jungmann. 
They were also used in combat units as liaison aircraft. 

The Jungmanns were also license built in large 
numbers in Switzerland as Do/Bü 131, Spain as CASA 1.131 
and Japan, where they were used as trainers in the army 
aviation under the designation Ki-86 and naval aviation 
under the designation Kyushu K9W1 Momiji. Before the 
war in Czechoslovakia the Tatra company built 10 exam-

Samolot szkolny  
Trainer aircraft
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nictwa armii pod oznaczeniem Ki-86 i  lotnictwa ma-
rynarki, oznaczone Kyushu K9W1 Momiji. W  Czecho-
słowacji przed wojną firma Tatra zbudowała na licencji 
10 sztuk, oznaczonych T-131. W  czasie wojny Niem-
cy produkowali Jungmanny w  zakładach Aero w  Pra-
dze pod oznaczeniem Aero C-4. W  latach 1946-1949 
Czesi kontynuowali produkcję, budując ponad 200 
Jungmannów, napędzanych silnikami Walter Minor  
4–III, pod nazwą Aero C-104. Do dziś samoloty Bücker  
Bü 131 Jungmann cieszą się dużą popularnością i są ciągle 
produkowane, a  ich produkcja jest umiejscowiona w Pol-
sce, w firmie Air-Res w Rzeszowie. Tym sposobem Jung-
mann to najdłużej produkowany seryjnie samolot w histo-
rii lotnictwa. Łącznie powstało około 5000 egzemplarzy.  
Pochodną Jungmanna jest jednomiejscowy samolot akro-
bacyjny Bücker Bü 133 Jungmeister. Egzemplarz muzeal-
ny o numerze seryjnym 13.113 był używany przez Niemców 
na terenie okupowanej Polski i został przejęty w 1945 roku.  
Po remoncie był eksploatowany w  latach 1946-1955 
przez Aeroklub Poznański z  rejestracją SP-AFO. Został 
przekazany do zbiorów MLP w 1963 r.

ples, designated T-131. During the war the Germans man-
ufactured Jungmanns at the Aero factory in Prague un-
der the designation Aero C-4. During 1946 – 49 further 
200 aircraft, designated Aero C-104, powered by Walter 
Minor 4-III engines were built in Czechoslovakia. Until 
present the Jungmanns are very popular throughout the 
world and remain in production at Air-Res company in 
Poland, basing on German documentation and type cer-
tificate from the 1930s. Hence the Jungmann is the long-
est produced aircraft in the history of aviation. Produc-
tion totaled about 5,000. A  derivative of the Jungmann 
was the Bücker Bü 133 Jungmeister aerobatic aircraft.  
The displayed aircraft, serial number 13.113 was operated 
by the Germans in occupied Poland and abandoned. After 
the war it underwent overhaul and was operated by Poznań 
Aero Club during 1946 – 55 with the registration SP-AFO.  
It was donated to the Museum in 1963.
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Piper L-4H 
Grasshopper

Piper J-3 Cub to lekki, jednosilnikowy górnopłat 
konstrukcji mieszanej, z  drewniano-metalowymi skrzy-
dłami i  kadłubem z  rur stalowych krytymi płótnem, na-
pędzany 4-cylindrowym silnikiem w  układzie płaskim 
chłodzonym powietrzem Continental A-65-8 o mocy 65 
KM, skonstruowany w latach 30. w USA. W 1941 r. wygrał 
konkurs US Army na samolot łącznikowy i obserwacyjny 
dla artylerii. W czasie wojny był produkowany pod ozna-
czeniem L-4 Grasshopper (w  kolejnych wariantach od 
L-4A do L-4J) i  od 1942 r. wykorzystywany masowo na 
wszystkich frontach II wojny oraz w  wojnie koreańskiej. 
Wyróżniał się prostotą konstrukcji i  łatwością pilotażu.  
Łącznie wyprodukowano ponad 20 000 egzemplarzy. 

Po raz pierwszy samolotów tych użyto podczas 
operacji Torch, czyli lądowania wojsk alianckich w Afryce 
Północnej. 9 listopada 1942 r. trzy samoloty L-4A, startu-
jące z pokładu lotniskowca USS Ranger  kierowały ogniem 
amerykańskiej artylerii okrętowej, ostrzeliwujących cele  
na brzegu. 

Piper J-3 Cub is a light, single engine, two-seat 
high-wing monoplane of mixed construction, powered 
by 65-hp Continental A-65-8 air-cooled four – cylinder 
flat inline engine, with wings featuring wooden spars and 
metal ribs and fuselage welded of steel tubes, all cov-
ered with fabric, designed in 1930s in the USA.  In 1941 
it won US Army contest for a liaison and artillery spot-
ting aircraft. During the Second World War it was mass 
– produced under the designation L-4 Grasshopper (in 
variants from L-4A to L-4J) and widely used on all fronts 
of the Second World War and Korean War. It was charac-
terized by simple construction and easy handling. More 
than 20,000 were built. 

These aircraft saw action for the first time dur-
ing the Operation Torch – Allied landing in North Africa.  
On 9 November 1942 three aircraft, operating from the  
aircraft carrier USS Ranger provided artillery observation 
for large US naval guns.

As US involvement in the war increased, the Grass-
hoppers were used on increasingly large scale. They per-
formed artillery spotting and were used as liaison, scout 

Samolot łącznikowo- 
obserwacyjny Liaison and  
observation aircraft
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W miarę wzrostu zaangażowania wojsk amerykań-
skich w  walkach Grasshoppery były wykorzystywane na 
coraz większą skalę. Korygowały ogień artyleryjski, sto-
sowano je także  jako  maszyny dyspozycyjne, łączniko-
we, sanitarne i  obserwacyjne. Fabrycznie nie uzbrojone 
samoloty były uzbrajane „na własną rękę” przez zało-
gi i  obsługę naziemną w  broń piechoty, między innymi 
w  wyrzutnie przeciwpancerne M1/M9 Bazooka czy gra-
naty ręczne. 

Podczas lądowania na Sycylii (operacja Husky)  
10 lipca 1943 r. Grasshoppery operowały ze specjalnie 
przystosowanych pokładów okrętów desantowych LST. 

Niektóre egzemplarze Piperów L-4 zostały przy-
stosowane do lądowania i  startu przy pomocy tzw. sys-
temu Brodie. Był to system pozwalający na start i  lądo-
wanie na okręcie lub w niedostępnym terenie z użyciem 
haka łapiącego pętlę przesuwającą się po stalowej linie 
rozpiętej między dwoma masztami nad ziemią lub wzdłuż 
pokładu okrętu. System ten wykorzystano podczas walk 
o Okinawę. 

Po II wojnie światowej Polska zakupiła 141 egzem-
plarzy z demobilu amerykańskiego. Były używane w ae-
roklubach, lotnictwie rolniczym i  sanitarnym. W  latach 
1953- 1955 większość z nich skasowano z uwagi na „nie-
właściwe ideologicznie” pochodzenie. 

Prezentowany egzemplarz o  numerze seryj-
nym 43-29233 był używany przez armię amerykańską 
w  Afryce Północnej i  we Włoszech w  latach 1943-1945.  
Po wojnie latał w  Polsce w  aeroklubach ze znakami  
SP-AFP do 1976 r.

and medical evacuation aircraft. With no factory-installed 
armament they were provisionally armed in field condi-
tions by their air and ground crews with infantry weap-
ons, such as M1/M9 Bazooka antitank rocket launchers 
or hand grenades. During the Sicily landing (Operation 
Husky) on 10 July 1943 the L-4s operated from specially 
converted decks of LST assault vessels. 

Some L-4 Grasshoppers were modified to use 
Brodie landing system – an aircraft recovery system  for 
use in normally unsuitable terrain or aboard a ship. The 
method of landing involved catching a hook attached to 
the plane with a sling which itself was attached to a cable 
stretched between two masts over the ground or along  
ship deck. This system was used during the battle of 
Okinawa in 1945. During the Korean War 1950 – 1953 the 
L-4 Grasshoppers were used in the same role and were 
later replaced by similar, but more advanced Cessna O-1 
Bird Dog aircraft.

After the Second World War Poland purchased 141 
Piper L-4 Grasshoppers from US surplus. They were used 
for flight training, as crop sprayers and medical transport 
aircraft. During 1953 – 1955 most of them were scrapped 
due to their “politically incorrect” origin. The Piper Cub 
had many development variants, produced after the war 
and its design became a pattern for numerous light and 
ultralight aircraft designs. 

The displayed aircraft, s/n 43-29233 was op-
erated by the US Army in North Africa and Italy during 
1943-45. After the war it was operated by flying clubs in  
Poland until 1976 with registration SP-AFP

Fot. US Army
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North American 
T-6G Texan 

Jeden z najbardziej rozpowszechnionych na świe-
cie samolotów szkolno – treningowych, North American 
AT-6 Texan powstał w  1937 r. w  Stanach Zjednoczonych 
z przeznaczeniem do zaawansowanego szkolenia pilotów 
bojowych, przede wszystkim myśliwskich. Jest to dwu-
miejscowy dolnopłat konstrukcji metalowej z  chowanym 
podwoziem, napędzany silnikiem gwiazdowym o  mocy 
600 KM. Własnościami lotnymi i osiągami, w tym przede 
wszystkim prędkością lądowania przypominał ówczesne 
samoloty myśliwskie. Powstały wersje BC-1 i BC-1A prze-
znaczone dla lotnictwa armii (USAAC) i  SNJ dla lotnic-
twa marynarki. Po zmianie systemu oznaczeń w  USAAC 
BC-1A zostały przemianowane na AT-6 (Advanced Tra-
iner). Masowa produkcja ruszyła  w  zakładach w  Dallas 
w Teksasie, stąd samolot otrzymał nazwę Texan. Powstała 
również wersja przeznaczona dla lotnictwa brytyjskie-
go, z  wyposażeniem kabin pilotów odpowiadającym sa-
molotom brytyjskim, nazwana Harvard. Na samolotach 
tego typu szkolili się też piloci polscy w Wielkiej Brytanii 
i Kanadzie. Były też produkowane na licencji w Kanadzie 
w zakładach Noorduyn i Canadian Car&Foundry. Łącznie 
powstało 15 495 egzemplarzy. 

Po zakończeniu wojny Texany były wycofywane 
ze służby, ale brak nowych samolotów szkolnych zmusił 
USAF do zastosowania nietypowego rozwiązania. W 1949 
r. do wytwórni zaczęto sprowadzać wszystkie istniejące 
płatowce AT-6. Po demontażu i  ocenie wszystkich ele-
mentów z  najlepszych podzespołów montowano nowe 
samoloty oznaczone T-6G. W  ten sposób w  zakładach 
w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie powstało 2600 sa-
molotów. W  latach 1945 – 1959 Texany i  Harvardy były 
eksportowane do 50 krajów, często w ramach amerykań-
skiej pomocy wojskowej dla sojuszników. W  latach 50. 
służyły do szkolenia pilotów wojskowych w  większości 
państw nowopowstałego NATO. Były też wykorzystywane 
bojowo w różnych konfliktach lokalnych.

Egzemplarz muzealny, prezentowany w  malowa-
niu fabrycznym został dostarczony do Francji. Był uży-
wany do zadań szturmowych przez Francuskie Siły Po-
wietrzne podczas wojny w  Algierii w  latach 1954 – 1961.  
W 1993 r. trafił do zbiorów muzeum.

One of world’s most popular trainer aircraft -  
North American AT-6 Texan was developed in 1937 in the 
USA for advanced training of military, primarily fighter 
pilots. It is an all-metal low-wing monoplane with retract-
able landing gear, powered by a 600-hp radial engine. In 
terms of performance and flight characteristics, particu-
larly the landing speed it resembled fighter aircraft of 
the time. The BC-1 version for the US Army Air Corps and 
SNJ for US Navy and Marine Corps were developed. After 
the change of the designation system in the USAAC the 
BC-1 was redesignated AT-6 (Advanced Trainer). Mass 
production was launched in the new North American pro-
duction facility at Dallas, Texas, hence the name Texan.  
A version for the Royal Air Force, with  cockpit layout 
resembling British combat aircraft, named Harvard was 
also developed. Also Polish pilots were trained in these 
aircraft in the UK and Canada. They were also produced 
under licence in Canada by Noorduyn and Canadian  
Car&Foundry.

After the war the Texans were retired, but the lack 
of new trainer aircraft forced the USAF to use an untyp-
ical solution. Starting in 1949, all remaining AT-6 air-
frames were brought back to the manufacturers. After 
disassembly and assessment of all components, new air-
frames were assembled from the best components. They 
were designated T-6G. A total of 2,600 „new” aircraft 
were manufactured that way in the USA and Canada.  
During 1945 – 1959 the Texans and Harvards were ex-
ported to 50 countries, often under US military assis-
tance programs for allies. In the 1950s they were used 
for military pilot training in most nations of the newly 
established NATO. They also saw combat in several local 
conflicts.

The displayed aircraft, wearing factory paint 
scheme was delivered to France. It was used by the 
French Air Force in the ground attack role during the Al-
gerian War of 1954-1961. It was acquired by the Museum 
in 1993.

Samolot szkolno-treningowy 
Trainer aircraft
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Cessna UC-78 Bobcat 

W  1938 r. szef biura konstrukcyjnego zakładów 
Cessna Aircraft Corporation w  Wichita, Tom Selter, za-
projektował pięciomiejscowy samolot dyspozycyjny 
T-50 Bobcat konstrukcji mieszanej, napędzany dwo-
ma silnikami gwiazdowymi Jacobs R-755. Oblatany 
wiosną 1939 r. wszedł do produkcji w  zakładach Ces-
sna w  roku 1940 jako pierwsza dwusilnikowa kon-
strukcja firmy. Samolot natychmiast wzbudził za-
interesowanie Royal Air Force, który zakupił 822 
sztuki T-50 pod nazwą Cessna Crane z  przeznacze-
niem do szkolenia załóg bombowców na terenie Kana-
dy w  ramach British Commonwealth Air Training Plan.  
Od 1940 r. zakłady Cessna rozpoczęły masową produk-
cję modelu T-50 w  wojskowej wersji treningowej AT-8 
z  mocniejszymi silnikami Lycoming R-680, a  następnie 
AT-17 – na powrót z  silnikami Jacobs. Łącznie powstało 
1 181 samolotów wszystkich wersji szkolnych dla Lotnic-
twa Armii Stanów Zjednoczonych (USAAF). Z  uwagi na 
częściowo drewnianą konstrukcję były nazywane przez 
załogi „Bamboo Bombers”, czyli „bambusowymi bom-
bowcami”. 

In 1938 Tom Selter, the chief designer of Wichi-
ta-based Cessna Aircraft Corporation developed T-50 
Bobcat five-seat executive aircraft of mixed construction, 
powered by two Jacobs R-755 radial engines. First flown 
in the spring of 1939, it entered production in 1940 as the 
company’s first twin engine design. The aircraft aroused 
interest of the Royal Air Force, which purchased 822 ex-
amples, named Cessna Crane to train bomber pilots in 
Canada under British Commonwealth Air Training Plan.   
In 1940 Cessna started production of the T-50 model in 
the AT-8 military trainer version with more powerful Ly-
coming R-680 engines and then AT-17, again with Jacobs 
engines. In total 1,181 military trainers for the US Army 
Air Force were produced. Due to their partially wooden 
construction they were dubbed “Bamboo bombers”. 

The UC-78 (utility/cargo) transport version was 
also developed. A total of 3,329 for the USAAF and 67 
identical JRC-1 for the US Navy were built. After the war 
several thousand of AT-17 and UC-78 were sold as sur-
plus to many countries, including Poland.

Samolot wielozadaniowy 
Utility aircraft
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Powstała też odmiana transportowa, oznaczona 
UC-78 (utility/cargo), służąca do lotów dyspozycyjnych. 
Powstało 3 329 takich samolotów dla USAAF oraz 67 iden-
tycznych JRC-1 dla US Navy. Po zakończeniu wojny kilka 
tysięcy samolotów AT-17 i  UC-78 sprzedano w  ramach  
demobilu do wielu krajów, w tym do Polski.

W 1946 r. dla PLL LOT zakupiono z amerykańskiego 
demobilu 21 samolotów Cessna UC-78 Bobcat, z których 
14 zarejestrowano, a  pozostałe służyły jako zbiór części 
zamiennych. Były przeznaczone do szkolenia załóg i  lo-
tów dyspozycyjnych oraz pasażerskich z 3-4 pasażerami 
na najkrótszych trasach. Jeden z  samolotów był w  wer-
sji fotogrametrycznej. W 1950 r. z przyczyn politycznych 
samoloty te skasowano, pozostawiając tylko jeden, któ-
ry latał później w Instytucie Lotnictwa do 1962 r. W lipcu 
1953 r. skoczek doświadczalny, kpt. Tadeusz Dulla wyko-
nał z niego rekordowe skoki spadochronowe z wysokości 
i  4600 i   4800 m. W  1967 r. samolot został przekazany 
do zbiorów Muzeum Lotnictwa. Paszcza rekina namalo-
wana na kadłubie symbolizuje fakt, że samolot ten latał 
tak długo dzięki montowaniu w nim części pochodzących 
z innych egzemplarzy (kanibalizacji).

In 1946 Polish Airlines LOT purchased 21 UC-
78 aircraft, 14 of which were registered and the rest 
were broken for spare parts. They were used for air-
crew training, executive flights and scheduled servic-
es on the shortest routes, carrying 3-4 passengers.  
One aircraft was a photogrammetric version. In 1950 all 
but one of these aircraft were scrapped due to political 
reasons. The surviving one was operated by the Aviation 
Institute until 1962. In July 1953 test parachutist Capt. 
Tadeusz Dulla made record parachute jumps from this 
aircraft from the altitudes of 4,600 m (15,100 ft) and 
4,800 m (15,750 ft). The sharkmouth symbolized the fact 
that the aircraft remained in service for such a long time 
thanks to cannibalization.
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Lisunow Li-2 

W  połowie lat 30. XX wieku w  firmie Douglas Air-
craft Company w  USA opracowano samolot DC-3 (Do-
uglas Commercial-3), następcę modelu DC-2. który stał 
się jedną z  najpopularniejszych maszyn pasażersko-
-transportowych na świecie. Prototyp oblatano 17 grud-
nia 1935 r. Wszedł do użycia 18 września 1936 r., a  jego 
eksploatacja okazała się dużym sukcesem komercyj-
nym. Gdy wybuchła II wojna światowa, wiele egzem-
plarzy DC-3 zostało wcielonych do Korpusu Lotnicze-
go Armii Stanów Zjednoczonych (USAAC), jednak nie 
mogło to pokryć zapotrzebowania na samolot trans-
portowy. Dlatego też opracowano wojskową wersję  
DC-3, nazwaną C-47 Skytrain (podniebny pociąg), oblataną  
23 grudnia 1941 r. 

W  1938 r. ZSRR zakupił licencję na produkcję  
DC-3. Zespół kierowany przez Borysa Lisunowa wpro-
wadził zmiany, dostosowujące samolot do wytwarzania 
i  eksploatacji w  ZSRR. Wzmocniono konstrukcję, zasto-
sowane inne silniki i zmieniono położenie drzwi wejścio-
wych. Samolot wszedł do produkcji w 1939 r. w zakładzie 
nr 84 w Chimkach pod Moskwą pod oznaczeniem PS-84 
(Pasażerskij Samoljot-84), które w  1941 r. zmieniono na 
Lisunow Li-2.  W  stosunku do amerykańskiego orygina-
łu Li-2 miał znacznie gorsze osiągi, ponieważ był cięż-
szy i  napędzany słabszymi silnikami, gorsza też była 
jakość wykonania.  Do 1947 r. wyprodukowano ok. 3000  
egzemplarzy.

In mid-1930s in the USA the DC-3 (Douglas Com-
mercial-3), which became one of world’s most popular 
passenger and transport aircraft was designed by Doug-
las Aircraft Company. It was the successor of the previ-
ous DC-2 model. The prototype first flew on 17 December 
1935 and entered service on 18 September 1936, becom-
ing a commercial success.

When the Second World War broke out, many  
DC-3s were taken over by the US Army Air Corps, but 
it did not fulfill the demand for a transport aircraft. 
Therefore a military transport version, designated C-47 
Skytrain was developed and first flown on 23 December 
1941.

In 1938 the USSR purchased licence for DC-3 pro-
duction. Several modifications, adapting the aircraft to 
manufacturing and service in the USSR, including struc-
ture strengthening, repositioning of the main entry door 
and change of engines, were applied by a design team 
led by Boris Lisunov. The aircraft entered production in 
1939 at Factory No.84 at Khimky near Moscow as PS-84 
(Pasazherskiy Samolyot - Passenger Aircraft-84). In 1941 
the designation was changed to Li-2. In comparison with 
the US original the Li-2 had much poorer performance, 
because it was heavier and powered by less powerful en-
gines. The production quality was also poorer. Circa 3,000  
were built until 1947.

Samolot transportowy
Transport aircraft 
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Li-2 był pierwszym samolotem w wyposażeniu PLL 
LOT, odtwarzanych po II wojnie światowej. Dziesięć takich 
maszyn udostępniło lotnictwo wojskowe. W październiku 
1945 r. podpisano z ZSRR umowę na dostawę 20 samo-
lotów Li-2 w  wersji pasażerskiej. Kolejne 10 zakupiono  
w l. 1951 – 53. Ich zakup umożliwił otwarcie regularnych 
połączeń, chociaż samoloty te miały spore ograniczenia, 
jeśli chodzi o zasięg i prędkość. 

Z  kompletem 21 pasażerów zasięg Li-2 wyno-
sił tylko 700 km. Mimo tego były używane przez LOT 
aż do 1966 r. Podczas ich eksploatacji zdarzyło się kilka 
katastrof. W  lotnictwie wojskowym Li-2 były używane 
do zadań transportowych i  zrzucania spadochroniarzy  
do 1974 r.

Prezentowany egzemplarz o  numerze seryjnym 
18439102 i  numerze bocznym 027 wyprodukowano  
w 1943 r. W czasie wojny latał w lotnictwie radzieckim, po 
wojnie został przekazany Polsce. W  latach 1950 - 1974 
był używany w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie.

The Li-2 was the first aircraft operated by Polish 
Airlines LOT, re-established after the Second World War. 
Ten aircraft in transport version were handed over by the 
Air Force. In October 1945 a contract for delivery of 20 
Li-2 aircraft in passenger version was signed. Further 
ten were purchased during 1951 – 1953. The acquisition 
of these aircraft enabled opening regular services, al-
though they had considerable speed and range limita-
tions. The range with full complement of 21 passengers 
was only 700 km (378 NM). Despite this they were op-
erated by LOT until 1966. There were several crashed of 
these aircraft during their service. In the Air Force the 
Li-2s served in the transport and paradropping role by 
1974.

The displayed aircraft, serial number 18439102, tail 
number 027, was built in 1943. During the war it was op-
erated by Soviet air force. After the war it was delivered 
to Polish Air Force. During 1950 - 1974 was operated by  
the Officer Air Training School at Dęblin.
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Tupolew Tu-2S 

Bombowiec Tu-2 został opracowany przez ze-
spół konstrukcyjny kierowany przez Andrieja Tupolewa 
w  biurze konstrukcyjnym CKB-29, działającym w  wię-
zieniu NKWD. Początkowo szef NKWD Ławrentij Beria 
zażądał od Tupolewa opracowania czterosilnikowego, 
wysokościowego bombowca nurkującego dalekiego za-
sięgu, zdolnego do zaatakowania floty brytyjskiej w  jej 
bazach. Zadanie to było niewykonalne, ale Tupolewowi 
udało się przekonać Berię, że bardziej przydatny będzie 
mniejszy, frontowy (taktyczny) bombowiec nurkujący. 
Oblot prototypu szybkiego bombowca frontowego, ozna-
czonego “103”  wykonano 29 stycznia 1941 r. Następnie 
oblatano dwa kolejne zmodyfikowane prototypy. Trze-
ci prototyp 103W, napędzany silnikami gwiazdowymi 
M-82 stał się wzorcem do produkcji seryjnej, rozpoczętej  
w  1942 r. Samolot otrzymał oznaczenie Tu-2. Miał czte-
roosobową załogę, złożoną z pilota, nawigatora, górnego 
strzelca -  radiotelegrafisty i dolnego strzelca. Wszedł do 
akcji we wrześniu 1942 r. Był to samolot udany, ale kło-
poty sprawiały gaźnikowe silniki M-82. Produkcję wstrzy-
mano, a w 1943 r. uruchomiono produkcję wersji Tu-2S ze 
znacznie lepszymi silnikami ASz-82FN z  bezpośrednim 
wtryskiem paliwa. Pułki bombowe wyposażone w  samo-
loty Tu-2S weszły do akcji w 1944 r. Zostały użyte w wal-
kach w Prusach Wschodnich, o Wał Pomorski i Berlin. Po 
zakończeniu wojny w  Europie były używane w  walkach 
z Japończykami na Dalekim Wschodzie. Produkcja Tu-2S 
trwała do 1948 r. Powstało 2527 egzemplarzy wszystkich 
wersji. Do końca lat 40. samoloty Tu-2S były podstawo-
wym wyposażeniem frontowych pułków bombowych lot-
nictwa ZSRR. Zostały też użyte bojowo przez siły komu-
nistyczne w wojnie koreańskiej, ponosząc spore straty.

The Tu-2 bomber was developed by a team led by 
Andrei Tupolev in TsKB-29 design bureau, which operat-
ed in NKVD prison. Initially the chief of NKVD, Lavrenti 
Beria ordered Tupolev to design a  four-engine, high-al-
titude long-range dive bomber, capable of attacking the 
Royal Navy in its British bases. This task was infeasible, 
but Tupolev managed to convince Beria that a  smaller, 
tactical dive bomber would be more useful. The proto-
type of a fast tactical bomber, designated “103” first flew 
on 29 January 1941. Subsequently two other, modified 
prototypes flew. The third prototype, powered by M-82 
radial engines became the pattern for series production, 
commenced in 1942. The aircraft received the desig-
nation Tu-2. It had a  crew of four, comprising the pilot, 
navigator, dorsal gunner – wireless operator and ven-
tral gunner. It entered service in September 1942. It was 
a  successful aircraft, but the M-82 carbureted  engines 
caused problems. The production was halted and in 1943 
improved Tu-2S version, with much better ASh-82FN 
fuel-injected engines entered production. Bomber reg-
iments, equipped with Tu-2S aircraft entered action  in 
1944, seeing combat in the fighting in East Prussia, over 
the Pomeranian Wall and Berlin. After the end of the war 
in Europe the Tu-2S saw combat against Japanese in the 
Far East. Production continued until 1948 and totaled 
2,527 aircraft of all versions. The Tu-2S were the primary 
type operated by Soviet tactical bomber regiments until 
the end of 1940s. They were also used by the communist 
forces in the Korean War and suffered heavy losses. 

In 1949 the Polish Air Force obtained seven used 
Tu-2S bombers and one UTu-2 dual control trainer for 

Samolot bombowy
Bomber aircraft 
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W  1949 r. lotnictwo polskie otrzymało od ZSRR  
7 używanych samolotów Tu-2S w wersji bombowej i jeden 
dwuster UTu-2 do przeszkalania na ten typ. Były one eks-
ploatowane przez pułki bombowe i  rozpoznawcze oraz 
lotnictwo Marynarki Wojennej. W  Polsce załogi Tu-2S 
ograniczono do trzech ludzi – zrezygnowano z  dolnego 
strzelca i zdemontowano uzbrojenie z jego stanowiska.

Z  uwagi na niewielką liczbę Tu-2S w  Polsce nie 
stanowiły poważnej siły bojowej, poza tym dość szyb-
ko stały się przestarzałe z  chwilą pojawienia się no-
wych konstrukcji bombowców z  napędem odrzutowym.  
Zaczęły więc być wykorzystywane do zadań pomocni-
czych, jak holowanie celów powietrznych i  szkolenie ar-
tylerzystów przeciwlotniczych w  celowaniu do sylwetki 
samolotu. W  pustej kabinie dolnego strzelca montowa-
no wyciągarkę do holowania rękawa, służącego jako cel 
do strzelań dla załóg samolotów i  artylerii przeciwlotni-
czej. Miejsce strzelca – radiotelegrafisty zajął operator 
wyciągarki. Rękaw był przenoszony na zaczepach w  ko-
morze bombowej, a po zakończeniu zadania, przed lądo-
waniem – zrzucany wraz z  liną na lotnisku wzdłuż pasa  
startowego.

Prezentowany egzemplarz, który w  Polsce otrzy-
mał numer boczny 5, przeszedł przez wszystkie jednostki 
bojowe użytkujące w Polsce te samoloty, następnie służył 
jako holownik celów powietrznych, a na zakończenie swo-
jej służby w 1956 r. trafił do Instytutu Technicznego Wojsk 
Lotniczych. Kabina operatora wyciągarki została przebu-
dowana na stanowisko do prób foteli wyrzucanych, stoso-
wanych w odrzutowych samolotach myśliwskich. Skoczek 
doświadczalny, kpt. Tadeusz Dulla wykonał w 1956 r. kilka 
doświadczalnych katapultowań w  fotelu z  myśliwca Jak-
23. Z  ośmiu użytkowanych w  Polsce samolotów Tu-2S  
dwa utracono w wypadkach.

type conversion. They were operated by bomber and re-
connaissance regiments of the Air Force and Naval Avia-
tion. In Poland Tu-2S crews were reduced to three – the 
ventral gunner position was abandoned and the gun re-
moved.  

Due to their small number the Tu-2S aircraft in 
Poland never were a  significant fighting force, moreo-
ver they quite quickly became obsolete as new, jet-pow-
ered bomber aircraft designs appeared. They were 
of particularly little use in the Naval Aviation as they 
were not capable of carrying anti-ship weapons and 
the reconnaissance equipment was limited to pho-
to cameras. They began to be used in auxiliary roles, 
as target tugs and for anti-aircraft gunners’  aerial tar-
get aiming practice. The target drogue winch was in-
stalled in the empty ventral gunner compartment.  
The gunner – wireless operator was replaced by the winch 
operator. The drogue was carried in the bomb bay, attached 
to the bomb rack  and was dropped with the wire along  
the runway before landing.

The displayed aircraft, which in Poland re-
ceived the tail number 5, went through all combat 
units operating these aircraft in Poland, then served 
as a  target tug and at the end of its service was as-
signed to the Air Force Technical Institute in 1956. 
The winch operator compartment was converted to 
a  test stand for ejection seats, used in fighter aircraft. 
In 1956 the test parachutist, Capt. Tadeusz Dulla per-
formed several ejections in a  seat from Yak-23 fight-
er. Of eight Tu-2S aircraft used in Poland, two were lost  
in accidents.
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Avia B-33 

Najliczniej produkowanym samolotem bojowym 
w  historii  był opracowany w  ZSRR szturmowy Iljuszyn 
Ił-2 i  jego zmodernizowana wersja Ił-2m3 (36 138 eg-
zemplarzy). Wraz z  czołgiem T-34 samolot Ił-2 stał się 
symbolem walk Armii Czerwonej podczas II wojny świa-
towej. Również pułki szturmowe lotnictwa Wojska Pol-
skiego, sformowane na bazie jednostek radzieckich, były 
wyposażone w samoloty Ił-2m3.

Choć tak masowo produkowany, Ił-2  nie był sa-
molotem udanym, dlatego dość szybko zaczęto myśleć 
o  jego następcy. W 1942 r. rozpoczęto prace nad  opan-
cerzonym ciężkim myśliwcem do zwalczania samolotów 
bombowych, oznaczonym Ił-1. Nie wszedł do produkcji 
seryjnej, gdyż radzieckie lotnictwo już go nie potrzebo-
wało, ale stał się podstawą dla oblatanego w  kwietniu 
1944 r. i szybko skierowanego do produkcji dwumiejsco-
wego samolotu szturmowego Ił-10. Nowy szturmowiec 
był napędzany znacznie mocniejszym silnikiem niż Ił-2  
(AM-42 o  mocy 2000 KM) i  był 
lepiej opracowany aerodynamicz-
nie, dzięki czemu miał znacznie 
lepsze osiągi, miał nowocze-
śniejsze wyposażenie, mocniej-
sze i  skuteczniejsze opancerze-
nie oraz silniejsze uzbrojenie. 
Iły-10 zostały użyte w  wal-
kach z  Niemcami w  Europie 
i  z  Japończykami na Dalekim 
Wschodzie w  końcowych mie-
siącach II wojny światowej. Po 
wojnie Ił-10 stał się podsta-
wowym samolotem szturmo-
wym wojsk lotniczych ZSRR 
i innych krajów komunistycz-
nych. 

Był produkowany do 
1949 r. W 1951 r., w związku 
z  toczącą się wojną w  Ko-
rei opracowano zmoderni-

The Soviet Il-2 ground attack aircraft and its up-
graded version Il-2m3, in production since 1944 was the 
most produced combat aircraft in the history aviation 
(36,183). Along with the T-34 tank the Il-2 became the 
symbol of the Red Army fighting in the Second World 
War. Also ground attack aviation regiments of the Peo-
ple’s Polish Army, formed on the basis of Soviet units 
were equipped with Il-2m3 aircraft. 

Although produced in vast numbers, the Il-2 was 
not a  successful aircraft design, therefore work on its 
successor began quite quickly. In 1942 development of 
heavy, armored Il-1 bomber destroyer was commenced. 
It did not enter production since the Soviet Air Force did 
not need it any longer, but it became the basis for a new 
attack aircraft Il-10, first flown in 1944 and quickly put 
into production. The new aircraft was powered by much 
more powerful engine than the ll-2 (2000-hp AM-42) 
and had better aerodynamics, resulting in better perfor-
mance, featured more advanced equipment, more effec-

tive armor and more pow-
erful armament. The 
Il-10s saw combat in 
the fighting with the 
Germans in Europe 
and Japanese in the 
Far East during the fi-
nal months of the Sec-
ond World War. After the 
war the Il-10 became the 
primary attack aircraft 
of the Soviet and other 
communist air forces. It 
remained in production 
until 1949. In 1951, due 
to the ongoing war in Ko-
rea an improved variant 
Il-10M was developed and 
remained in production un-
til 1954. Production totaled 

Samolot szturmowy
Attack aircraft  
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zowany wariant Ił-10M, produkowany do 1954 r. Łącznie 
wyprodukowano 4966 samolotów Ił-10 wszystkich wersji. 
Iły-10 zostały też na dużą skalę użyte bojowo w  wojnie 
w Korei.

 W  1949 r. pierwsze Iły-10 trafiły do Polski w  celu 
zastąpienia starych Iłów-2m3. Łącznie do Polski dostar-
czono 96 samolotów bojowych Ił-10 i  24 szkolne UIł-10. 
Przydzielano je do pułków szturmowych Wojsk Lotni-
czych oraz Lotnictwa Marynarki Wojennej.

W  1951 r. uruchomiono produkcję licencyjną Iłów-
10 w zakładach Avia-Letňany w Pradze, pod oznaczeniem 
Avia B-33. Wyprodukowano 1200 egzemplarzy, z których 
połowę wyeksportowano. W  1953 r. samoloty produkcji 
czechosłowackiej zaczęły trafiać do jednostek lotnictwa 
polskiego. Do 1956 r. do Polski sprowadzono 281 samolo-
tów wersji bojowej B-33 i szkolnej CB-33. Wprowadzono 
je do pułków lotnictwa szturmowego, do jednostek obser-
wacji i  korygowania ognia artylerii, lotnictwa Marynarki 
Wojennej oraz Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 4 w  Dę-
blinie. Ostatnie egzemplarze wycofano z  eksploatacji  
w  1961 r. W  odróżnieniu od oryginalnych Iłów-10 licen-
cyjne Avie miały złą opinię wśród załóg z uwagi na swoją 
awaryjność.

Prezentowany egzemplarz o  numerze seryjnym 
3061 i  numerze bocznym „29” został wyprodukowa-
ny w  1952 r. Po zakończeniu Wystawy Lotniczej z  okazji  
XX–lecia PRL trafił do zbiorów Muzeum.

4,966 Il-10 aircraft of all versions. The Il-10 saw also com-
bat on large scale during the Korean War of 1950-1953.

In 1949 the first Il-10 aircraft arrived in Poland to 
replace the old Il-2m3s. In total 96 Il-10 attack aircraft 
and 24 Uil-10 trainers were delivered to Poland. They 
were assigned to the attack regiments of the Air Force 
and Naval Aviation.

In 1951 the Czechoslovak  Avia-Letňany factory 
in Prague launched licence production of the Il-10 un-
der the designation Avia B-33. Production totaled 1,200 
aircraft, half of which were exported. In 1953 the Czech-
built aircraft began arriving in Poland. By 1956 a total of 
281 aircraft in the B-33 attack and CB-33 trainer version 
were delivered to Poland. They were assigned to attack 
aviation regiments, observation and artillery spotting 
squadrons, Naval Aviation and No.4 Officer Flying Train-
ing School at Dęblin. The last aircraft were retired in 1961. 
In contrast with the genuine Soviet-made Il-10s, the li-
cence-built Avia B-33s had bad opinion among crews due 
to unreliability. 

The displayed aircraft, serial number 3061, tail 
number “29”, built in 1952 was donated to the Polish Avi-
ation Museum after the Air Exhibition on the 20th anni-
versary of the People’s Republic of Poland.
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Avia M-42                      

12-cylindrowy silnik rzędowy w  układzie V, chło-
dzony cieczą, wyposażony w sprężarkę o mocy 2000 KM.  
Jest to wersja radzieckiego silnika AM-42, przeznaczo-
nego dla samolotu szturmowego Ił-10, produkowanego 
od 1951 r. na licencji w zakładach Avia w Czechosłowacji 
z przeznaczeniem dla licencyjnej wersji Ił-10, oznaczone-
go Avia B-33. Silniki produkcji czechosłowackiej miały złą 
opinię wśród użytkowników z powodu dużej awaryjności. 

V-12 liquid cooled supercharged engine, rated at 
2,000 hp. It is a version of the Soviet AM-42 engine, des-
tined for the Il-10 attack aircraft, license built at the Avia 
company in Czechoslovakia from 1951 under the designa-
tion Avia B-33. The Czech made engines had bad opinion 
among the users due to unreliability.

Skrzydła i Ludzie XX wieku | 105                104 | Skrzydła i Ludzie XX wieku



Jakowlew Jak-11 

Samolot szkolno-treningowy o  konstrukcji me-
talowej, opracowany po zakończeniu II wojny światowej 
przez Biuro Konstrukcyjne Aleksandra Jakowlewa z prze-
znaczeniem do szkolenia zaawansowanego, jako typ 
pośredni między samolotem do szkolenia podstawowe-
go a  samolotem bojowym. Miał mieć osiągi zbliżone do 
myśliwców, a  jednocześnie miał być prosty i  tani w  pro-
dukcji. Prototyp powstał w  1946 r. Wykorzystano w  nim 
rozwiązania techniczne zastosowane w myśliwcu Jak-3U. 
Napęd stanowił 7-cylindrowy silnik gwiazdowy Szwecow 
ASz-21 o mocy 700 KM. Wyposażenie umożliwiało naukę 
lotów przy ograniczonej widoczności, szkolenie w  roz-
poznaniu lotniczym, atakowaniu celów naziemnych oraz 
w  walce powietrznej. Uzbrojenie stanowił zsynchronizo-
wany karabin maszynowy UBS kal. 12,7 mm i 2 bomby po 
25 lub 50 kg. Wszedł do seryjnej produkcji i eksploatacji 
w 1947 r.

Mimo swych zalet Jak-11 był trudny w  pilotażu 
z  powodu silnego momentu od śmigła, przez który sa-
molot miał tendencję do schodzenia z  kierunku przy 
starcie i  lądowaniu. Łącznie wyprodukowano ponad  
4 500 egzemplarzy w ZSRR i Czechosłowacji (pod ozna-
czeniem Let C-11), w  tym część z  podwoziem przednim  
(Jak-11U). Jaki-11 były eksploatowane w  wielu krajach- 
ZSRR, Czechosłowacji, Bułgarii, NRD, Albanii, Afganista-
nie, Chinach, Korei Północnej, Iraku, Austrii, Jemenie oraz 
w latach 1950 - 1962 także w Polsce. Pozostały w służbie 
aż do wprowadzenia polskich 
samolotów TS-8 Bies. Polskie 
lotnictwo posiadało 100 eg-
zemplarzy produkcji ZSRR i 92 
produkcji czechosłowackiej.

Prezentowany egzem-
plarz, nr seryjny 64236, wypro-
dukowano w ZSRR. Był używany 
przez polskie lotnictwo wojsko-
we do 1962 r. W  1964 r., po Wy-
stawie Lotniczej z  okazji XX-lecia  
PRL, został przekazany do zbio-
rów Muzeum.

Two-seat trainer aircraft of metal construction, de-
veloped after the end of the Second World War in the Al-
exander Yakovlev Design Bureau. It was intended for ad-
vanced training  and  was required to have performance 
similar to fighter aircraft, but remain simple and cheap in 
production. The design was based on the Yak-3U fighter. 
The prototype was built in 1946. The powerplant 7 – cyl-
inder Shvetsov ASh-21 radial air cooled engine, rated at 
700 hp and the armament comprised one synchronized 
12.7 mm UBS machine gun and two 25 kg (55 lb) or 50 
kg (110 lb) bombs. The equipment enabled blind flying, 
aerial reconnaissance and combat training. The aircraft 
entered production and service in 1947. 

Despite its advantages, the Yak-11 was diffi-
cult to fly due to heavy torque, causing a tendency 
to swing during landing and take-off. Production to-
taled more than 4,500 aircraft in the Soviet Union and 
Czechoslovakia (under the designation Let C-11), in-
cluding the nose wheel variant, the Yak-11U. The Yak-11s 
were operated by several nations – the USSR, Albania,  
Afghanistan, Iraq, Austria, Bulgaria, Czechoslovakia, East 
Germany, China and Yemen, and by the Polish Air Force 
during 1950 – 1962. Poland operated 100 aircraft of So-
viet and 92 of Czechoslovak production. They remained 
in service until the introduction of the TS-8 Bies trainer.

The displayed air-
craft, serial number 
64236, was produced 
in the Soviet Union. It 
was operated by the 
Polish Air Force until 
1962 and then donated 
to the museum after  
the Air Exhibition on 
the 20th anniversary  
of the People’s Repub-
lic of Poland.

Samolot szkolno-treningowy
Trainer aircraft  
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Szwecow ASz-21

7-cylindrowy silnik gwiazdowy chłodzony powie-
trzem, z bezpośrednim wtryskiem paliwa do cylindrów 
o mocy 700 KM, skonstruowany przez zespół kierowany 
przez A. Szwecowa. Był produkowany seryjnie po II woj-
nie światowej w ZSRR i na licencji Czechosłowacji pod 
oznaczeniem M-21. Był stosowany w samolotach Jak-11  
i Suchoj UTB.

7-cylinder air cooled radial engine with direct 
fuel injection, designed by a team led by A. Shvetsov.  
The engine was produced after the Second World War in 
the USSR and under license in Czechoslovakia as M-21.  
It was the powerplant of the Sukhoi UTB and Yak-11 train-
er aircraft. 
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Jakowlew Jak-18 

Po II wojnie światowej Aleksander Jakowlew opra-
cował samolot szkolno-treningowy, mający zastąpić 
skonstruowany również przez niego w 1937 r. prymitywny, 
drewniany UT-2, wykorzystywany również do szkolenia 
polskich pilotów w  ZSRR i  Ludowym Lotnictwie Polskim 
po wojnie. Metalowy Jak-18 z  krytą kabiną i  chowanym 
podwoziem wszedł do produkcji w 1947 r. i z miejsca zy-
skał popularność. Samoloty te używano w  wojskowych 
szkołach lotniczych i  ośrodkach DOSAAF (Ochotnicze 
Stowarzyszenie Współpracy z Armią, Lotnictwem i Flotą), 
były też eksportowane do wielu krajów. Produkcję licen-
cyjną podjęły Węgry i Chiny pod oznaczeniem CJ-5. 

Polskie lotnictwo wojskowe, a  później sportowe 
eksploatowało Jaki-18 przez ponad 20 lat, od wczesnych 
lat 50. do lat 70. W drugiej połowie lat 50. w lotnictwie woj-
skowym zaczęły je zastępować nowocześniejsze polskie 
samoloty TS-8 Bies o  całkowicie metalowej konstrukcji. 
W nocy z 23 na 24 lipca 1956 r. dwa Jaki-18 zostały upro-
wadzone przez czterech podchorążych 6. Eskadry Samo-
lotów Szkolnych w Ułężu, którzy przelecieli nimi do Austrii.  
Był to spory wyczyn, ponieważ byli to uczniowie począt-
kowego kursu pilotażu, bez doświadczenia w nocnych lo-
tach po trasie. 

Prezentowany egzemplarz o  numerze seryj-
nym 9732 został wyprodukowany w  ZSRR w  1955 r.  
Do 1960 r. był używany przez lotnictwo wojskowe, następ-
nie został przekazany do Aeroklubu Krakowskiego, gdzie 
latał ze znakami SP-BRI. W  roku 1972 
został przekazany do zbiorów  
Muzeum.

W  zbiorach MLP znaj-
duje się też Jak-18 nr seryjny 
EM005 produkcji węgierskiej, 
o znakach SP-YYY, który został 
wyremontowany przez Funda-
cję „Polskie Orły” i  jest ekspo-
natem latającym, prezentowa-
nym na pokazach lotniczych.

After the Second World War Alexander Yakovlev 
designed a  trainer aircraft to replace his previous de-
sign of 1937, the primitive, wooden UT-2, used also to 
train Polish pilots in the USSR and in Poland after the 
war. The Yak-18, of metal, fabric-covered construction 
with enclosed cockpits and retractable landing gear en-
tered production in 1947 and gained immediate popular-
ity. These aircraft entered service in Soviet military and 
DOSAAF (Soviet paramilitary organization, specialized 
in air training) pilot schools. They were also exported to 
several countries and entered licence production in Chi-
na as CJ-5 and Hungary.

The Polish air force and civilian aero clubs oper-
ated Yak-18 aircraft for more than 20 years, from early 
1950s until the 1970s. In the latter half of 1950s they be-
gan to be replaced by more advanced Polish TS-8 Bies 
trainer aircraft of all-metal construction.  On the night of 
23/24 July 1956 two Yak-18s were hijacked by four of-
ficer cadet pilots from the 6th Training Squadron, based 
at Ułęż airfield and flown to Austria. It was a remarkable 
exploit since they were students of the basic flight train-
ing course, with no experience in night cross-country  
flying.

The displayed aircraft, serial number 9732 was 
built in the USSR in 1955. It was operated by the Air 
Force until 1960, then donated to the Cracow Aero Club 
and registered SP-BRI. It was donated to the Museum 

in 1972.

The Polish Aviation 
Museum possesses an-
other Yak-18 aircraft of 
Hungarian production, se-
rial number EM005, regis-
tered SP-YYY. It has been 
restored to airworthy con-
dition by the “Polish Ea-
gles” Foundation and is 
a flying exhibit, displayed 
at air shows.

Samolot szkolno-treningowy 
Trainer aircraft  
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Szwecow M-11FR

5-cylindrowy silnik gwiazdowy chłodzony powie-
trzem, skonstruowany przez A.D. Szwecowa przy współ-
pracy z N. B. Okromieszkiem. M-11 był pierwszym radziec-
kim silnikiem chłodzonym powietrzem wprowadzonym 
do eksploatacji. W  1926 r. wszedł do produkcji seryjnej 
i był produkowany w dużych liczbach. Powstało wiele mo-
dyfikacji przedłużających żywotność silnika.  Modyfikacja 
M-11FR, o mocy zwiększonej do 160 KM pochodzi z 1944 r.  
Silnik M-11FR był używany w samolotach Jakowlew Jak-12,  
Jak-18, LWD Żuraw i WSK TS-9 Junak 3.

5-cylinder air-cooled radial engine, designed by 
A.D. Shvetsov in cooperation with N. B. Okromeshek. The 
M-11 was the first Soviet air cooled engine to enter service.  
It entered production in 1926 and was built in large num-
bers. Various modifications, extending the engine’s ser-
vice life were developed. The M-11FR modification, with the 
power output increased to 160 hp was developed in 1944.  
The M-11FR engine was used in the Yakovlev Yak-12,  
Yak-18, LWD Żuraw and WSK TS-9 Junak 3 aircraft.
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Jakowlew Jak-23

Samolot myśliwski z napędem odrzutowym w tzw. 
układzie redanowym, z  silnikiem umieszczonym z  przo-
du kadłuba, jak w samolocie z napędem tłokowym i pro-
stymi skrzydłami, będący rozwinięciem wcześniejszych 
konstrukcji Jak-15 i  Jak-17. Napęd stanowił silnik turbo-
odrzutowy ze sprężarką odśrodkową Klimow RD-500 
o  ciągu 15,6 kN, będący kopią brytyjskiego silnika Rol-
ls-Royce Derwent V.  Uzbrojenie składało się z  dwóch 
działek NS-23 kal. 23 mm oraz dwóch bomb o masie po   
60 kg pod skrzydłami. Prototyp oblatano w  lipcu 1947 r. 
W latach 1948 – 1950 wyprodukowano 310 egzemplarzy.  
Na początku lat 50. podjęto decyzję o  eksporcie Ja-
ków-23 do krajów „obozu socjalistycznego”. Tra-
fiły do wyposażenia lotnictwa wojskowego Bułga-
rii, Czechosłowacji, Polski i  Rumunii. Polska była 
największym ich odbiorcą zagranicznym. W  latach 
1951-1953 roku dostarczono do Polski 100 myśliw-
ców tego typu. Były one eksploatowane do końca lat 
50. Do przeszkalania na Jaki-23 używano początkowo  
samolotów Jak-17W, później szkolono też na UTI MiG-15.

Jak-23 stał się pierwszym myśliwcem odrzuto-
wym, który wszedł do uzbrojenia polskiego lotnictwa 
wojskowego. W  zakładach lotniczych w  Mielcu w  1950 r. 

Turbojet – powered fighter aircraft, featuring 
straight wing and “step” fuselage, developed from earlier 
Yak-15 and Yak-17 models. The prototype first flew in July 
1947. It was powered by Klimov RD-500 centrifugal-flow 
turbojet, rated at 3,500 lbf (15.6 kN) of thrust, which was 
a copy of the British  Rolls-Royce Derwent V engine. The 
armament comprised two 23 mm NS-23 cannons and  
two 130 lb bombs under the wings. A total of 310 examples 
were built during 1948-1950.  In early 1950s a decision to 
export these aircraft to Eastern Bloc countries was made.  
They entered service in Bulgaria, Czechoslovakia, Po-
land and Romania. Poland was the largest operator, with 
100 aircraft delivered during 1951 -1953. They remained 
in service until the late 1950s. Initially, Yak-17s and later  
UTI MiG-15s two-seaters were used to train Yak-23 pilots.  
The Yak-23 was the first turbojet fighter to enter ser-
vice in the Polish Air Force. In 1950 licence production of 
the Yak-23 in WSK Mielec factory was prepared, but not  
commenced, as more advanced MiG-15 entered licence 
production as Lim-1 instead.

Samolot myśliwski
Fighter aircraft
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przygotowywano produkcję licencyjną, jednak zamiast 
Jaka-23 uruchomiono produkcję nowocześniejszego my-
śliwca MiG-15 pod oznaczeniem Lim-1. 

Jaki-23 były użytkowane m.in. przez 2 Pułk Lot-
nictwa Myśliwskiego, stacjonujący na krakowskim lotni-
sku Rakowice-Czyżyny. 

W  1956 r. wojsko przekazało dwa samoloty Jak-
23 do Instytutu Lotnictwa. Jeden został przeznaczony 
na części zamienne, a  drugi został zarejestrowany jako 
cywilny ze znakami SP-GLK. Samolot ten był wykorzy-
stywany do prób i  badań w  locie. 21 września 1957 r.,  
10 lat od powstania samolotu, pilot doświadczalny  
Instytutu Lotnictwa inż. Andrzej Abłamowicz ustanowił 
na samolocie Jak-23 rekordy międzynarodowe pręd-
kości wznoszenia na 3000 m (wynik 119 s) i  6000 m  
(wynik 197 s). 

Prezentowany egzemplarz o  numerze seryjnym 
1216 był użytkowany w latach 1951-1956 przez polskie lot-
nictwo wojskowe. W 1964 r., po wystawie lotniczej z okazji  
XX-lecia PRL trafił do zbiorów Muzeum. 

The Yak-23s were operated, among others, by the 
2nd Fighter Aviation Regiment, based at Cracow Rakow-
ice-Czyżyny airfield. 

In 1956 the Air Force transferred two Yak-23 air-
craft to the Aviation Institute. One was broken up for 
spare parts and the other was registered as SP-GLK. It 
was used for test and research flights. On 21 September 
1957, ten years after the birth of the aircraft test pilot set 
international climb records to 3,000 m (9,842 ft) - 119 
seconds and 6,000 m (19,685 ft) - 197 seconds. 

The displayed aircraft, serial number 1216 was 
operated by the Polish Air Force during 1951-1956.  
In 1964, after the exhibition on the 20th anniversary of 
the People’s Republic of Poland it was transferred to the  
Museum. 
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Klimow RD-500

Silnik turboodrzutowy ze sprężarką odśrodkową 
dwustronną i  jednostopniową turbiną o  ciągu 1590 kG 
(15,6 kN), będący radziecką kopią silnika brytyjskiego sil-
nika Rolls-Royce Derwent V, zakupionego w Wielkiej Bry-
tanii. Był stosowany w samolotach Jak-23 i Ła-15. 

Turbojet engine, with single-stage dual-entry cen-
trifugal compressor and single-stage axial flow turbine, 
rated 15.6 kN (3,600 lbf) of thrust. It is an unlicensed 
Soviet copy of the Rolls-Royce Derwent V engine, pur-
chased in Great Britain. It was used in the Yak-23 and La-
15 aircraft. 
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Fot. Schweizer Luftwaffe

de Havilland DH.100 
Vampire FB.6

De Havilland DH.100 Vampire był drugim po dwusil-
nikowym Gloster Meteorze brytyjskim myśliwcem odrzu-
towym. Prototyp, napędzany silnikiem turboodrzutowym 
ze sprężarką odśrodkową Halford H.1, przemianowanym 
później na de Havilland Goblin, oblatano we wrześniu 
1943 r. Przyjęto w nim układ latającej ramy, z krótkim ka-
dłubem mieszczącym kabinę pilota i  silnik oraz usterze-
niem umieszczonym pomiędzy dwoma belkami, aby mak-
symalnie skrócić dyszę wylotową silnika i zminimalizować 
w ten sposób straty ciągu. DH Vampire wszedł do służby 
w 1946 r. Powstało kilka wersji, z których najważniejszą był  
Vampire FB.5, wyprodukowany w  liczbie 888 egzem-
plarzy, przystosowany do atakowania celów naziem-
nych. FB.5 i  warianty pokrewne FB.50 i  FB.52 były 
eksportowane do Nowej Zelandii, RPA, Francji, In-
dii, Finlandii, Iraku i  innych krajów. Szwajcaria pod-
jęła produkcję licencyjną kolejnej wersji FB.6 w  za-
kładach F+W  w  Emmen. Był to pierwszy samolot 
odrzutowy w  służbie Szwajcarskich Sił Powietrznych.  
Był napędzany silnikiem turboodrzutowym de Havilland 
Goblin 3 o ciągu 14,9 kN, a uzbrojenie stanowiły 4 działka 
kal. 20 mm, 8 rakiet niekierowanych i 2 bomby po 227 kg 
lub 454 kg pod skrzydłami.

Vampire był jednym z najbardziej rozpowszechnio-
nych na świecie samolotów bojowych okresu początków 
napędu odrzutowego i pierwszym z serii dwuogonowych 
myśliwców de Havillanda – kolejnymi były Venom i  Sea 
Vixen. Samoloty te były produkowane na licencji również 
w  Australii, we Francji jako Mistral, we Włoszech i  w  In-
diach. Powstała też dwumiejscowa nocna wersja myśliw-
ska NF.10 i wersja morska Sea Vampire. Łącznie wyprodu-
kowano 3268 egzemplarzy wszystkich wersji.

Vampire’y zostały użyte bojowo przez RAF w cza-
sie powstania malajskiego w  latach 50., przez lotnic-
two francuskie w  wojnie w  Algierii, lotnictwo egipskie 
podczas Kryzysu Sueskiego, przez lotnictwo indyjskie 
w  wojnie z  Pakistanem w  1965 r. i  przez lotnictwo ro-
dezyjskie podczas wojny domowej w  latach 60. i  70. 
 
Egzemplarz muzealny, nr boczny J-1142 został wyprodu-
kowany na licencji w Szwajcarii i należał do Szwajcarskich 
Sił Powietrznych.

The de Havilland DH.100 Vampire was the sec-
ond, after the Gloster Meteor, British jet powered fight-
er aircraft. The prototype first flew in September 1943, 
although the Vampire had not entered service before 
World War II ended. Several versions were developed, of 
which the most numerous (888 built from 1948) was the 
FB.5, capable of striking ground targets. The FB.5 and its 
derivative were exported to France, India, Finland, New 
Zealand, RSA, Iraq and other countries. Switzerland un-
dertook licence production of the subsequent version 
FB.6 at F+W Emmen plant. It was the first jet powered 
aircraft in Swiss Air Force inventory. The powerplant was 
de Havilland Goblin 3 turbojet, rated at 14.9 kN. The ar-
mament comprised four 20 mm cannons, eight unguid-
ed rockets and two 227 kg (500 lb) or 454 kg (1,000 lb) 
bombs.

The Vampire was one of the most popular combat 
aircraft of the early stage of the jet era and the first of 
the family of de Havilland’s twin tailed fighters – the sub-
sequent were Venom and Vixen. They were also licence 
built in Australia, in France as Mistral, in Italy and in India. 
Production totaled 3,268 examples of all versions.

The RAF Vampires saw combat during the Ma-
layan emergency in the 1950s. The French Air Force 
used them in the ground attack role during the Alge-
rian war, Egypt used them against Israeli forces dur-
ing the Suez crisis and Rhodesian Air Force used 
them in the „bush war” of 1960s and 1970s.   
 
 The displayed aircraft, tail number J-1142, was li-
cence built in Switzerland and was operated by the Swiss 
Air Force.

Samolot myśliwski
Fighter aircraft  
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de Havilland Sea  
Venom FAW.21 

De Havilland DH 112 Venom to odrzutowy samolot 
bojowy, opracowany w  wytwórni De Havilland Aircraft 
Company w oparciu o wcześniejszy samolot de Havilland 
Vampire. Prototyp został oblatany 2 września 1949 r.,  
a w 1951 r. do służby weszły pierwsze egzemplarze jedno-
miejscowej wersji myśliwsko – bombowej FB 1. W 1953 r. 
wszedł do służby dwumiejscowy nocny wariant myśliwski 
Venom NF 2, z załogą złożoną z pilota i operatora radaru. 
Następnie powstał udoskonalony wariant NF 3, wyposa-
żony w  fotele wyrzucane, mocniejszy silnik de Havilland 
Ghost 104 o ciągu 22,1 kN i nowy radar APS-57 produkcji 
amerykańskiej. 

Sea Venom był morskim wariantem myśliwca Ve-
nom NF 2, dostosowanym do operowania z  pokładów 
lotniskowców, wyposażonym w  składane skrzydła i  hak 
do lądowania. Początkowo powstał wariant FAW.20,  
będący odpowiednikiem myśliwca Ve-
nom NF 2, a następnie w 1955 r. najlicz-
niej produkowany (167 egzemplarzy) 
FAW.21 (Fighter of All Weather – myśli-
wiec do działań w  każdych warunkach 
pogodowych), będący odpowiednikiem 
Venoma NF 3. Jego uzbrojenie składa 
się  z  czterech działek Hispano Mk V  
kal. 20 mm, 8 rakiet niekierowanych 
RP-3 lub dwóch bomb po 454 kg. 
Ostatnim  wariantem był wyproduko-
wany w  39 egzemplarzach FAW.22, 
napędzany silnikiem Ghost 105 
o większym ciągu. Sea Venomy były 
też produkowane na licencji w  Au-
stralii i Francji (pod nazwą SNCASE 
Aquilon). 

Myśliwce Sea Venom były 
intensywnie używane przez Fle-
et Air Arm (brytyjskie lotnictwo 
morskie) w  latach 50.  W  paź-

The de Havilland DH 112 Venom was a  jet com-
bat aircraft, designed by De Havilland Aircraft Com-
pany as a  successor of the De Havilland Vampire. The 
prototype first flew on September 2, 1949 and the first 
production examples of the FB1 single - seat fight-
er bomber variant entered RAF service in 1951. In 1953 
two – seat Venom NF 2 night fighter variant entered 
service, followed by improved NF 3, fitted with ejec-
tion seats, US-made APS-57 radar and more pow-
erful (4,950 lbf/22.1 kN) de Havilland Ghost 104  
engine. 

The Sea Venom was the navalised version of the 
Venom NF 2, fitted with folding wings and arresting hook 
for carrier operations. The first variant was the FAW.20, 
which was the equivalent of the Venom NF 2. The FAW.21, 
built in largest number (167 examples) was the equiva-
lent of the Venom NF 3. It was armed with four 20 mm 

Hispano Mk V cannons, four RP-3 unguided rockets 
or two 1,000 lb (454 

kg) bombs. 
The final 
variant was 
the FAW.22, 
powered by 
uprated Ghost 
105 engine 
(39 built). The 
Sea Venoms 
were also li-
cense built in 
Australia and 
France (as SN-
CASE Aquilon).

The Sea 
Venoms saw ac-
tive service with 
the Fleet Air Arm 

Samolot myśliwski 
Night fighter aircraft  
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dzierniku i listopadzie 1956 r. samoloty z 809, 892 i 893 
dywizjonów FAA, stacjonujących na lotniskowcach HMS 
Albion i  HMS Eagle wzięły udział w  operacji Muszkieter 
– zablokowanej przez ONZ próbie odbicia Kanału Su-
eskiego przez Wielką Brytanię, Francję i Izrael po jego na-
cjonalizacji przez Egipt. Brały też udział w konfliktach na 
Cyprze w 1958 r. i na Bliskim Wschodzie. W 1959 r. zostały 
zastąpione w  jednostkach bojowych przez samoloty DH 
Sea Vixen. Pewna liczba Sea Venomów FAW.21 i  FAW.22 
została przebudowana na wersje walki radioelektro-
nicznej ECM.21 i  ECM.22. W  drugoliniowych jednostkach  
FAA Sea Venomy służyły do 1970 r. 

Egzemplarz muzealny nr seryjny XG613, wyprodu-
kowany w 1956 r. przez cały okres swojej służby był wy-
korzystywany do prób w locie – najpierw od 1956 r. przez 
zakłady De  Havillanda, potem od 1958 r. do prób zbior-
ników odrzucanych w  Aeroplane and Armament Expe-
rimental Establishment w  Boscombe Down i  w  latach 
1960 – 1969 w  Royal Aircraft Establishment w  Bedford. 
W  1969 r. został przekazany do Imperial War Museum 
i trafił do zbiorów Shuttleworth Collection w Old Warden, 
skąd w  1971 r. został przeniesiony do Duxford. W  2012 r.  
został zakupiony przez MLP.

units in the 1950s. The aircraft of Nos. 809, 892 and 893 
squadrons took part in the Operation Musketeer – Anglo 
– Israeli - French invasion of Egypt after the nationaliza-
tion of the Suez Canal in October and November 1956, 
blocked by the UN. They also saw combat in conflicts in 
the Cyprus and Middle East in late 1950s. By 1959 they 
were replaced in FAA combat units by the DH Sea Vixen. 
Some FAW.21s and FAW.22s were converted to unarmed 
ECM.21 and ECM.22 variants. The Sea Venoms served in 
second – line FAA units by 1970. 

The displayed aircraft, serial number XG613, built 
in 1956 was used for flight tests  throughout its ser-
vice– initially by de  Havilland since 1956 then since 
1958 by Aeroplane and Armament Experimental Es-
tablishment at Boscombe Down for drop tanks tests 
and from 1960 to 1969 by Royal Aircraft Establishment 
at Bedford. In 1969 it was handed over to the Imperi-
al War Museum and was sent to Shuttleworth Collec-
tion at Old Warden, from where it was moved to  Dux-
ford in 1971. In 2012 it was purchased by the Polish  
Aviation Museum.

Fot. US Navy

Fot. US Navy
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WSK TS-9 Junak

W  1946 r. w  Lotniczych Warsztatach Doświad-
czalnych w  Łodzi rozpoczęto pod kierunkiem inż. Ta-
deusza Sołtyka prace nad dwumiejscowym samolotem 
szkolno-treningowym z  silnikiem gwiazdowym M-11D, 
przeznaczonym do zastąpienia radzieckich maszyn 
szkolnych Po-2 i  UT-2. Oblot prototypu, który nazwa-
no Junak, odbył się 22 lutego 1948 r. Był to dolnopłat 
o  konstrukcji mieszanej, ze stałym podwoziem i  kry-
tą kabiną, z  kadłubem spawanym z  rur stalowych, kry-
tym listwami drewnianymi i  płótnem i  z  drewnianymi 
skrzydłami, krytymi płótnem. Samolot okazał się uda-
ny, był  łatwy w  pilotażu. Po zamianie silnika na moc-
niejszy M-11FR o mocy 160 KM wszedł do produkcji jako  
Junak 2.

W latach 1951 – 1953 wyprodukowano 105 egzem-
plarzy w  zakładach WSK Mielec i  WSK Okęcie. W  latach 
1952 – 1954 Junaki 2 były eksploatowane w Oficerskich 
Szkołach Lotniczych w Dęblinie i Radomiu jako pierwszy 
typ samolotu szkolnego, przed przejściem na samoloty 
Jak-18 i Jak-11. Następnie zaczęto je wycofywać z lotnic-
twa wojskowego do aeroklubów, gdzie służyły do wcze-
snych lat 70.

In 1946 development of a two seat trainer aircraft, 
powered by M-11D radial engine was commenced at the 
Lotnicze Warsztaty Doświadczalne (Experimental Aircraft 
Works) in Łódź under supervision of Tadeusz Sołtyk. The 
new airplane was intended to replace Soviet Po-2 and 
UT-2 basic trainers. The prototype, called Junak (brave 
youth), first flew on 22 February 1948. It was a cantilever 
low wing monoplane of mixed construction, with welded 
steel tube fuselage covered with wooden strips and fab-
ric and wooden, fabric-covered wings, with fixed landing 
gear with a tailwheel and enclosed cockpit. The aircraft 
proved to be successful and easy to fly. After installa-
tion of more powerful 160-hp M-11FR engine it entered 
service as Junak 2. A total of 105 were built during 1951-
1953 by WSK Mielec and WSK Okęcie. During 1952-1954 
the Junak 2 aircraft were operated by Officer Training 
Flying Schools at Dęblin and Radom as the primary train-
er, before the Yakovlev Yak-18 and Yak-11. Subsequently 
they began to be retired from the Air Force to the aero 
clubs, where they served until the early 1970s.

Another modification of the Junak was developed 
in the Aviation Institute in Warsaw by a team supervised 
by Tadeusz Sołtyk as a military order. The main change 

Samolot szkolno-treningowy  
Trainer aircraft  
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was the adoption of tricycle landing gear to make the 
trainee pilots accustomed to this layout, used in jet com-
bat aircraft, from the beginning. The aircraft was also fit-
ted with new propeller, modified fuel system, communica-
tion radio and direction finder. The prototype first flew on 
August 7th, 1953. During 1954 – 56 WSK Okęcie built 146 
examples. Production Junak 3 aircraft entered service in 
the Air Force Officer Training School at Dęblin in 1954, 
replacing the Junak 2s. They remained in the Air Force 
service by 1961 and were replaced by all-metal TS-8 Bies 
aircraft (also Tadeusz Sołtyk’s design), although as early 
as 1956 the first Junak 3s were transferred to aero clubs, 
where they were used until 1972.

In the aero clubs the Junak aircraft were exten-
sively used for training, practice and competition flying. 
The displayed aircraft, serial number 13-9578 was built in 
1955 within the last production batch. After being with-
drawn from the air force it was registered SP-BPL and 
was operated by the Cracow Aero Club. It was donated to 
the Museum in 1969.

Kolejna modyfikacja Junaka została opraco-
wana w  1952 r. przez zespół konstrukcyjny inż. Ta-
deusza Sołtyka w  Instytucie Lotnictwa jako zamó-
wienie wojskowe. Zasadnicza zmiana polegała na 
zastosowaniu podwozia z  kółkiem przednim w   celu 
przyzwyczajenia uczniów pilotażu od początku do ta-
kiego typu podwozia, stosowanego w  odrzutowych sa-
molotach bojowych. Oprócz tego płatowiec otrzymał 
inne śmigło, radiostację i  radiopółkompas oraz zmo-
dyfikowaną instalację paliwową. Prototyp oblatano  
7 sierpnia 1953 r. W latach 1954-1956 WSK Okęcie wypro-
dukowała 146 maszyn tego typu. Seryjne Junaki 3 wpro-
wadzono do służby w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dę-
blinie w  1954 r., zastępując nimi wycofywane Junaki 2. 
Zastępowane przez nowocześniejsze samoloty TS-8 Bies 
o metalowej konstrukcji (również dzieło inż. Tadeusza Soł-
tyka) Junaki 3 służyły w wojsku do 1961 r., aczkolwiek od  
1956 r. przekazywano je już do aeroklubów, gdzie latały 
do 1972 r. Wykorzystywano je do szkolenia i treningu oraz 
udziału w zawodach sportowych. 

Prezentowany egzemplarz samolotu WSK TS-9 
Junak 3, o  numerze fabrycznym 13-9578 został wypro-
dukowany w 1955 r. i pochodzi z   ostatniej serii produk-
cyjnej. Po wycofaniu z  wojska otrzymał znaki SP-BPL.  
Do zbiorów Muzeum trafił od ostatniego użytkownika, 
Aeroklubu Krakowskiego, w 1969 r.
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Saunders-Roe  
Skeeter AOP.12

Dwumiejscowy śmigłowiec obserwacyjny i szkolny, 
skonstruowany pod koniec lat 40. przez polskiego inżynie-
ra Tadeusza Ciastułę w firmie Cierva Autogiro Company, 
pod oznaczeniem Cierva W.14 Skeeter. Był pierwszym śmi-
głowcem użytkowanym przez lotnictwo brytyjskich wojsk 
lądowych. Miał trudne początki, ponieważ były to wcze-
sne lata techniki wiropłatowej, której dopiero się uczo-
no. Pierwszy prototyp  został oblatany 10 października  
1948 r. Jego silnik Jameson miał zbyt małą moc i  prze-
grzewał się, dlatego powstał zmodyfikowany drugi proto-
typ z silnikiem DH Gipsy Major 10 o mocy 145 KM, a na-
stępnie kolejne Mark 3 i  Mark 4. Przysparzały kłopotów 
z  powodu rezonansu naziemnego. Problemy te zostały 
rozwiązane w  prototypie Mark 5 dzięki modyfikacjom 
głowicy wirnika i podwozia w 1954 r. Zamówiono do prób 
cztery śmigłowce Skeeter Mk 6 z  silnikami Gipsy Major 
o mocy 200 KM, przeznaczone do zadań obserwacyjnych 
i  szkolenia pilotów. Nosiły oznaczenia AOP.10 (Air Ob-
servation Post) w lotnictwie wojsk lądowych i T.11 w RAF. 
W 1956 r. zamówiono 64 śmigłowce wersji AOP.12 z 4-cy-
lindrowym silnikiem rzędowym chłodzonym powietrzem 
de Havilland Gipsy Major Type 140 o  mocy 215 KM. Do-
stawy rozpoczęły się w  1958 r. Powstała też wersja T.13, 
przeznaczona do szkolenia pilotów i  instruktorów śmi-
głowcowych oraz wersje eksportowe Mk. 50 (6 egzem-
plarzy) i Mk.51 (4 egzemplarze) dla wojsk lą-
dowych i  marynarki wojennej 
RFN.

Prezentowany eg-
zemplarz AOP.12, nr seryj-
ny 52.5802, nr ewidencyjny 
XL767 został wyprodukowany 
w 1959 r. Do zbiorów Muzeum 
trafił w  ramach wymiany za 
śmigłowiec SM-1 z  Helictopter 
Museum w  Weston-super-Mare 
w Wielkiej Brytanii.

Two-seat trainer and observation helicopter, de-
signed in late 1940s by a Polish engineer Tadeusz Cias-
tuła at Cierva Autogiro Company under the designation 
Cierva W.14 Skeeter. It was the first type of helicopter 
operated by the British Army Air Corps. It had troubled 
development. These were the early years of rotorcraft 
technology, which only was being learned. The proto-
type first flew on 10 October 1948. Its Jameson engine 
was underpowered and overheated, so the second proto-
type Mark 2 with   145-hp DH Gipsy Major 10 engine was 
built (flown on 15 November 1949), and then Mark 3 and 
Mark 4 prototypes. These suffered from severe ground 
resonance problems. These problems were solved in the 
Mark 5 prototype of 1954 thanks to modifications to the 
landing gear and rotor head. Four Skeeter Mark 6 heli-
copters, powered by 200-hp DH Gipsy Major engine, in-
tended for observation and pilot training were ordered 
for evaluation. These were designated AOP.10 (Air Ob-
servation Platform) in the Army Air Corps and T.11 in the 
RAF. Then in 1956 order for 64 AOP.12 variants powered 

by 215-hp de Havilland Gipsy Major Type 140  
engine followed, with deliver-

ies starting in 1958. 
A version used for 

helicopter pilot and 
instructor training 

was designated T.13. 
Six Mk.50 variants for 

the West German Army 
and Mk.51 for the Navy 

were also built. 

The displayed hel-
icopter, serial number 

52.5802, tail number XL767 
was built in 1959. 

Śmigłowiec obserwacyjny  
i szkolny Trainer and  
observation helicopter  
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SM-2

W  1956 r. rozpoczęto w  Polsce seryjną produkcję 
śmigłowców w zakładach WSK  Świdnik. Pierwszym pro-
dukowanym typem był wielozadaniowy SM-1, licencyjna 
wersja radzieckiego Mil Mi-1. 

Śmigłowiec Mi-1 dysponował dużym nadmiarem 
mocy, co pozwalało na zabranie większej liczby pasaże-
rów lub ładunku. Przy wykorzystaniu jego silnika gwiaz-
dowego Lit-3 o mocy 575 KM (będącego licencyjną wer-
sją radzieckiego AI-26) i  układu przeniesienia napędu 
w  latach 1957 - 59 w  WSK Świdnik pod kierunkiem inż. 
Józefa Tyrchy skonstruowano nowy kadłub z  powięk-
szoną, bogato oszkloną kabiną z  otwieranym przodem, 
mieszczącą 5 osób. Po obu stronach kadłuba znajdowały 
się duże odsuwane drzwi, umożliwiające prowadzenie ak-
cji ratowniczych z użyciem wyciągarki. 

Nowy śmigłowiec otrzymał nazwę SM-2. Wypro-
dukowano 85 egzemplarzy, użytkowanych w  lotnictwie 
wojskowym i później w sanitarnym do 1979 r. Kilka SM-2 
wyeksportowano do Czechosłowacji.

Prezentowany śmigłowiec o  numerze seryjnym 
S202016 i  rejestracji SP-SAP został wyprodukowany 
w  1959 r. jako prototyp. W  latach 1964-1975 był użyt-
kowany przez WSK Świdnik, po czym trafił do zbiorów  
Muzeum. 

In 1956 production of helicopters began in Poland 
at WSK Świdnik factory. The first type to enter produc-
tion was the SM-1, licence version of the Soviet Mil Mi-1. 

The Mi-1 had significant power margin, which ena-
bled carrying more payload or passengers. Employing its 
Lit-3 (licence version of the Soviet AI-26) 575-hp radial 
engine and transmission, new fuselage with larger, glazed 
cockpit with 5 seats and opening front section, was de-
signed at WSK Świdnik factory during 1957 – 59 under 
supervision of Józef Tyrcha. Large sliding door on both 
sides of fuselage enabled rescue operations with the use 
of a  winch. The new helicopter was designated SM-2. 
Production totaled 85 examples. They were operated by 
the military aviation and later air ambulance service until 
1979. Some were exported to Czechoslovakia.

The displayed helicopter, serial number S202016, 
SP-SAP, was built as a prototype in 1959. It was operated 
by WSK Świdnik during 1964-1975 and then donated to 
the Museum.

Śmigłowiec wielozadaniowy  
Utility helicopter  
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Lit-3             

7-cylindrowy tłokowy silnik gwiazdowy chłodzony 
powietrzem, z  jednostopniową sprężarką, o  mocy 575 
KM, przeznaczony specjalnie dla śmigłowców. Jest to 
odmiana radzieckiego silnika Iwczenko AI-26W, produko-
wana w Polsce na licencji przez WSK Rzeszów od 1956 r. 
W  połowie lat 50. Polska zakupiła licencję na produkcję 
śmigłowca Mi-1 oraz silnika do niego.

Silnik posiada przeniesienie napędu na wirnik no-
śny i  śmigło ogonowe za pomocą przekładni stożkowej, 
sprzęgło służące do płynnego podłączenia i  odłączenia 
napędu od układu nośno – napędowego i  sterującego 
oraz wentylator chłodzący. Rozruch silnika odbywał się 
za pomocą sprężonego powietrza. Był stosowany w śmi-
głowcach SM-1 (licencyjny Mi-1) i SM-2. 

7-cylinder radial engine with a single-stage super-
charger, rated at  575 hp, dedicated for helicopters. It is 
a  version of the Soviet Ivchenko AI-26V engine, license 
built in Poland by WSK Rzeszów factory from 1956. In 
mid 1950s Poland purchased the license for the Mi-1 heli-
copter and its engine. 

The engine is fitted with a  bevel gear transmis-
sion assembly, driving the main and tail rotor, a  clutch 
for smooth coupling and decoupling the engine with the 
rotors and a  cooling fan. Compressed air was used for 
the engine startup. It was a  powerplant of the SM-1 (li-
cense-built Mi-1) and SM-2 helicopters. 
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LWD Żuraw

Dwumiejscowy samolot łącznikowo - obserwacyjny 
w układzie górnopłata konstrukcji mieszanej, napędzany 
5-cylindrowym silnikiem gwiazdowym M-11FR o  mocy 
160 KM, opracowany pod kierunkiem inż. Tadeusza Sołty-
ka w  Lotniczych Warsztatach Doświadczalnych w  latach 
1949 – 1950 dla zastąpienia samolotów Po-2 i  CSS-13. 
Miał charakteryzować się dobrą widocznością z  kabiny, 
również w  zakręcie, oraz krótkim startem i  lądowaniem. 
Planowano stworzenie trzech wersji: obserwacyjno-łącz-
nikowej Żuraw A, wyposażonej w radiostację, aparat foto-
graficzny i przyrządy do lotów nocnych, uzbrojonej w ka-
rabin maszynowy, transportowej Żuraw B i  bombowej 
Żuraw C. 

Prototyp „Żuraw A” bez uzbrojenia i wyposażenia 
operacyjnego został oblatany 16 maja 1951 r. Podczas 
prób w  Instytucie Lotnictwa ujawniono słabe własno-
ści lotne, spowodowane przekroczeniem masy o  160 kg 
w  stosunku do zakładanej i  niewystarczają-
cą mocą silnika. Samolot nie 
wszedł do produkcji se-
ryjnej. Jego rolę przejął 
Jak-12M, wprowadzony 
do produkcji licencyjnej 
w 1956 r. Prototyp Żurawia 
był przez kilka lat eksplo-
atowany w  Instytucie Lot-
nictwa ze znakami rejestra-
cyjnymi SP-GLB.   B y ł 
ostatnią konstrukcją LWD. 
Trafił do magazynów Muzeum 
Techniki we Wrocławiu, skąd 
w  1963 r. został przekazany do 
zbiorów powstającego Muzeum 
Lotnictwa Polskiego.

The LWD Żuraw (Crane) is a two-seat liaison and 
observation high-wing monoplane, powered by 5-cyl-
inder, 160-hp M-11FR radial engine, designed under su-
pervision of Tadeusz Sołtyk in the Experimental Aircraft 
Works (LWD) in Łódź during 1949-1950. It was intended 
to replace the Po-2 and CSS-13 biplanes. It was to have 
good visibility from the cockpit, also in turn, as well as 
short take-off and landing (STOL) characteristics. Three 
variants were planned: liaison and observation Żuraw 
A, fitted with a radio, photo camera and night flying 
equipment, armed with a 7.62 mm machine gun, Żuraw 
B three-seat passenger and cargo version and Żuraw C 
bomber version.

The prototype of Żuraw A, without the mission 
equipment, first flew on 16 May 1951. It underwent eval-
uation at the Aviation Institute in Warsaw, which 

revealed poor flight characteristics 
due to aircraft’s weight  exceeded by 
160 kg and underpowered engine. 
The Żuraw remained at prototype 
stage. Its role was assumed by the 
Yak-12M, which entered licence 
production in 1956. The Żuraw was 
the last LWD design. It was op-
erated by the Aviation Institute 
with the registration SP-GLB 
and subsequently put in stor-
age at the Museum of Technol-
ogy in Wrocław, from where it 
was transferred to the newly 
established Polish Aviation 
Museum.

Samolot łącznikowo- 
obserwacyjny Liaison and  
observation aircraft
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Zlin Z-26 Trenér 

Zlin Z-26 to dwumiejscowy samolot szkolno-tre-
ningowy w  układzie dolnopłata o  konstrukcji mieszanej, 
napędzany 4-cylindrowym silnikiem rzędowym odwró-
cony Walter Minor 4-III o  mocy 105 KM, skonstruowa-
ny w 1947 r. przez Karela Tomáša  w zakładach Moravan 
Otrokovice. Prototyp oblatano 20 września 1947 r. W  la-
tach 1949 – 1951 wyprodukowano 113 egzemplarzy. Z-26 
z drewnianymi skrzydłami był pierwszym z rodziny samo-
lotów składającej się z sześciu typów  oraz wielu dodat-
kowych wariantów, wykorzystywanych, poza celami szko-
leniowymi, także do akrobacji i  holowania szybowców. 
Wojskowa wersja Z-26 nosiła oznaczenie C-5. Kolejno 
powstała wersja Z-126 o  konstrukcji całkowicie metalo-
wej, Z-226 z silnikiem o większej mocy, Z-326 z chowa-
nym podwoziem, Z-526 z  silnikiem o  jeszcze większej 
mocy, samonastawnym śmigłem i  miejscem ucznia lub 
pilota w  załodze jednoosobowej przeniesionym z  przed-
niej do tylnej kabiny. W oparciu o wersje Z-326 i Z-526 
powstały też jednomiejscowe wersje akrobacyjne. Ostat-
nią wersją był szkolno-akrobacyjny Z-726 Universal. Sa-
moloty tej rodziny do chwili obecnej są używane w wielu 
krajach, w tym również w Polsce. 

W  1952 r. Polska zakupiła 38 samolotów Zlin 
Z-26, które były używane do szkolenia pilotów i akroba-
cji do 1974 r. Prezentowany egzemplarz o  numerze se-
ryjnym 640 i znakach SP-ARM do 1974 r. był eksploato-
wany przez Aeroklub Krakowski, skąd trafił do zbiorów  
Muzeum Lotnictwa Polskiego.

The Zlin Z-26 is a two-seat low wing trainer air-
craft of mixed construction, powered by 4-cylinder Walter  
Minor 4-III inverted inline engine, rated atc 105 hp 
(78 kW) designed in 1947 by Karel Tomáš at Moravan 
Otrokovice factory. The prototype first flew on Septem-
ber 20th, 1947. Between 1949 and 1951 a total of 113 
Zlin Z-26s with wooden wings were built. The Z-26 was 
the first type of Zlin trainer and aerobatic aircraft fami-
ly, comprising six types  and several additional variants. 
The military version of the Z-26 had the designation C-5. 
Next were the Z-126 version of all-metal construction, 
Z-226 version with uprated engine, Z-326 with retract-
able landing gear, Z-526 with uprated engine, new var-
iable pitch propeller and the position of trainee or pilot 
when flying solo moved from the front to the aft cockpit. 
On the basis of the Z-326 and Z-526 models single-seat 
aerobatic versions were also developed. The last variant 
was the Z-726 Universal aerobatic trainer. Aircraft of this 
family remain in service in numerous countries, including 
Poland. 

In 1952 Poland purchased 38 Zlin Z-26 aircraft, 
which were used for pilot training and aerobatics until 
1974. The displayed aircraft, serial number 640, SP-ARM, 
was operated by Cracow Aero Club until 1974 and then 
donated to the Museum. 

Samolot szkolno-treningowy  
Trainer aircraft
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Ryś
Ściągarka liny
Line winch

Ściągarka Ryś jest wyposażona w silnik dwusuwo-
wy S82 o  mocy 8 KM, stosowany też w  motopompach 
i ciągnikach „Dzik”. Jest umieszczona na podwoziu trans-
portowym, na którym mogła być holowana przez wycią-
garkę.

Prezentowana wyciągarka Tur Sw4, wyprodukowa-
na w 1962 r. i ściągarka Ryś były użytkowane w Aeroklu-
bie Krakowskim. Została odkupiona od Aeroklubu przez 
Leszka Mańkowskiego, prezesa Krakowskiego Klubu Se-
niorów Lotnictwa, który wyremontował ją i  przekazał do 
zbiorów MLP. Po remoncie wyciągarka została ponownie 
uruchomiona i wykonywała hole szybowców.  

Wyciągarka służy do holowania szybowców w  po-
wietrze jako metoda tańsza od startu na holu za samo-
lotem, umożliwia jednak osiąganie mniejszych wysokości 
(ok. 200 - 500 m). Wyciągarka jest ustawiana na jednym 
końcu lotniska, szybowiec na przeciwległym. Przez lotni-
sko zostaje przeciągnięta lina holownicza. Po uruchomie-
niu wyciągarki lina jest nawijana na bęben, holując szybo-
wiec, który po oderwaniu od ziemi stromo wznosi się, po 
czym po osiągnięciu najwyższego punktu nad lotniskiem 
wyczepia się. Lina holownicza jest ściągana z  powrotem 
na miejsce startu przez ściągarkę.

Pod koniec lat 50. w podstawowym szkoleniu szy-
bowcowym w Polsce nastąpiło przejście od metody startu 
ze zbocza wzgórza z lin gumowych na start na holu z te-
renu płaskiego. W tym celu w Zakładach Sprzętu Lotnic-
twa Sportowego w  Poznaniu opracowano samobieżną 
wyciągarkę Tur i  ściągarkę Ryś. W  konstrukcji wyciągar-
ki wykorzystano gotowe podzespoły innych pojazdów – 
6-cylindrowy silnik benzynowy S47 o mocy 105 KM z sa-
mochodu ciężarowego Star 66, zawieszenie z samochodu 
osobowego Warszawa i  koła z  samochodu dostawczego 
Żuk. W  przekładni wykorzystano elementy przekładni  
okrętowej.

The Ryś line winch is powered by S82 two-stroke 
engine, rated at 8 hp, used also in water motor pumps 
and Dzik (Boar) tractor. It is placed on a transport car-
riage, which could be towed by the glider winch.

The displayed Tur Sw4 glider winch, built in 1962, 
and Ryś line winch were operated by Cracow Aero Club. 
They were purchased by Leszek Mańkowski, the presi-
dent of Cracow Aviation Seniors Club, who restored it and 
donated to the Museum. After the overhaul the winch 
was started again and towed gliders. 

A glider winch is used to launch gliders as a cheap-
er method than aero tow, but enables attaining lower al-
titudes (about 200 – 500 m/600 – 1,500 ft).The winch 
is positioned on one end of the airfield and the glider on 
the opposite end. The towing line is stretched across the 
airfield. The line is reeled on the drum, towing the glid-
er, which climbs steeply after the liftoff and disengages 
upon reaching the highest point over the airfield. The 
towing line is hauled back to the take-off position by the 
line winch. 

In late 1950s there was a transition in the glider pi-
lot training in Poland from hillside rubber bungee launch 
to towed take-off from flat terrain. Therefore at Zakłady 
Sprzętu Lotnictwa Sportowego (Air Sports Equipment 
Factory) in Poznań the Tur (Aurochs) glider winch and 
Ryś (Lynx) line winch were developed. In the glider winch 
several components of existing vehicles were employed, 
such as six-cylinder S47 petrol engine from Star 66 
truck, chassis from Warszawa passenger car and wheels 
from Żuk van. In the transmission parts from a ship gear 
were employed. 

Tur Sw4 
Wyciągarka szybowcowa
Glider winch
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Rozdział II Chapter II

W dawnym garażu 2 Pułku Lotniczego znajdują się 
kolejne trzy ekspozycje. Przez makietę wagonu towaro-
wego przechodzimy na wystawę „Magazyny historii”, na 
którą składają się samoloty z  okresu pionierskiego oraz 
międzywojennego. Samoloty te ocalały ze zniszczone-
go niemieckiego muzeum Deutsche Luftfahrtsammlung 
w Berlinie, zwanego kolekcją Göringa, które Niemcy ewa-
kuowali podczas wojny z Berlina do Czarnkowa w Wielko-
polsce i  tam porzucili. Są one prezentowane w  scenerii 
i  stanie, w  jakim je odnaleziono, bez przeprowadzenia 
żadnych prac remontowych. Wśród nich jest najstarszy 
samolot w  zbiorach Muzeum – Levavasseur Antoinette  
z 1908 r. i inne samoloty z okresu pionierskiego, jak AEG 
Wagner Eule, Geest Möwe IV i wykonana w latach 30. replika 
Etricha Taube z 1910 r., pierwszego samolotu, jaki w 1912 r.  
pojawił się na rakowickim lotnisku. Jednym z najciekaw-
szych muzealiów jest prezentowany tutaj kadłub samolo-
tu rekordowego Messerschmitt Me 209V1, który w 1939 r. 
ustanowił rekord prędkości lotu, dla samolotów tłokowych  
ważny przez 30 lat. 

Former vehicle garage of the 2nd Air Regiment 
houses further three exhibitions. Through a  mockup of 
a boxcar we enter the “Depots of History” exhibition, inc-
luding aircraft of the pioneer and inter-war era. These 
are survivors from the German aviation museum Deut-
sche Luftfahrtsammlung, known as “Göring’s collec-
tion” destroyed during a  bombing raid on Berlin. They 
were evacuated by the Germans from Berlin to Czarn-
ków in western Poland and abandoned there. They are 
displayed in condition and scenery in which they were 
found, without any restoration work done. Among them 
is the oldest aircraft in museum’s collection – Levavas-
seur Antoinette of 1908 and other aircraft of the pio-
neer era, such as jak AEG Wagner Eule, Geest Möwe IV 
and replica of the 1910 Etrich Taube, the first aircraft 
to appear at Cracow-Rakowice airfield in 1912. One 
of the most interesting exhibits is the Messerschmitt  
Me 209V1 racer aircraft, which in 1939 set the speed  
record, standing for 30 years for piston-powered aircraft.

Magazyny 
Historii
Depots of 
History
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Antoinette, skonstruowany w  1908 r. we Francji 
przez Leona Levavasseur to jeden z  pierwszych samo-
lotów zbudowanych w  Europie. Jest to jednopłat kon-
strukcji drewnianej, napędzany 8-cylindrowym silnikiem 
z  wtryskiem paliwa, chłodzonym wodą z  odparowaniem 
na cylindrach o  mocy 65 KM, również skonstruowanym 
przez Leona Levavasseur. Nazwa Antoinette pochodzi od 
imienia córki właściciela firmy. W  1909 r. brytyjski pilot 
Hubert Latham wykonał samolotem Antoinette przelot 
z Paryża do Berlina, co zaowocowało podjęciem produk-
cji licencyjnej przez zakłady Albatros Flugzeugwerke. 
Prezentowany samolot pochodzi z tej serii produkcyjnej.  
Latham był również pierwszym pilotem, który osiągnął 
wysokość 1000 metrów, również za sterami Antoinette. 

Samoloty Antoinette były produkowane w różnych 
wersjach, różniących się typami silników, podwozia i sys-
temów sterowania. We wcześniejszych wersjach stosowa-
no wichrowanie końcówek skrzydeł, nowsze były wyposa-
żone w lotki. 

The Levavasseur Antoinette, designed by Leon Le-
vavasseur in 1908 in France was one of the first aircraft 
built in Europe. It is an all-wooden monoplane, powered 
by a 65-hp V8 engine with direct fuel injection and vapour 
cooling system, also designed by Leon Levavasseur. The 
name Antoinette originates from the name of company 
owner’s daughter. In 1909 a British pilot Hubert Latham 
made a flight from Paris to Berlin in an Antoinette, which 
resulted in undertaking licence production of the Antoi-
nette by Albatros Flugzeugwerke in 1910. The displayed 
aircraft belongs to that production batch. Latham was 
also the first pilot to attain an altitude of 1,000 meters in 
an Antoinette. The Antoinettes were built in large num-
bers in various versions, differing between each other in 
engines, undercarriage types and control systems. In the 
earlier models roll was controlled by wing warping, later 
models were fitted with ailerons.

Samolot pionierski  
Pioneer aircraft

Levavasseur 
Antoinette
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Friedrich 
Etrich Taube

Samolot pionierski  
Pioneer aircraft

Etrich Taube (gołąb) to jednomiejscowy jednopłat 
o konstrukcji drewnianej, skonstruowany w Austrii przez 
Igo Etricha w 1910 r. Był to jeden z najliczniej produkowa-
nych samolotów pionierskiego okresu lotnictwa. Miał do-
bre własności lotne, które zawdzięczał kształtowi skrzy-
deł, wzorowanemu na kształcie nasion palmy Zanonia. 
Skrzydła, wykonane częściowo z  prętów bambusowych  
nie miały lotek, przechyleniem sterowało się wichrując 
ich końcówki, co było częstym rozwiązaniem w  samo-
lotach z  okresu pionierskiego. Licencję zakupiła firma 
Rumpler, która rozwinęła konstrukcję. Ogólnie 14 innych 
firm produkowało bez licencji samoloty oparte na projek-
cie Taube.

Taube był pierwszym typem samolotu, używanym 
przez jednostki lotnictwa austrowęgierskiego na lot-
nisku Kraków–Rakowice. Podczas wojny włosko-turec-
kiej w  Libii porucznik Giulio Gavotti wykonał pierwsze 
w  historii bombardowanie lotnicze, zrzucając z  samolo-
tu Taube granaty na pozycje tureckie w  oazie Ain Zara  
1 listopada 1911 r. Prezentowany egzemplarz to kopia  
Etricha Taube z 1913 r., zbudowana w 1932 r. i nosząca 
znaki rejestracyjne D-EFRI.

The Etrich Taube (pigeon) is a  single seat mono-
plane of wooden construction, designed in Austro-Hun-
gary by Igo Etrich in 1910. It was one of the most pro-
duced aircraft of the very beginnings of aviation, used 
by many aviation pioneers. The Taube owed its good 
flying characteristics to the shape of the wing, resem-
bling the shape of the Zanonia palm seed. The wings 
featured no ailerons, the roll was controlled by warp-
ing the wingtips, made of bamboo, as with a  bird’s 
wings. The Rumpler company purchased the licence 
and developed the design further. In total, 14 dif-
ferent companies built unlicensed variations of the  
Taube design.

The Taubes were the first aircraft of Austro-Hun-
garian air arm, which operated from the Cracow Rakow-
ice airfield. On 1 November 1911, during the Italo-Turkish 
War in Libya, Lieutenant Giulio Gavotti  conducted the 
first aerial bombing, dropping grenades from a Taube on 
Turkish positions in the Ain Zara Oasis. The displayed air-
craft is a copy of a 1913 Etrich Taube, built in 1932 and 
registered D-EFRI.
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Geest Möwe IVSamolot pionierski  
Pioneer aircraft

Dr Waldemar Geest był jednym z niemieckich pio-
nierów lotnictwa. W  1910 r., wykorzystując zdobyte do-
świadczenia, zaprojektował szybowiec wzorowany kształ-
tem na ptaku – kani. Rok później zbudował swój pierwszy 
samolot nazwany Möwe I  (mewa), napędzany silnikiem 
Argus. Cechą charakterystyczną samolotu było silnie wy-
sklepione w widoku z przodu skrzydło z opatentowanymi 
przez Geesta końcówkami, zapewniającymi stateczność. 
W 1911 r. powstał wyposażony w 70-konny silnik rotacyj-
ny Gnome samolot Möwe II, na którym wykonano wie-
le lotów.  W  1912 r. w  zakładach LVG na lotnisku Berlin-  
Johannisthal powstał Möwe III, wyposażony w  70-konny  
silnik Argus. W 1913 r. zbudowano dwa niemal bliźniacze 
samoloty Möwe IV i  Möwe V wyposażone w  100-konne 
silniki Argus, przy czym na ostatniej konstrukcji zasto-
sowano dodatkowe lotki. W maju 1913 r. szwajcarski pilot 
Alberto Colombo podczas „Tygodnia Lotniczego”, zor-
ganizowanego na lotnisku Berlin-Johannisthal pilotu-
jąc Möwe IV zasłynął jako jedyny, który wykonywał loty 
podczas bardzo burzliwych warunków atmosferycznych  
i osiągnął pułap 300 m.

Dr Waldemar Geest was a  German aviation pio-
neer.  In 1910, basing on his earlier experience, he built 
a  glider resembling the silhouette of kittyhawk bird of 
prey. A  year later, he built his first aircraft, the Möwe 
I (seagull), powered by an Argus engine and featured  an 
arch-shaped wing, in which the anhedral of the tips pro-
vided stability. This wing profile was patented by Geest. 
In 1911, the Möwe II powered by a  70 HP Gnome rotary 
engine was built. A  year later, the Möwe III powered by 
a 70 HP Argus engine was built at the Berlin Johannist-
hal LVG works. In 1913, two almost identical machines, the 
Möwe IV and Möwe V (with additional ailerons), powered 
by 100 hp Argus engines were constructed. In May 1913, 
during the “Aeronautical Week“ the Swiss pilot Alberto 
Colombo flying the Möwe IV gained fame as the only who 
dared to fly in the stormy weather and attained the alti-
tude  of 300 metres.
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AEG Wagner Eule

Dwumiejscowy średniopłat z kadłubem o konstruk-
cji spawanej z  rur stalowych i  z  drewnianymi, krytymi 
płótnem skrzydłami, zaprojektowany przez inżyniera Wa-
gnera i  zbudowany jesienią 1914 r. w  oddziale lotniczym 
wielkiego koncernu elektro-technicznego Allgemeine 
Elektrizitäts-Gesellschaft (AEG) w  Henningsdorf koło 
Berlina. Pierwszy egzemplarz samolotu Eule (Sowa) wy-
posażony został w  silnik rotacyjny. Cechą charaktery-
styczną konstrukcji był krótki, mierzący zaledwie 4,77 m, 
kadłub o bardzo dużym przekroju poprzecznym (110 x 98 
cm) oraz płat o silnie zwężającym się ku końcom obrysie 
i grubym, silnie wypukłym profilu. 

Samolot ten został użyty do prób kołowania i spło-
nął w  pożarze. Jego miejsce zajął prezentowa tu drugi 
prototyp, wyposażony także w silnik rotacyjny. Na samo-
locie tym wykonano kilka krótkotrwałych lotów próbnych 
w 1914 r. Jakkolwiek specyficzny układ skrzydeł nie został 
przyjęty do produkcji seryjnej, spawany z  rur, krótki ka-
dłub samolotu Eule utorował drogę wszystkim znanym 
i  udanym dwupłatowcom bojowym i  szkolnym konstruk-
cji AEG klas B, C i J, używanym przez cały okres I wojny 
światowej.

The Eule (Owl) was the first aircraft design of AEG 
(Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft), based at Hen-
ningsdorf near Berlin, developed in 1914 by Ing. Wagner. 
It was a two seat monoplane with wooden wings and fu-
selage of welded steel tubes covered with fabric, pow-
ered by a rotary engine. Its characteristic features were 
short (only 15.6 ft) fuselage of very wide cross-section 
(3.6 x 3.2 ft) and tapered wing with thick, convex air-
foil. The first prototype was burnt during ground tests.  
The second prototype  (displayed), also powered by 
a  rotary engine, made a  few short test flights in 1914. 
Although the wing layout did not enter production,  
the short, welded steel tube fuselage design was contin-
ued in successful AEG biplanes of the  B, C and J classes,  
built during the First World War. 

The prototype of Eule was displayed under the 
ceiling of AEG assembly hall until the end of the First 
World War and then transferred to Deutsche Luft-
fahrtsammlung (German Aircraft Collection) in Berlin.

Samolot pionierski  
Pioneer aircraft
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Heinkel He 5f

Wodnosamolot rozpoznawczy, opracowany przez 
Ernsta Heinkla, jednego z  czołowych niemieckich kon-
struktorów lotniczych, który w  1922 r. otworzył własną 
wytwórnię Ernst Heinkel Flugzeugwerke w Warnemünde. 
Pierwszymi konstrukcjami, które tam powstały, była seria 
cywilnych wodnosamolotów oznaczonych od He 3 do He 
12. Samoloty He 5 były produkowane w kilku wersjach, na-
pędzanych różnymi typami silników w zakładach Svenska 
Aero Aktiebolag (SAAB) w Lidingö koło Sztokholmu, będą-
cymi filią Heinkel Flugzeugwerke, ponieważ postanowie-
nia Traktatu Wersalskiego zabraniały produkcji samolo-
tów wojskowych w Niemczech. W 1929 r. firma Focke-Wulf  
opracowała wersję He 5f z  12-cylindrowym silnikiem 
widlastym BMW VI 7.3 Z  o  mocy 750 KM, zbudowaną 
w czterech egzemplarzach. 

W  Niemczech wszystkie He 5 znajdowały się na 
wyposażeniu organizacji paramilitarnej SEVERA (See-
-Flugzeug-Versuchsabteilung, czyli morski doświadczal-
ny oddział lotniczy), która szkoliła pilotów, obserwatorów, 
radiotelegrafistów i  mechaników dla lotnictwa morskie-
go. Wykonywały również przewozy towarowe i  pasażer-
skie oraz były wykorzystywane w  akcjach ratowniczych.  
Produkowane w Szwecji samoloty były używane przez Kró-
lewskie Szwedzkie Siły Powietrzne pod oznaczeniem S.5.  
Dwa egzemplarze trafiły do prób w ZSRR. 

Prezentowany He 5f o  znakach D-OMIP po wyco-
faniu z eksploatacji został przekazany do Deutsche Luft-
fahrtsammlung w Berlinie.

Reconnaissance floatplane, designed by one of the 
most famous German aircraft designers, Ernst Heinkel, 
who established his own aircraft factory Ernst Heinkel 
Flugzeugwerke at Warnemünde in 1922. The first de-
signs developed there were low-wing civil and military 
floatplanes, designated He 3 through He 12. The He 5 
was built in several versions, powered by various engine 
types. Since the Treaty of Versailles forbade the Germans 
to build military aircraft, they were built by the Svenska 
Aero Aktiebolag (SAAB) company at Lidingö near Stock-
holm, a  subsidiary of Heinkel. In 1929 the Focke-Wulf 
company developed the He 5f version, powered by 
a 750-hp V-12 BMW VI 7.3Z engine. Four were built.

In Germany all He 5 aircraft were operated by SE-
VERA (See-Flugzeug-Versuchsabteilung – Maritime Air-
craft Research Unit), which trained air and ground crews 
for maritime aviation. They were also used for passenger 
and cargo transport as well as rescue. The aircraft built in 
Sweden were operated by the Royal Swedish Air Force as 
S.5. Two were sold to the USSR for trials .

The displayed He 5f, registered D-OMIP was retired 
to the Deutsche Luftfahrtsammlung (German Aircraft  
Collection).

Wodnosamolot rozpoznawczy
Reconnaissance floatplane
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Albatros L.101

Albatros L.101 to dwumiejscowy górnopłat  
szkolno– turystyczny konstrukcji mieszanej, ze skła-
danymi skrzydłami, skonstruowany w  firmie Albatros, 
a  produkowany po jej przejęciu przez Focke–Wulf Flug-
zeugbau w latach 1932-33. Prototyp brał udział w zawo-
dach Challenge w  1930 r., ale nie ukończył konkurencji 
technicznych. Wyprodukowano 71 samolotów seryjnych, 
które służyły do szkolenia w  Niemieckiej Szkole Pilotów 
Komunikacyjnych (Deutsche Verkehrsfliegerschule-DVS).  
Prezentowany egzemplarz nosił numer seryjny 245 
i znaki rejestracyjne D-EKYQ.

Two-seat trainer and touring aircraft, designed by 
the Albatros company, but produced after Albatros had 
been taken over by Focke – Wulf Flugzeugbau. It was 
a highwing monoplane of mixed construction with folding 
wings. The prototype took part in the Challenge competi-
tion in 1930, but failed to pass the technical trials. A total 
of 71 examples were built during 1932-33 and operated 
by the German Airline Pilot School (Deutsche Verkehrs-
fliegerschule - DVS). The displayed example, serial num-
ber 245 was registered D-EKYQ.

Samolot szkolny 
i turystyczny
Tourer and trainer  
aircraft
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Messerschmitt  
Me 209 V1

The Messerschmitt Me 209 V1 is a  German rac-
er aircraft designed in the late 1930s to set an ab-
solute air in this field at that time. There was a  com-
petition among the German designers in this field 
at that time. The main rival of the Me 209 was the 
Heinkel He 100V8, in which Hans Dieterle attained 
the speed of 746 km/h on March 30th, 1939. On 
April 26th, 1939 Fritz Wendel set a  speed record of  
755 km/h in the Me 209V1 D-INJR, which for piston pow-
ered aircraft stood until 1969, when Darryl G. Greenamy-
er attained 778 km/h in a  modified Grumman F8F-2 
Bearcat. 

The Me 209V1 was powered by 12 – cylinder wa-
ter-cooled inverted ”V” Daimler-Benz DB 601 ARJ en-
gine, rated at 2,300 hp, with partial evaporation of the 
cooling water in the wings, which was quite troublesome. 
It had dangerous flying characteristics. For propaganda 
reasons in the German media the Me 209 was referred to 
as the Me 109R, a record-breaking version of production 
Bf 109 fighter. Apart from the first Me 209V1, the V2, V3 
and V4 experimental aircraft were also built. There were 
two separate attempts to develop a  successor of the  
Bf 109, designated Me 209, but both failed.

Samolot rekordowy  
Racer aircraft

Fot. Bundersarchiv

Messerschmitt Me 209 został zaprojektowany 
przez Willy’ego Messerschmitta pod koniec lat 30. w celu 
ustanowienia absolutnego rekordu prędkości lotu. Trwała 
wówczas rywalizacja w  tej dziedzinie między niemiecki-
mi konstruktorami lotniczymi. Głównym rywalem Me 209 
był Heinkel He 100V8, na którym Hans Dieterle osiągnął  
30 marca 1939 r. prędkość 746 km/h. 26 kwietnia  
1939 r. Fritz Wendel ustanowił na prezentowanym  
Me 209V1 D-INJR rekord prędkości, wynoszący 755 
km/h. Rekord ten, szybko pobity przez samoloty z  na-
pędem rakietowym i  turboodrzutowym, dla samolotów 
z  napędem tłokowym był ważny do 1969 r., kiedy Darryl 
G. Greenamyer osiągnął prędkość 778 km/h, pilotując 
zmodyfikowany myśliwiec Grumman F8F-2 Bearcat. 

Me 209V1 był napędzany chłodzonym wodą 12-cy-
lindrowym silnikiem rzędowym w  układzie odwróconego 
V Daimler-Benz DB 601 ARJ o mocy 2300 KM z częścio-
wym odparowaniem wody chłodzącej w  skrzydłach, co 
było dość kłopotliwym rozwiązaniem. Miał niebezpieczne 
charakterystyki pilotażowe. Dla celów propagandowych 
w  niemieckich mediach był opisywany jako Me 109R, 
by stworzyć wrażenie, że rekord prędkości pobił spe-
cjalnie zmodyfikowany egzemplarz seryjnego myśliwca  
Bf 109. Prócz pierwszego Me 209V1 powstały też samo-
loty doświadczalne Me 209V2, V3 i  V4. Niemcy podjęli 
też dwie osobne próby skonstruowania następcy my-
śliwca Bf 109, oznaczonego Me 209. Obie zakończyły  
się niepowodzeniem.
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Rozdział III Chapter III

Metamuzeum to ekspozycja mająca dwie odsłony. 
Pierwsza jej część, sąsiadująca z  Magazynami Historii 
przedstawia dość skromne początki muzeum w  latach  
60. i  70. Szare ogrodzenie z  siatki, a  na nim tabliczki 
z  dawną nazwą Alei Jana Pawła II – Aleja Planu 6-let-
niego i obowiązującą dawniej nazwą Muzeum Lotnictwa 
i  Astronautyki przenoszą nas w  tamte czasy. Po obu 
stronach podniszczone eksponaty – śmigłowiec BŻ-4 
Żuk, prototyp Biesa, Iskry, Szpaka i  Zucha 1. Mimo nie-
zbyt atrakcyjnego wyglądu są cenne. Żuk i Zuch 1 to uni-
katy, powstały tylko w jednym egzemplarzu. 

Druga odsłona Metamuzeum to wystawa, która 
prezentuje modele, silniki modelarskie a  także praw-
dziwe samoloty jako modele. Otoczone powiększonymi 
puszkami farb modelarskich samoloty PZL S-4 Kania 3 
i ustawiony na pudełkach od zapałek Jak-12 pod gigan-
tycznymi wypraskami modelarskimi tworzą wrażenie 
modeli, które ożyły. W gablocie obok Kani można zoba-
czyć modele samolotów już nieistniejących – przedwo-
jennych sportowych RWD, w  tym dwóch, które zwycię-
żyły w zawodach Challenge i rozpoznawczo-bombowego 
PZL.23 Karaś, wsławionego udziałem w heroicznych wal-
kach września 1939 r.

The Metamuseum is an exhibition comprising two 
scenes. The first part, neighboring with the Depots of 
History shows modest beginnings of the Museum in the 
1960s and 1970s. Grey grid fence with plates with former 
names of the Museum and John Paul II Avenue take us 
back to those times. Weary exhibits – BŻ-4 Żuk helicop-
ter, prototypes of Bies, Szpak, Iskra and Zuch 1 aircraft 
stand on both sides. Despite not very attractive in appe-
arance, they are very valuable. The Żuk and Zuch 1 are  
unique, as they were made as single examples. 

The second part is an exhibition showing models, 
flying model engines and true aircraft as models. Surro-
unded by enlarged model paint cans PZL S-4 Kania 3 and 
Yak-12 aircraft, standing on enlarged matchboxes under 
giant plastic model mouldings make impression of mo-
dels which turned into real aircraft. In the showcase next 
to the Kania aircraft models of no longer existing aircraft 
can be seen – pre-war RWD  tourers, including those 
which won the Challenge competitions and PZL.23 Karaś 
reconnaissance bomber, famous from the heroic fighting 
of September 1939. 

Metamuzeum
Metamuseum
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TS-8 Bies Samolot szkolno-treningowy  
Trainer aircraft

Dwumiejscowy samolot szkolno – treningo-
wy skonstruowany przez inż. Tadeusza Sołtyka, prze-
znaczony głównie do szkolenia pilotów wojskowych.  
Był to pierwszy samolot o  konstrukcji całkowicie meta-
lowej skonstruowany w  Polsce po II wojnie światowej. 
Miał bardzo dobre własności pilotażowe. W  1957 r. wy-
produkowano pierwszą serię 10 egzemplarzy uzbrojo-
nych w  karabin maszynowy i  dwa wyrzutniki bombowe. 
Rok później wariant ten został zastąpiony w  produkcji 
przez wariant BII, w  którym uzbrojenie zostało zastą-
pione fotokarabinem. W  latach 1957 – 1960 wyproduko-
wano 229 egzemplarzy. W  1966 r. pierwsze Biesy wy-
cofane z  lotnictwa wojskowego zostały przekazane do 
aeroklubów, gdzie były używane do 1978 r. W  lotnictwie 
wojskowym Biesy były używane do 1975 r. Dwa egzem-
plarze, przystosowane do klimatu tropikalnego zakupiła 
Indonezja. Bies ustanowił trzy rekordy w  swojej klasie 
– wysokości lotu 7084 m, odległości 2884 km w  obwo-
dzie zamkniętym i  prędkości 320 km/h w  obwodzie  
zamkniętym. 

Prezentowany egzemplarz to pierwszy prototyp 
o znakach SP-GLF, oblatany przez Andrzeja Abłamowicza  
23 lipca 1955 r.

The TS-8 Bies (Devil) is a two – seat trainer, de-
signed by Tadeusz Sołtyk, intended mainly for military 
pilot training. It was the first all-metal aircraft designed 
and built in Poland after the Second World War. It had 
very good flight characteristics. In 1957 the first batch of 
10 examples, armed with a machine gun and two bomb 
racks was built. A year later it was superseded in produc-
tion by the BII version, in which the armament was re-
placed by a gun camera. 229 aircraft were built during 
1957 – 1960. In 1966 the first Bies aircraft, retired from 
the Air Force were handed over to aero clubs, where 
they remained in use until 1978. The Air Force operat-
ed the type until 1975. Indonesia purchased two air-
craft, adapted for tropical climate. The Bies established 
three world records in its class – altitude record of  
7,084 m (23,241 ft) and a year later – distance in closed 
circuit of 2,884 km (1,557 NM) and speed of 320 km/h 
(173 kt) over 2,000 km (1,080 NM) long closed circuit.

The displayed aircraft, registered as SP-GLF is the 
first prototype, flown by Andrzej Abłamowicz on 23 July 
1955. 
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WSK PZL TS-11 Iskra 
(Prototyp)

Samolot szkolno-treningowy  
Trainer aircraft

Odrzutowy samolot szkolno - treningowy, opraco-
wany w 1958 r. przez zespół kierowany przez inż. Tadeusza 
Sołtyka. Prototyp oblatano w  lutym 1960 r. z  brytyjskim  
silnikiem Bristol Siddeley Viper 8, ponieważ prowa-
dzone równolegle prace nad docelowym silnikiem SO-1  
przeciągały się. 

Produkcję seryjną podjęto w  WSK PZL Mielec  
1963 r. z zastępczym silnikiem HO-10. Do 1987 r. wypro-
dukowano 419 egzemplarzy kilku wersji. W  polskim lot-
nictwie wojskowym Iskry eksploatowane są do dzisiaj.  
Do grudnia 2020 r. służyły do zaawansowanego szkolenia, 
w  tym z  użyciem uzbrojenia, wciąż służą jako samoloty 
akrobacyjne w reprezentacyjnym zespole Sił Powietrznych  
„Biało-Czerwone Iskry”. Lotnictwo Marynarki Wojennej 
używało ich do zadań rozpoznania morskiego. W  latach 
1975-2004 Iskry były też użytkowane przez Siły Po-
wietrzne Indii.

Prezentowany egzemplarz numer 04 to czwarty 
prototyp, oblatany w  lipcu 1961 r., napędzany silnikiem  
turboodrzutowym HO-10 o ciągu 7,74 kN.

The TS-11 Iskra (Spark) is a two - seat jet trainer 
designed in 1958 by a  team led by Tadeusz Sołtyk. The 
prototype made its first flight in 1960 powered by British 
Bristol Siddeley Viper 8 engine, because of problems with 
the intended SO-1 engine, which was being designed si-
multaneously. The aircraft, named Iskra (spark) proved to 
be very successful design. Series production in WSK PZL 
Mielec started in 1963 with HO-10 interim engine. A total 
of 419 aircraft in several versions were built until 1987.

In the Polish Air Force the Iskras were used for ad-
vanced training, including weapons use until December 
2020 and as aerobatic aircraft by Air Force display team 
White&Red Sparks. Naval Aviation used to employ Iskra 
for maritime reconnaissance. During 1975-2004 the In-
dian Air Force operated 64 Iskra bis D aircraft as the only 
foreign customer.

The displayed aircraft, number 04 is the fourth 
prototype, powered by HO-10  turbojet rated at 7.74 kN 
(1,740 lbf), first flown in July 1961. 
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LWD Żak 3 Samolot szkolno-turystyczny  
Touring and trainer aircraft

Samolot szkolno-turystyczny, skonstruowa-
ny w  Lotniczych Warsztatach Doświadczalnych w  Ło-
dzi pod kierunkiem inż. Tadeusza Sołtyka na przełomie 
1946/1947 r. Jest to dwumiejscowy wolnonośny dolno-
płat o konstrukcji mieszanej, z kadłubem z rur stalowych, 
kryty płótnem na drewnianym szkielecie, z  drewniany-
mi skrzydłami i  usterzeniem. Powstał w  odpowiedzi na 
zapotrzebowanie aeroklubów na samolot prosty, tani 
i ekonomiczny w eksploatacji. Prototyp LWD Żak 1 z sil-
nikiem rzędowym Walter Mikron został oblatany 23 mar-
ca 1947 r. Następnie powstał prototyp Żak 2, napędzany 
amerykańskim silnikiem Continental A-65 w  układzie 
płaskim, oblatany 27 listopada 1947 r. W  1948 r. zakła-
dy LWD wyprodukowały serię 10 egzemplarzy, zamó-
wionych przez Ministerstwo Komunikacji, oznaczonych 
Żak 3, napędzanych silnikami Walter Mikron III o  mocy 
62 KM. Były one używane do szkolenia i  lotów tury-
stycznych w  aeroklubach kujawskim, poznańskim, kra-
kowskim, gdańskim, bielsko-bialskim i  warszawskim do 
1955 r. Jeden samolot LWD Żak 3 o  znakach SP-AAX 
został w grudniu 1963 r. przekazany do zbiorów Muzeum  
Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie.

The LWD Żak (Student) is a  touring and trainer 
aircraft, designed at Lotnicze Warsztaty Doświadczalne 
(Experimental Aircraft Works) in Łódź on the turn of 
1946/47 by a  team led by Tadeusz Sołtyk. It is a  two-
seat low wing cantilever monoplane of mixed construc-
tion, with welded steel tube fuselage covered with fabric 
stretched on a wooden frame, wooden wings and empen-
nage. It was developed in response to flying clubs’ de-
mand for a  simple, cheap and economical aircraft. The 
prototype  Żak 1, powered by Walter Mikron four-cylinder 
air-cooled inverted inline engine first flew on 23 March 
1947. Subsequently the prototype Żak 2, powered by 
American Continental A-65 engine was built and first 
flown on 27 November 1947. In 1948 the LWD works built 
a  batch of 10 aircraft, ordered by Ministry of Transpor-
tation, designated Żak 3, powered by Walter Mikron III 
engines, rated at 62 hp. They were used for training and 
cross-country flying in aero clubs at Poznań, Gdańsk, 
Bielsko-Biała, Warsaw, Cracow and Inowrocław until 
1955. One was donated to the Polish Aviation Museum  
in December 1963. 
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BŻ-4 Żuk Śmigłowiec doświadczalny 
Experimental helicopter 

Czteromiejscowy śmigłowiec doświadczalny, opra-
cowany przez inż. Bronisława Żurakowskiego w  Biurze 
Konstrukcji Śmigłowców Instytutu Lotnictwa w  Warsza-
wie. Prace konstrukcyjne rozpoczęły się w 1953 r. Latem 
1956 r. ukończono prototyp, który  przechodził próby 
naziemne do połowy 1959 r., ulegając kilka razy uszko-
dzeniom. Jego napęd stanowił polski silnik śmigłowcowy 
WN-4, opracowany w  oparciu o  udany silnik gwiazdo-
wy WN-3, stosowany w  samolotach TS-8 Bies i  MD-12. 
Na początku 1959 r. prototyp wykonał loty na uwięzi,  
a  10 lutego 1959 r. wykonał pierwszy lot swobodny.  
Wykazał dobre właściwości lotno-pilotażowe. W  sierpniu 
1959 r. śmigłowiec został ponownie uszkodzony i  dal-
szych prób zaprzestano. Budowa kolejnych dwóch eg-
zemplarzy została przerwana. Wpływ na to miały prze-
starzałe rozwiązania techniczne Żuka z początku lat 50. 
oraz produkcja licencyjna śmigłowców SM-1 i opracowa-
nie śmigłowca SM-2 w zakładach WSK Świdnik.

 Prototyp Żuka trafił do Muzeum Techniki w War-
szawie, skąd w 1964 r. został przekazany do zbiorów MLP.

The BŻ-4 Żuk (Beetle) is an experimental four-
seat helicopter designed by Bronisław Żurakowski in 
the Helicopter Design Bureau of the Aviation Institute.  
Studies commenced in 1953. The prototype was com-
pleted in 1956 and was undergoing ground trials till early 
1959, sustaining damage several times. It was powered 
by Polish VN-4 helicopter engine, based on the VN-3 
radial engine, used in the TS-8 Bies and MD-12 aircraft.  
The first tethered flights were made in January 1959 
and the first free flight was made on 10 February 1959.  
In August 1959 the prototype was damaged and the 
flight tests were halted. Due to obsolescence and pro-
duction of the SM-1 and SM-2 helicopters in WSK Świd-
nik factory, the BŻ-4 program was discontinued.

The prototype was donated to the Museum of 
Technology in Warsaw and transferred to the Polish Avia-
tion Museum in 1964.
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LWD Zuch 1 Samolot szkolno-akrobacyjny 
Trainer and aerobatic aircraft 

Samolot szkolno-akrobacyjny, będący rozwinię-
ciem samolotu LWD Junak, napędzany czechosłowac-
kim silnikiem rzędowym Walter Minor 6-III o  mocy 160 
KM, opracowany w  1948 r. przez inż. Tadeusza Sołtyka 
w  Lotniczych Warsztatach Doświadczalnych w  Łodzi. 
Był to dolnopłat o  konstrukcji mieszanej, z  kadłubem 
z  rur stalowych i  drewnianymi skrzydłami. Prototyp zo-
stał oblatany 1 września 1948 r. Nie wszedł do produkcji 
seryjnej, ponieważ Polsce nie udzielono licencji na pro-
dukcję silników Walter Minor. W  zastępstwie opracowa-
no wersję Zuch 2, napędzaną poniemieckim silnikiem 
gwiazdowym Siemens Bramo Sh 14A, o  słabszych osią-
gach i własnościach lotnych, ponieważ silniki te stawiały 
większy opór aerodynamiczny i  ze względu na stopień 
zużycia osiągały mniejszą moc. Prototyp tej wersji zo-
stał oblatany 1 kwietnia 1949 r. Powstało 5 egzemplarzy.  
Jeden z  nich jest również eksponatem Muzeum Lotnic-
twa Polskiego.

The Zuch 1 (Valiant) is trainer and aerobatic air-
craft, developed from LWD Junak (Brave Youth) aircraft, 
powered by Czechoslovak 160-hp Walter Minor 6-III in-
verted inline engine, designed in 1948 by Tadeusz Soł-
tyk at Lotnicze Warsztaty Doświadczalne (Experimental 
Aircraft Works) in Łódź. It was a two-seat cantilever low-
wing monoplane of mixed construction, with fuselage of 
welded steel tubes and wooden wings. The prototype first 
flew on 1 September 1948. It did not enter production be-
cause Poland was denied licence for production of these 
engines. Instead, the Zuch 2 version, powered by Ger-
man Siemens Bramo Sh 14A radial engine was developed. 
The prototype of this version first flew on 1 April 1949.  
It had flight characteristics and performance inferior to 
the Zuch 1 variant, because the radial engine produced 
more drag and due to wear these engines attained lower 
power rating. In 1951 a batch of 5 aircraft was built. They 
were operated by flying clubs until 1955.
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Jakowlew Jak-12 Samolot wielozadaniowy 
Multirole aircraft 

Lekki czteromiejscowy samolot wielozadaniowy 
w układzie zastrzałowego górnopłata konstrukcji miesza-
nej krytej płótnem, z drewnianymi skrzydłami wyposażo-
nymi w sloty i klapy, umożliwiającymi krótki start i lądo-
wanie i kadłubem spawanym z rur stalowych, napędzany 
5-cylindrowym silnikiem gwiazdowym Szwecow M-11FR 
o mocy 160 KM. Powstał w ZSRR w  1947 r. jako następ-
ca dwupłata Po-2. Seryjne egzemplarze ze względu na te 
zalety używano jako samoloty sanitarne, rolnicze, pasa-
żerskie, szkolne oraz do transportu skoczków spadochro-
nowych. W  wojsku znalazły zastosowanie jako maszyny 
łącznikowe i  do korygowania ognia artylerii. W  latach 
1948-1951 wyprodukowano w  ZSRR łącznie 788 samo-
lotów Jak-12, z  czego kilka trafiło także do Polski. Były 
u nas eksploatowane od 1951 do 1973 r. 

Prezentowany egzemplarz o numerze fabrycznym 
5013, noszący rejestrację SP-ASZ, został wyprodukowa-
ny w 1951 r. W  latach 1951-1952 służył w  lotnictwie woj-
skowym, a w lotnictwie cywilnym do 1973 r. W tym samym 
roku, po wykreśleniu z rejestru statków powietrznych, zo-
stał przekazany przez WSK Mielec do zbiorów Muzeum.  
Był najdłużej latającym w Polsce samolotem tego typu.

Light four-seat multirole strutted high wing mono-
plane aircraft of mixed, fabric-covered construction with 
welded steel tube fuselage and wooden wings fitted with 
slats and flaps, enabling short take-off and landing pow-
ered by a 160-hp Shvetsov M-11FR, designed in the USSR 
in 1947 by a team led by Alexander Yakovlev as a succes-
sor of the Po-2 wooden biplane. Thanks to this capabili-
ty production aircraft were used for medical, passenger 
and cargo transport, crop spraying, pilot training and 
paradropping. In the military they were used for liaison 
duties and artillery spotting. During 1948 – 1951 a total of 
788 Yak-12 aircraft were produced, several of which were 
also delivered to Poland. 

The displayed aircraft, serial number 5013, regis-
tered SP-ASZ was produced in 1951. During 1951-1952 it 
was operated by the Air Force, and later by civilian op-
erators until 1973. In the same year, after having been 
written off the civil aircraft register it was donated to the 
Polish Aviation Museum. It was the longest flying exam-
ple of this type in Poland.
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Czteromiejscowy samolot łącznikowy o  konstruk-
cji drewnianej, opracowany przez inż. Tadeusza Sołtyka, 
który w  październiku 1944 r. stanął na czele Biura Pro-
jektów i Studiów Ministerstwa Komunikacji, Poczt i Tele-
grafów, utworzonego w  wyzwolonym Lublinie. Był prze-
znaczony do przewożenia przedstawicieli rządu, poczty 
i  prasy do miejscowości, 
do których jeszcze nie do-
cierała komunikacja. W  lu-
tym 1945 r. biuro przenio-
sło się do dawnej fabryki 
mebli w  Łodzi, gdzie po-
wstała pierwsza po wojnie 
prowizoryczna wytwórnia 
lotnicza – Lotnicze Warsz-
taty Doświadczalne. Pre-
zentowany prototyp Szpak 
2, napędzany 7-cylindro-
wym silnikiem gwiazdo-
wym Siemens Bramo Sh 
14A o  mocy 160 KM został 
oblatany 28 października  
1945 r. Był pierwszym samo-
lotem zbudowanym w  Pol-
sce po II wojnie światowej. 
Pozostawał w  eksploatacji 
do 1948 r. Wykonał 500 lo-
tów o  łącznym czasie 200 
godzin i przewiózł 250 pasa-
żerów.  W 1948 r. w zakładach 
WSK Mielec wyprodukowa-
no 10 seryjnych samolotów 
Szpak 4T z  kadłubem spa-
wanym z  rur stalowych. Były 
używane do przez aerokluby  
do 1953 r.

LWD Szpak 2 (Starling) is a four-seat utility aircraft 
of wooden construction designed by Tadeusz Sołtyk.  
Studies on a four seat liaison aircraft began at the Design 
Bureau of the Ministry of Transport and Communications 
in already liberated city of Lublin in the autumn of 1944. 
It was intended to transport mail, government of-

ficials and press to localities not 
integrated into the transporta-
tion network. In February 1945, 
when the Germans were forced 
back from central Poland, a pro-
visional aircraft factory named 
Lotnicze Warsztaty Doświad-
czalne (Experimental Aircraft  
Works) was established in a for-
mer furniture factory in Łódź. 
The prototype Szpak 2 (dis-
played), powered by   7 – cyl-
inder Siemens Bramo Sh 14A 
radial engine, rated at 160 hp 
first flew on October 28th, 
1945. It was the first aircraft 
built in Poland after the Sec-
ond World War. It remained 
in service until 1948, logging 
200 flight hours in 500 cy-
cles and hauling a  total of 

250 passengers. In 1948 
ten production Szpak 4T 
aircraft with welded steel 
tube fuselage were built 
at WSK Mielec factory. 
They were operated by 
aero clubs until 1953. 

LWD Szpak 2 Samolot łącznikowy 
Liaison aircraft 
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PZL S-4 Kania 3 Samolot szkolny 
Trainer aircraft 

Dwumiejscowy górnopłat o konstrukcji drewnianej, 
napędzany 5-cylindrowym silnikiem gwiazdowym WSK 
(lic. Szwecow) M-11D o  mocy 125 KM, przeznaczony do 
szkolenia pilotów i holowania szybowców, skonstruowany 
przez zespół kierowany przez inż. Eugeniusza Stankiewi-
cza w WSK Mielec w 1957 r. Projekt bazował na samolocie 
S-3 Kania 1, opracowanym w 1950 r., który nie wszedł do 
produkcji i eksploatacji. Oblot prototypu nastąpił 3 wrze-
śnia 1957 r. Drugi prototyp powstał w  mieleckich zakła-
dach rok później. Trzeci egzemplarz prototypowy został 
zbudowany w Krośnie.

Kania 3, tańsza w produkcji i eksploatacji od uży-
wanego  wówczas w aeroklubach samolotu CSS-13, była 
od niego lepsza zarówno w  roli samolotu szkolnego jak 
i  holującego. Zaprzestanie produkcji w  Polsce silnika 
M-11D, i  niechęć Aeroklubu PRL do samolotów o  kon-
strukcji innej niż metalowa spowodowały, iż Kania nie 
trafiła do produkcji seryjnej. Pomimo tego trzy zbudowa-
ne prototypy Kani potwierdziły swoje zalety w ciągu wie-
lu lat eksploatacji.

Prezentowany egzemplarz, o  numerze fabrycz-
nym 02 i  rejestracji SP-PBB, został zbudowany w  1958 
r. w Mielcu. Eksploatowany do 1970 r., przekazany został  
do zbiorów Muzeum w roku 1971.

The S-4 Kania (Kitty Hawk) is a two seat highwing 
aircraft of wooden construction, powered by 5- cylinder 
air-cooled WSK (lic.Shvetsov) M-11D radial engine, rated 
at 125 hp, intended for pilot training and glider towing. 
It was designed by a team led by Eugeniusz Stankiewicz 
at WSK Mielec in 1957. The design was based on the S-3 
Kania 1 aircraft, built in 1950, which did not enter produc-
tion and service. The prototype first flew on 3 Septem-
ber 1957. The second prototype was built in the Mielec 
production plant a year later and the third prototype was 
built at Krosno. 

The Kania 3, cheaper in production than the CSS-
13 biplane, then operated by flying clubs in Poland was 
better than it in the trainer and glider tug role. Cessation 
of M-11D engine production in Poland and the Aeroclub 
of Poland’s dislike for aircraft other than of metal con-
struction caused that the Kania 3 did not enter produc-
tion. Despite this the three prototypes validated their 
usefulness during years of service. 

The displayed aircraft, serial number 02, regis-
tered SP-PBB was built in 1958 at Mielec. It was operat-
ed until 1970 and donated to the Museum in 1971. 
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Silnikownia
Engine 
exhibition 

Rozdział IV Chapter IV

Muzeum Lotnictwa Polskiego dysponuje jedną 
z największych na świecie ekspozycji silników lotniczych, 
obejmujących okres historii lotnictwa od 1908 r. po silni-
ki używane do chwili obecnej. Najcenniejsze eksponaty 
to liczne silniki z czasów I wojny światowej, pochodzące 
ze wszystkich najważniejszych krajów będących stro-
nami tego konfliktu – Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, 
Austro-Węgier, Stanów Zjednoczonych i  Włoch, silni-
ki produkowane przed II wojną światową w  Polsce oraz 
liczna kolekcja niemieckich, brytyjskich, amerykańskich 
i radzieckich silników z okresu II wojny światowej, w tym 
silniki rakietowe, a  także pierwsze silniki turboodrzuto-
we, użytkowane i produkowane w Polsce. To najbardziej 
wyspecjalizowana część ekspozycji, doceniana przede 
wszystkim przez znawców tematu, ale ciekawa również 
dla laików. Prócz ewolucji rozwiązań technicznych, po-
zwalających osiągać silnikom coraz większą moc, cieka-
we są same ich kształty, oddziałujące na wyobraźnię, jak 
ciężka, metalowa bryła jest w  stanie rozpędzić samolot 
do prędkości kilkuset, czy nawet ponad tysiąca kilome-
trów na godzinę. 

The Polish Aviation Museum has one of world’s lar-
gest aero engine collections, encompassing the history of 
aviation from 1908 to engines still used. The most valu-
able exhibits are numerous First World War engines from 
all belligerent countries – Germany, France, Great Brita-
in, Austria-Hungary, USA and Italy, engines built before 
the Second World War in Poland and a large collection of 
German, British, American and Soviet Second World War 
engines, including rocket motors, as well as the first tur-
bojet engines, used and manufactured in Poland. This is 
the most specialized part of the exhibition, appreciated 
mostly by experts, but interesting also for laymen. Apart 
from the evolution of technology, enabling the engines to 
attain increasingly higher power outputs, interesting are 
their shapes, inciting the imagination how a heavy piece 
of metal is able to make the aircraft fly at the speed of 
several hundred, or even thousand kilometers per hour. 
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Antoinette V-8

8-cylindrowy silnik rzędowy w układzie V, chłodzo-
ny wodą z odparowaniem na cylindrach, o mocy 60 KM, 
skonstruowany przez Leona Levavasseur. Każdy cylinder 
posiada oddzielny gaźnik wtryskowy. Z powodu skompli-
kowanej konstrukcji nie cieszył się uznaniem użytkowni-
ków. Był stosowany w samolotach Levavasseur Antoinet-
te. Jest najstarszym silnikiem w kolekcji Muzeum. 

V-8 inline engine with vapor cooling system, 
rated at 60 hp. It was designed by Leon Levavas-
seur. Each cylinder is a  separate injection carburetor.  
Due to sophisticated construction the engine was not 
much liked by its users. It powered the Levavasseur An-
toinette aircraft. It is the oldest engine in Museum’s col-
lection. 
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Le Rhône C 

9-cylindrowy silnik gwiazdowy rotacyjny, chłodzo-
ny powietrzem, o mocy 80 KM. Był używany w samolo-
tach Nieuport 16, Caudron G.III, Hanriot HD-14 i Morane-
-Saulnier AR35EP. 

9-cylinder air cooled radial rotary engine, rated at 
80 hp. It was used in the Nieuport 16, Caudron G.III, Han-
riot HD-14 and Morane-Saulnier AR35EP aircraft.
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Clerget 9B

9-cylindrowy silnik gwiazdowy rotacyjny, chło-
dzony powietrzem, o  mocy 130 KM. Był to jeden z  naj-
lepszych silników lotniczych I  wojny światowej. Był 
produkowany na licencji w  Wielkiej Brytanii. Był uży-
wany w  samolotach Sopwith Triplane, Sopwith Camel,  
Nieuport 17. 

9-cylinder air cooled radial rotary engine, rated at 
130 hp. It was one of the best aircraft engines of the First 
World War. It was license built in Great Britain and used 
in the Nieuport 17, Sopwith Triplane, Sopwith Camel air-
craft

Fot. RAF

Fot. RAF
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RAF 3a Napier  

12-cylindrowy silnik w  układzie V chłodzony po-
wietrzem o mocy 260 KM, zaprojektowany w 1914 r. w za-
kładach Royal Aircraft Factory w Farnborough w Wielkiej 
Brytanii w oparciu o 8-cylindrowy model RAF 1. Charak-
terystycznym rozwiązaniem zastosowanym w tym silniku 
było sterowanie zaworów wlotowych i wylotowych jednym 
wspólnym popychaczem. Produkcje podjęły zakłady Arm-
strong Whitworth oraz D. Napier & Son Ltd. RAF 3a był 
głównym wariantem produkcyjnym o zwiększonej w sto-
sunku do prototypu średnicy cylindra. Wyprodukowano 
260 sztuk w zakładach Napier & Son oraz 29 w wytwórni 
Armstrong-Whitworth. Silniki te zastosowano w  lekkich  
samolotach bombowych Airco DH.4.

V-12 air-cooled engine, rated at 260 hp, designed 
at the Royal Aircraft Factory based on the 8-cylinder RAF 
1. A  notable feature was that both intake and exhaust 
valves were controlled by a  single pushrod. Production 
of the new model was undertaken by Armstrong Whit-
worth and D. Napier & Son Ltd. The RAF 3a was the main 
production variant with increased bore compared to the 
original RAF 3 design. In total 260 examples were built 
by Napier & Son and 29 by Armstrong Whitworth. These 
engines powered the Airco DH.4 light bombers.

Fot. RAF

Fot. RAF

Fot. RAF
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RAF-4A  

12-cylindrowy silnik rzędowy w  układzie V chło-
dzony powietrzem o mocy 150 KM, skonstruowany w za-
kładach Royal Aircraft Factory w Farnborough w Wielkiej 
Brytanii w 1915 r. Był rozwinięciem silnika RAF-1A, różnił 
się od niego brakiem koła zamachowego, zastąpionego 
przez napęd pompy olejowej. Był stosowany w  samolo-
tach B.E.12, R.E.7, R.E.8.

Air-cooled V-12 inline engine rated at 150 hp, de-
signed at the Royal Aircraft Factory in Farnborough, UK 
in 1915. It was a development version of the RAF-1A en-
gine. It differed from it by the lack of the flywheel, re-
placed by the oil pump drive. It was used in the B.E.12, 
R.E.7, R.E.8. aircraft.

Fot. RAF

Fot. RAF
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Mercedes D III a

6-cylindrowy silnik rzędowy, chłodzony wodą 
o mocy 177 KM, opracowany i produkowany w firmie Da-
imler – Motoren – Gesellschaft w Stuttgarcie. Jest wypo-
sażony w podwójny gaźnik z kanałem prowadzącym cie-
płe powietrze, pochodzące z chłodzenia oleju w karterze 
silnika, oraz dekompresor, ułatwiający rozruch. Był sto-
sowany w  samolotach Albatros D.III, Albatros D.V, Pfalz 
D.IIIa, Pfalz D.XII, Junkers J 10 (Cl.I). 

6-cylinder inline water cooled engine, rated at 177 
hp, designed and built by the Daimler – Motoren – Ge-
sellschaft in Stuttgart. It is fitted with a double carburet-
tor with a duct providing hot air from oil cooled in the 
crankase and the decompressor, facilitating the engine 
startup.  It was used in the  Albatros D.III, Albatros D.V, 
Pfalz D.IIIa, Pfalz D.XII, Junkers J 10 (Cl.I) aircraft. 
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Austro-Daimler  
DM-200

6-cylindrowy silnik rzędowy, chłodzony wodą, 
skonstruowany i produkowany w zakładach Austro – Da-
imler. Cylindry silnika są odlewane ze stali a  następnie 
obrabiane. Tłoki wykonane z aluminium. Koszulki wodne 
stalowe, zaspawane. Gaźnik ogrzewany jest wodą z ukła-
du chłodzenia. Był stosowany w  samolotach Lloyd C.II, 
Lloyd C.V, Oeffag D.III, Hannover Cl.V, Brandenburg C.I. 
a także polskich Bartel BM-5a.

6-cylinder inline water cooled engine, designed 
and built by the Austro – Daimler company. The cylinders 
are cast and machined from steel. The pistons are made 
of aluminum and the water jackets are welded of steel. 
The carburettor is heated by the water from the cooling 
system. It was used in the Lloyd C.II, Lloyd C.V, Oeffag 
D.III, Hannover Cl.V, Brandenburg C.I. and Polish Bartel 
BM-5a.

Fot.  NAC
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S.P.A 6A

6-cylindrowy silnik rzędowy, chłodzony wodą 
o  mocy 220 KM, skonstruowany w  zakładach Societe 
Piemontese Automobili w Turynie w 1916 r. Silniki te pro-
dukowano również na licencji w  firmie Breda. Były pro-
dukowane w  trzech wersjach, różniących się stopniem 
sprężania. Był stosowany w  samolotach SVA-4, SVA-5,  
SVA-9, SVA-10, Ansaldo A-1 Balilla i Bartel BM-5b.

6-cylinder inline water cooled engine, rated at 220 
hp designed at the Societe Piemontese Automobili com-
pany in Torino in 1916. Those engines were also license 
built by the Breda company. They were built in three 
versions, with different compression ratio. It was used in 
the SVA-4, SVA-5, SVA-9, SVA-10, Ansaldo A-1 Balilla and 
Bartel BM-5b aircraft. 
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Benz Bz IVd

6-cylindrowy silnik rzędowy chłodzony cieczą 
o mocy 255 KM, opracowany w Niemczech w 1917 r. Jest 
to zmodyfikowany wariant silnika Benz Bz IV z  1915 r., 
którego wyprodukowano 6400 egzemplarzy, wyposażo-
ny w aluminiowe tłoki. Był stosowany w samolotach AEG 
J.I, J.II, N.I, AGO C.IV, Albatros C.VII, C.XV, G.III, J.I, Hal-
berstadt C.V, Friedrichshafen G.II, FF 49, FF 59, DFW C.V, 
LVG C.V.

6-cylinder inline liquid cooled engine, rated at 255 
hp, developed in Germany in 1917. It is a modified version 
with aluminum pistons of the Benz Bz IV engine from 
1915, of which 6,400 were built. It was used in the AEG J.I, 
J.II, N.I, AGO C.IV, Albatros C.VII, C.XV, G.III, J.I, Halberstadt 
C.V, Friedrichshafen G.II, FF 49, FF 59, DFW C.V, LVG C.V  
aircraft.
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Salmson Z-9

9-cylindrowy silnik gwiazdowy o mocy 260 KM,  
chłodzony wodą, co jest rozwiązaniem nietypowym w sil-
nikach gwiazdowych. Był stosowany w samolotach Salm-
son 2A2 i Farman F.60 Goliath.

9-cylinder water – cooled radial engine, which is 
very untypical for radial engines, rated at 260 hp. It was 
used in the Salmson 2A2 and Farman F.60 Goliath air-
craft.
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Liberty V12

12-cylindrowy silnik rzędowy w  układzie V, chło-
dzony cieczą. Jego powstanie wiąże się z pobytem w USA 
francusko – angielskiej komisji w  maju 1917 r. W  wyniku 
przeprowadzonych rozmów dwaj konstruktorzy, J. Vin-
cent z zakładów Packard i E. J. Hall z firmy Hall – Scott 
w  czasie 6 dni (30 maja – 4 czerwca 1917 r.) opracowali 
projekt nowego 8-cylindrowego silnika, nazwanego Li-
berty. Prototyp ukończono i  skierowano do prób 3 lip-
ca 1917. Próby wysokościowe przeprowadzono na górze 
Pike’s Peak (4300 m.n.p.m). W  oparciu o  ten prototyp 
opracowano silnik 12-cylindrowy, skierowany do prób 25 
sierpnia 1917 r. Był to potem podstawowy typ w produkcji. 
Uzyskano łatwy w obsłudze i niezawodny silnik lotniczy. 
Było to możliwe dzięki nieskomplikowanej konstrukcji 
i  technologii, pozwalającej na jego masową produkcję, 
którą rozpoczęto w zakładach samochodowych Ford, Lin-
coln, Packard, Marmon i  Buick. Do listopada 1918 r. wy-
produkowano 20 478 egzemplarzy. Silniki Liberty były 
przez wiele lat eksploatowane w  lotnictwie cywilnym 
i  wojskowym. Były stosowane w  samolotach Airco DH-
4, DH-9A, łodziach latających Curtiss serii R-, H-, HS- 
i  NC-, NAF F-5L, Martin MB-1 i  MB-2. Poza samolotami 
silniki Liberty stosowano też do napędu łodzi, samocho-
dów wyścigowych i  czołgów. Silnik na ekspozycji jest  
niekompletny. 

V-12 liquid-cooled  engine. Its genesis is connect-
ed with a the visit of an Anglo – French commission in the 
USA in May 1917. As a  result of the talks, the engineers  
J. Vincent of the Packard company and E. J. Hall of the 
Hall – Scott company designed in a hotel room in Wash-
ington a  new 8-cylinder engine, named Liberty, in a  re-
cord – breaking time of six days (May 30th – June 4th, 
1917). The prototype was completed and sent for trials on 
June 3rd, 1917. The high altitude trials were conducted on 
Pike’s Peak (4,300 m – 14,100 ft AMSL) in the Colorado 
Massive. A  12-cylinder version, based on that prototype 
was developed and became the main production variant. 
It was a simple and reliable design. It was possible thanks 
to simple design and technology, enabling the mass pro-
ducion, which was undertaken by the Ford, Lincoln, Pack-
ard, Marmon and Buick automotive companies. Until No-
vember 1918, 20,478 engines were built. The Liberty was 
used for many years in civil and military aircraft, like the 
Airco DH-4 and DH-9A, Curtiss flying boats of the  R-, H-, 
HS- i NC- series, NAF F-5L, Martin MB-1 and MB-2. Apart 
from the aircraft, the Liberty 12 engines powered also 
motor boats, racing cars and tanks. The displayed engine 
is incomplete. 

Fot. USAF

Fot. RAF
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BMW III a 

6-cylindrowy silnik rzędowy, chłodzony wodą 
o mocy 226 KM, skonstruowany i produkowany w Bayeri-
sche Motoren Werke w Monachium od 1917 r. Był to jeden 
z najlepszych silników w swojej klasie – lekki, niezawod-
ny, zapewniający utrzymanie wysokiej mocy i  szybkie 
wznoszenie. Z  racji tych zalet był stosowany w  samolo-
tach myśliwskich, jak Fokker D.VII i Pfalz D. XII.

6-cylinder inline water cooled engine rated at 226 
hp, designed and built by the Bayerische Motoren Werke 
in Munich from 1917. It was one of the best engines in its 
class – light, reliable, and providing high performance. 
Due to these advantages it was used in the fighter air-
craft, like the Fokker D.VII and Pfalz D. XII. 
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Albatros H.1
Samolot doświadczalny
Experimental aircraft

Samolot doświadczalny, przeznaczony do prób 
w  locie na dużych wysokościach (ok. 10 000 m), prowa-
dzonych przez Niemiecki Instytut Doświadczalny Lot-
nictwa (Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt – DVL) 
w Adlershof pod Berlinem w  1926 r. Był zmodyfikowaną 
wersją udanego pierwszowojennego myśliwca Siemens-
-Schuckert D.IV. Jego napęd stanowił 11-cylindrowy silnik 
gwiazdowy, przeciwbieżno - birotacyjny   Siemens Hal-
ske Sh.IIIa chłodzony powietrzem o mocy 160 KM. Mody-
fikacje, wykonane w  zakładach Albatros pod kierunkiem 
inż. Martina Schrenka, polegały na zastosowaniu skrzy-
deł o  zwiększonej rozpiętości i  śmigła o  większej śred-
nicy, by umożliwić loty w  rozrzedzonym powietrzu na 
dużej wysokości, powiększonego usterzenia pionowego 
w  celu zwiększenia stateczności kierunkowej i  podwyż-
szonego podwozia w celu zapewnienia śmigłu prześwitu. 
Próby naziemne wykazały niedostateczną wytrzyma-
łość skrzydeł, dlatego w  tej postaci samolot nie wyko-
nał ani jednego lotu i  po anulowaniu projektu trafił do  
Deutsche Luftfahrtsammlung.

The Albatros H.1 was an experimental aircraft, built 
in 1926, intended for test flights at high altitudes of about 
30,000 ft, conducted by DVL (Deutsche Versuchsanstalt 
für Luftfahrt -  German Laboratory for Aviation), based 
at Adlershof near Berlin. It was a modified version of the 
World War I  Siemens-Schuckert D.IV fighter, powered 
by 11-cylinder air cooled Siemens Halske Sh.IIIa counter 
– rotary engine, rated at 160 hp (118 kW). The modifica-
tions, conducted at Albatros factory under supervision of  
Ing Martin Schrenk included wings of increased span and 
propeller of increased diameter to enable flying in thin 
air at high altitudes, enlarged vertical empennage to im-
prove directional stability and taller landing gear struts 
to provide ground clearance for longer propeller. As the 
new wings proved to be too fragile during the ground 
tests, in this form the aircraft did not make a single flight 
and was transferred to the Deutsche Luftfahrtsammlung. 
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Renault 12FE             

12-cylindrowy silnik rzędowy w  układzie V chło-
dzony wodą, o mocy 315 KM, skonstruowany i produko-
wany w zakładach Société Anonyme des Moteurs Renault 
w Billancourt. Był stosowany w samolotach Breguet XIV.

V-12 water-cooled engine, rated at 315 hp, de-
signed and built by the Société Anonyme des Moteurs 
Renault company in Billancourt. It was used in the Breg-
uet XIV aircraft.
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Rolls-Royce EagleIX

12-cylindrowy silnik rzędowy w  układzie V, chło-
dzony wodą. Prace nad silnikami lotniczymi w zakładach 
Rolls-Royce rozpoczęły się w  1914 r., po zamówieniu 
przez brytyjską Admiralicję silnika lotniczego o  mocy 
200 KM. Pierwszym typem silnika skierowanym do pro-
dukcji seryjnej w 1915 r. był Eagle I. Był to 12-cylindrowy 
silnik chłodzony wodą, o mocy 240 KM, zasilany przez 2 
gaźniki Claudel, z  reduktorem, pozwalającym osiągnąć 
na śmigle 1024 obr/min. Ciągłe doskonalenie tej kon-
strukcji pozwalało kierować do produkcji kolejne wer-
sje (II, III, IV, V, VI, VII, VIII), dysponujące większą mocą 
i  niezawodnością. Ostatnią wojskową wersją był Eagle 
VIII, o  mocy 360 KM przy 1800 obr/min, wyposażony  
w 4 gaźniki, z których każdy zasilał 3 cylindry. 

Po wojnie rozpoczęto prace nad silnikiem dużej 
mocy, przeznaczonym dla lotnictwa cywilnego. Ich efek-
tem był silnik Eagle IX, wyposażony w  2 gaźniki Clau-
del – Hobson i cztery iskrowniki. Produkcja w zakładach 
w  Derby trwała w  latach 1922 – 1928. Wyprodukowano 
373 silniki. 

V-12 water cooled engine. Studies on aircraft en-
gines at the Rolls – Royce company began in 1914, after 
the British Admiralty’s order for 200 hp aircraft engine. 
The first type to enter series production in 1915 was the 
Eagle I  – a  12 cylinder water cooled engine, fitted with 
two Claudel carburettors and reduction gear, allowing 
the propeller to spin at 1,024 RPM. Continuous upgrades 
of this design allowed to put subsequent more powerful 
and reliable versions to production (Eagle II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII). The last military version was the Eagle VIII, rat-
ed at 360 hp at 1,800 RPM, fitted with four carburettors, 
one per three cylinders. After the war studies on a high 
power engine for civil aviation began, which resulted in 
the Eagle IX engine, fitted with two Claudel – Hobson 
carburettors and four magnetos. The production at the 
Derby plant lasted from 1922 to 1928 and totalled 373 
engines.
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Lorraine–Dietrich 
LD 400

12-cylindrowy silnik w układzie V chłodzony wodą 
o  mocy 415 KM, skonstruowany i  produkowany w  za-
kładach Lorraine-Dietrich w  Argenteuil we Francji na 
początku lat 20. XX wieku. Był stosowany m.in. w samo-
lotach Potez XV i  XXVII, Farman F.62 Goliath, Lioré et 
Olivier LeO 12, Breguet XIX.  Był to jeden z  najliczniej 
używanych typów silników lotniczych w Polsce w okresie 
międzywojennym. 

V-12 water-cooled engine rated at 415 hp, de-
signed and manufactured at Lorraine-Dietrich factory in 
Argenteuil, France in the early 1920s.  It was used, among 
others, in Potez XV and XXVII, Farman F.62 Goliath, Lioré 
et Olivier LeO 12 and Breguet XIX aircraft.  It was one of 
most popular aero engine types,  used in Poland before 
the Second World War.
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Lorraine – Dietrich  
LD 450 (LD-12Eb)

12-cylindrowy silnik rzędowy w  układzie W  (po  
2 cylindry w 6 blokach), chłodzony wodą, skonstruowany 
i  produkowany w  zakładach Lorraine-Dietrich w  Argen-
teuil. Był to jeden z najważniejszych silników lotniczych 
w polskim lotnictwie okresu międzywojennego, ponieważ 
był stosowany w używanych w Polsce samolotach Potez 
XXV, Breguet XIX, SPAD S61C1, PWS-10, Fokker F.VII i CWL 
WZ-X. Silniki tego typu były produkowane na licencji 
w Polsce przez Polskie Zakłady Škody.

12-cylinder water-cooled W  – type inline engine 
(six blocks with two cylinders each), designed and built 
at Lorraine-Dietrich in Argenteuil. It was one of the most 
important aero engines in inter-war Poland, as it pow-
ered Potez XXV, Breguet XIX, PWS-10, SPAD S61C1, Fokker 
F.VII and CWL WZ-X aircraft, used by Polish military and 
civil aviation. This type of engine was also license-built  
in Poland by Polish Škoda Works.
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Salmson 9AD

9-cylindrowy silnik gwiazdowy chłodzony powie-
trzem, produkowany w  zakładach Societe de Moteurs 
Salmson w Billancourt. Był przeznaczony dla samolotów 
lekkich. W  Polsce był stosowany w  samolotach RWD-2 
i PWS-4.

9-cylinder air – cooled radial engine, intended for 
light aircraft, manufactured by Societe de Moteurs Salm-
son at Billancourt. In Poland it was used in the RWD-2  
and PWS-4 aircraft. 

Fot. NAC
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Gnome – Rhône  
Jupiter 9 Ab

9-cylindrowy silnik gwiazdowy chłodzony po-
wietrzem, skonstruowany w  brytyjskiej firmie Cosmos 
Engineering Co. w 1919 r. skierowany do produkcji w za-
kładach Bristol w  1921 r. po likwidacji firmy Cosmos.  
Był produkowany na licencji brytyjskiej we Francji, Wło-
szech, Polsce, Japonii i ZSRR. Francuskie zakłady Gnome 
– Rhône rozpoczęły produkcję silników Jupiter w 1923 r.

9-cylinder air cooled radial engine, designed at the 
British Cosmos Engineering Company in 1919. It entered 
production in 1921 at the Bristol plant, after the Cosmos 
Engineering Co. was closed down. It was license built in 
France, Italy, Poland, Japan and the USSR. The French 
Gnome – Rhône company undertook production of the 
Jupiter engine in 1923.
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Armstrong  
Genet Major IV

7-cylindrowy silnik gwiazdowy chłodzony powie-
trzem o mocy 180 KM, produkowany w zakładach Arm-
strong – Siddeley Motors Ltd w Coventry w Wielkiej 
Brytanii od 1930 r. Podobny silnik był stosowany w sa-
molotach RWD-6, na jakim Franciszek Żwirko i Stanisław 
Wigura zwyciężyli w zawodach Challenge w 1932 r. i wia-
trakowcach Cierva C.30.

7-cylinder air cooled radial engine rated at 180 
hp, produced at the Armstrong – Siddeley Motors Ltd in 
Coventry, Great Britain from 1930. A similar engine was 
used in the RWD-6 aircraft, in which Franciszek Żwirko 
and Stanisław Wigura won the Challenge 1932 competi-
tion, and in Cierva C.30 autogyro. 

Fot. NAC
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Rolls–Royce Kestrel II S

12-cylindrowy silnik rzędowy w układzie V, chło-
dzony cieczą, skonstruowany w 1926 r. w zakładach Rol-
ls – Royce jako pierwszy z nowej generacji silników tej 
firmy. Jego bezpośrednim rozwinięciem były silniki RR 
Goshawk i RR Peregrine oraz nieco większy RR Buzzard. 
Był stosowany w samolotach Hawker Hart, Hawker De-
mon, Hawker Fury and Hawker Nimrod. Dziesięć silników 
tego typu zakupiły Niemcy w 1935 r., aby wykorzystać je 
w prototypach samolotów Messerschmitt Bf 109 i Jun-
kers Ju 87,  ponieważ przeznaczone dla nich niemieckie 
silniki nie były jeszcze gotowe. Prezentowany silnik po-
chodzi z tej partii.

V-12 liquid cooled engine, designed in 1926 at the 
Rolls – Royce factory as the first of the new generation 
of engines of that company.  It was succeeded by the RR 
Goshawk and RR Peregrine and a bit larger RR Buzzard. 
It was used in the Hawker Hart, Hawker Demon, Hawk-
er Fury and Hawker Nimrod aircraft. Ten engines of this 
type were purchased by Germany in 1935 for use in the 
prototypes of Messerschmitt Bf 109 and Junkers Ju 87, 
as the German engines intended for them were not ready 
at that time. The displayed engine belonged  to that lot. 

Fot. NASM

Fot. NASM

Skrzydła i Ludzie XX wieku | 225                224 | Skrzydła i Ludzie XX wieku



PZInż Junior 

4-cylindrowy silnik rzędowy w  układzie odwró-
conym chłodzony powietrzem, produkowany w  latach 
1934–1939 dla samolotów szkolnych i  łącznikowych 
RWD-8 w  Państwowych Zakładach Inżynierii w  Czecho-
wicach-Ursusie, na podstawie licencji czechosłowackiej 
wytwórni Walter. W 1939 r. produkcję Juniora przeniesio-
no do PZL WS 2 w  Rzeszowie. Ogółem wyprodukowano 
ponad 600 egzemplarzy silników tego typu.  

4-cylinder air cooled inverted inline engine, built 
by the National Engineering Works in Ursus near War-
saw under licence of Czechoslovak Walter factory.  
In  1939 production was moved to PZL Engine Factory No.2 
in Rzeszów. It was used in the RWD-8 trainer and liaison  
aircraft. Production totalled about 600 examples. 
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Škoda-Bristol  
Pegaz IIM2

9-cylindrowy silnik gwiazdowy chłodzony powie-
trzem, o  mocy 600 KM, produkowany przez Polskie Za-
kłady Škody w Warszawie na licencji brytyjskiej firmy Bri-
stol. Polska podjęła produkcję licencyjną pomimo tego, 
że silnik był niedopracowany i sprawiał problemy z prze-
grzewaniem się reduktora. Został zastąpiony w produkcji 
przez bardziej udany silnik Pegaz VIIIA. Pegaz II był sto-
sowany do napędu samolotów PZL P.23A Karaś. 

9-cylinder air cooled radial engine, rated at 600 
hp. It was built by the Polish Škoda Works in Warsaw on 
the license of the British company Bristol. Poland un-
dertook the license production, despite the fact, that 
the engine caused several problems with reduction gear 
overheating. It was replaced in production by much bet-
ter Pegaz VIIIA engine. It was used in the PZL P.23A  
Karaś (Crucian) reconnaissance and bomber aircraft.

Fot. Witold Chromiński via Tadeusz Wysocki
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PZL Pegaz VIII

9-cylindrowy gwiazdowy silnik tłokowy chłodzony 
powietrzem, produkowany w  Państwowych Zakładach 
Lotniczych - Wytwórni Silników nr 1 w Warszawie – Okęciu 
na licencji brytyjskiej firmy Bristol. Zastąpił w  produkcji 
nieudany silnik Pegaz II. W latach 1936 – 1937 wyproduko-
wano ponad 350 silników tego typu. Pegaz VIII był stoso-
wany w samolotach PZL.23B Karaś, PZL.30 Żubr i PZL.42.  
Został zastąpiony w  produkcji przez silnik Pegaz XX, 
przeznaczony dla samolotów PZL.37 Łoś i PZL.46 Sum. 

9-cylinder air cooled radial engine, built by the 
No.1 Engine Factory  at Warsaw – Okęcie under the li-
cense of the British company Bristol. It replaced in pro-
duction the unsuccessful Pegaz II engine. During 1936 – 
1937 more than 350 Pegaz VIII engines were built. The 
Pegaz VIII was replaced in production by the Pegaz XX, 
intended for the PZL. 37 Łoś (Moose) and PZL.46 Sum 
(Catfish) aircraft. The Pegaz VIII powered the PZL.23B 
Karaś (Crucian), PZL.30 Żubr (Bison) and PZL.42  
aircraft.
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PZL Pegaz XX

9-cylindrowy silnik gwiazdowy chłodzony powie-
trzem, o  mocy 850 KM, produkowany przez Wytwórnię 
Silników nr 1 w  Warszawie-Okęciu na licencji brytyjskiej 
firmy Bristol. Zastąpił w  produkcji silnik Pegaz VIIIA.  
Był stosowany w  samolotach bombowych PZL.37 Łoś 
i PZL.46 Sum. 

9-cylinder air cooled radial piston engine, rated 
at 850 hp, built by the No.1 Engine Factory in Warsaw – 
Okęcie from the license of the British company Bristol.  
The Pegaz XX was powered the PZL.37 Łoś (Moose) and 
PZL.46 Sum (Catfish) aircraft.

Skrzydła i Ludzie XX wieku | 233                232 | Skrzydła i Ludzie XX wieku



Hispano – Suiza  
12 Xbrs

12-cylindrowy silnik rzędowy w  układzie V, chło-
dzony cieczą. Jest rozwinięciem silnika Hispano-Suiza 
12 M z  końca lat dwudziestych. Był stosowany w  wie-
lu wersjach w  samolotach z  lat 30., np. Dewoitine 500,  
SPAD 510.

V-12 liquid cooled engine. It is a  development 
version of the Hispano-Suiza 12 M from the late 1920s.  
It was used in various versions in many aircraft in the 
1930’s, e.g. Dewoitine 500, SPAD 510.

Fot. Armée de l’air
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Daimler-Benz  
DB600

12-cylindrowy tłokowy silnik rzędowy w  układzie 
odwróconego V, chłodzony cieczą, o  mocy 950 KM, za-
projektowany przez dr Bergera w  firmie Daimler-Benz  
w 1935 r. DB600 był początkiem linii konstrukcyjnej sil-
ników DB601, DB603 i  DB605 znanych z  okresu II woj-
ny światowej, produkowanych również na licencji we 
Włoszech i  Japonii. Te nowoczesne jednostki napędowe 
powstały w  wyniku zapotrzebowania rozbudowującego 
się niemieckiego lotnictwa wojskowego. Cechą charak-
terystyczną 12-cylindrowych silników DB była możliwość  
ułożenia lotniczej broni strzeleckiej w osi śmigła. 

Pomimo, że DB600 był przeznaczony przede 
wszystkim dla myśliwców, był też stosowany na innych 
typach samolotów wojskowych. Prezentowana odmiana 
DB600G z  gaźnikiem 3-dyszowym powstała w  1936 r.  
Wyprodukowano 2281 silników DB600. Były stosowane 
w samolotach Heinkel He 111 B, D, F, G i Dornier Do 17 S. 

12-cylinder liquid cooled inverted V – type inline 
piston engine, designed by Dr Berger at the Daimler – 
Benz plant in 1935, rated at 950 hp. DB600 was the first 
of the DB601, the DB603 and the DB605 engines series, 
well known during the World War II and license built in 
Japan and Italy. Those modern powerplants were de-
signed to fulfill the demand of rapidly expanding German 
military aviation.  The characteristic feature if the 12-cyl-
inder DB engines was the provision for a cannon between 
the cylinder banks. 

Although the DB600 was primarily destined for 
fighter aircraft, it was used also in other types of mili-
tary aircraft. The displayed DB600G version, fitted with 
the 3-nozzle carburettor, was designed in 1936. A total 
of 2,281 DB600 engines were built. The DB600 powered 
the Heinkel He 111 D, F, G and Dornier Do 17 S bombers. 

Fot.  Türk Hava Kuvvetleri

Fot. Bundesarchiv
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Bramo 323 A Fafnir

9-cylindrowy silnik gwiazdowy chłodzony powie-
trzem, ze stalowymi cylindrami o  aluminiowych głowi-
cach, wyposażony w sprężarkę i wtrysk paliwa. Silnik po-
wstał w  firmie Brandenburgische Motorenwerke GmbH 
w  Berlinie. Firma ta została założona w  1936 r. przez 
Siemens GmbH i  przejęła dział silników lotniczych fir-
my Siemens. Był stosowany w samolotach Dornier Do 17,  
Do 19 i Do 24T.

9-cylinder air cooled radial engine, with steel cyl-
inders and aluminum cylinder heads, fitted with a  su-
percharger and fuel injection. The engine was designed 
at the Brandenburgische Motorenwerke company in 
Berlin, which was established by the Siemens GmbH in 
1936 and took over the Siemens’ aircraft engine division.  
It was used in the Dornier Do 17, Do 19 and Do 24T  
aircraft.

Fot. Bundesarchiv
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Junkers Jumo 211

12-cylindrowy tłokowy silnik rzędowy w  układzie 
odwróconego V o  mocy 1200 KM, chłodzony cieczą, 
z  bezpośrednim wtryskiem paliwa do cylindrów, z  dwu-
biegową sprężarką, pozwalającą na utrzymanie mocy na 
dużych wysokościach. Wtrysk paliwa był najważniejszym 
z zastosowanych w silniku nowatorskich rozwiązań tech-
nicznych, podnoszących jego osiągi i  walory eksploata-
cyjne.

Silnik Jumo 211 został skonstruowany przez ze-
spół kierowany przez prof. Hugo Junkersa, doskonałego 
konstruktora samolotów i  silników lotniczych. Jego po-
wstanie wiązało się z  planami szybkiej rozbudowy nie-
mieckiego lotnictwa wojskowego. Był produkowany w kil-
ku wersjach w dużych liczbach przez okres całej II wojny 
światowej. Zbudowano ok. 68 000 egzemplarzy. Był sto-
sowany w  samolotach bombowych Heinkel He 111 i  Jun-
kers Ju 88 większości wersji, oraz bombowcach nurkują-
cych Junkers Ju 87. Podane poniżej dane odnoszą się do 
wersji Jumo 211B/D.

12-cylinder liquid-cooled inverted V – type inline 
engine with direct fuel injection and two – speed super-
charger,  boosting the power on higher altitudes, rated at 
1,200 hp. Th fuel injection was the most important of in-
novative technical solutions, increasing the performance 
and handling qualities of the engine. 

The Jumo 211 engine was designed by a team led 
by Professor Hugo Junkers, an excellent aircraft and en-
gine designer. Its development was connected with the 
plans of rapid extension of German military aviation. 
Several versions of the engine were built in large num-
bers throughout the World War II. The production totalled 
about 68,000 examples. The Jumo 211 powered the ma-
jority of the versions of the Heinkel He 111 and Junkers Ju 
88 bombers, and the Junkers Ju 87 dive bombers. 

Fot. Bundesarchiv

Fot. Bundesarchiv

Fot. Bundesarchiv
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Junkers Jumo 205D

6-cylindrowy rzędowy, dwusuwowy silnik wyso-
koprężny, chłodzony cieczą. Silnik ma każdy cylinder 
z dwoma przeciwsobnymi tłokami, dwa wały korbowe  
i dmuchawę przepłukującą, dostarczającą powietrze do 
cylindrów. Układ ten został opatentowany przez prof. 
Hugo Junkersa w 1907 r. i zrealizowany po raz pierwszy 
w 1926 r. Silnik Jumo 205D był stosowany w łodziach  
latających Dornier Do 26 i Blohm&Voss BV 138.

6-cylinder inline two stroke liquid cooled diesel 
engine. The engine has two opposed pistons working in 
each cylinder, two crankshafts and a blower providing 
the air to the cylinders. This system was patented by 
Prof. Hugo Junkers in 1907 and realized for the first time 
in 1926. The Jumo 205D engine was used in the Dornier 
Do 26 and Blohm&Voss BV 138 flying boats. 

Fot. Bundesarchiv

Fot. Bundesarchiv
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BMW 801 D-2

14-cylindrowy silnik w układzie podwójnej gwiazdy 
chłodzony powietrzem o mocy 1730 KM, skonstruowany 
w  zakładach Bayerische Motoren Werke w  Monachium. 
Silnik jest wyposażony w  bezpośredni wtrysk paliwa do 
cylindrów i  dwubiegową sprężarkę. Był produkowany 
w  dużych liczbach i  stosowany na samolotach myśliw-
skich Focke-Wulf Fw 190 A-3 do A-9, Junkers Ju 88 G i H,  
Junkers Ju 188 E i F, Junkers Ju 290, Dornier Do 217.

14-cylinder air cooled two-row radial engine, de-
signed at the Bayerische Motoren Werke in Munich. The 
engine has direct fuel injection and two speed super-
charger. It was built in large numbers and used in the Fo-
cke – Wulf Fw 190 A-3 to A-9 fighters, Junkers Ju 88 G 
and H, Junkers Ju 188 E, F, Dornier Do 217 and Junkers 
Ju 290 bombers.

Fot. Bundesarchiv
Fot. Bundesarchiv

Fot. Bundesarchiv
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Mikulin AM-38F                       

12-cylindrowy silnik rzędowy w  układzie V, chło-
dzony cieczą o  mocy 1750 KM, skonstruowany w  ZSRR 
przez zespół A. Mikulina w oparciu o wcześniejsze silniki 
M-34 i AM-35A. Jest wyposażony w gaźnik bezpływako-
wy i sprężarkę. Był stosowany podczas II wojny światowej 
i po niej do napędu samolotów szturmowych Ił-2 i dzięki 
temu stał się jednym z  najliczniej produkowanych silni-
ków lotniczych na świecie. 

V-12 liquid cooled engine with a floatless carbure-
tor and supercharger, rated at 1,750 hp, designed in the 
USSR by the team led by A. Mikulin. It was used during 
the Second World War and afterwards in the Il-2 attack 
aircraft, therefore it was one of world’s  most produced 
aircraft engines. 
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Szwecow ASz-82FN                            

14-cylindrowy silnik w układzie podwójnej gwiazdy 
chłodzony powietrzem, z dwubiegową sprężarką o mocy 
1850 KM, skonstruowany w ZSRR przez zespół kierowa-
ny przez A. Szwecowa w 1941 r. Powstał na podstawie do-
świadczeń z wojny domowej w Hiszpanii, które wykazały 
potrzebę posiadania małogabarytowego silnika o  dużej 
mocy, chłodzonego powietrzem. W  1942 r. rozpoczę-
to produkcję wersji M-82 z  gaźnikiem bezpływakowym. 
W 1943 r. weszła do produkcji wersja z wtryskiem paliwa 
ASz-82FN. Silnik ten był stosowany w samolotach Tupo-
lew Tu-2, Ławoczkin Ła-5FN, Ła-7, Petlakow Pe-8, Iliu-
szyn Ił-12 i Ił-14.

14-cylinder air cooled two row radial engine, de-
signed by a team led by A. Shvetsov. The engine was 
developed as a result of the experience gained during 
the Civil War  in Spain, which revealed, that a small size 
high power air cooled engine is needed. In 1942 the M-82 
fitted with a floatless carburetor entered production. In 
1943 the production of the ASh-82FN fuel injected ver-
sion began. The engine powered the Tupolev Tu-2, Lav-
ochkin La-5FN, La-7, Petlakov Pe-8, Ilyushin Il-12 and 
Il-14 aircraft.
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Rolls-Royce Merlin XX

12-cylindrowy silnik rzędowy w  układzie V, chło-
dzony cieczą (glikolem etylowym) z  dwubiegową, jed-
nostopniową sprężarką i  reduktorem. Jest to kolejna 
wersja najsłynniejszego silnika tłokowego firmy Rolls-
-Royce, napędzającego większość brytyjskich samolotów 
bojowych podczas II wojny światowej. Różne warianty 
silników Merlin napędzały samoloty Hawker Hurrica-
ne, Supermarine Spitfire, Fairey Battle, Fairey Barra-
cuda, De Havilland Mosquito, Avro Lancaster, Handley 
Page Halifax i  wiele innych. Łącznie wyprodukowano  
168 040 silników Merlin wszystkich wersji, z  czego  
28 021 wersji Mk XX. Warianty produkowane na licencji 
w  zakładach Packard w  USA stosowano w  samolotach 
myśliwskich Curtiss P-40 Kittyhawk, North American 
P-51 Mustang i  Supermarine Spitfire Mk XVI. Wersja  
Merlin Mk XX była stosowna w samolotach Hawker Hur-
ricane Mk II, Avro Lancaster Mk I, III i  VII, Boulton Paul 
Defiant Mk II, Bristol Beaufighter Mk II.

V-12 liquid (etylene glycol) cooled engine with 
a single-stage, two-speed supercharger and reduction 
gear. It is a subsequent version of the most famous Rolls-
Royce piston engine. Various versions of Merlin engines 
powered the Hawker Hurricane, Supermarine Spitfire, 
Fairey Battle, Fairey Barracuda, De Havilland Mosquito, 
Avro Lancaster, Handley Page Halifax and many other 
aircraft. A total of 168,040 Merlin engines were built, in-
cluding 28,021 of the Mk XX version. The versions license 
built in USA by the Packard company were used in the 
Curtiss P-40 Kittyhawk, North American P-51 Mustang 
and Supermarine Spitfire Mk XVI fighters. The Merlin Mk 
XX version powered the Hawker Hurricane Mk II, Avro 
Lancaster Mk I, III and VII, Boulton Paul Defiant Mk II  
and Bristol Beaufighter Mk II aircraft.
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Wright R-2600-23  
Cyclone 14

14-cylindrowy silnik w układzie podwójnej gwiaz-
dy, chłodzony powietrzem. Wyposażony w dwubiegową 
sprężarkę jednostopniową ze sprzęgłem hydraulicznym. 
Był produkowany w długich seriach przez Wright Aero-
nautical Corporation. Stosowano go na lekkich bombow-
cach Douglas A-20 Havoc i North American B-25 Mit-
chell.

14-cylinder air cooled two row radia engine fitted 
with a  single stage, two speed supercharger with a  hy-
draulic clutch. The engine was built in large numbers by 
the Wright Aeronautical Corporation and was used as 
a powerplant of the light bombers  Douglas A-20 Havoc 
and North American B-25 Mitchell.

Fot. USAAF
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Pratt&Whitney  
R-1830-S3C4-4

14-cylindrowy silnik w  układzie podwójnej gwiaz-
dy chłodzony powietrzem o  mocy 1200 KM, skon-
struowany w  zakładach Pratt&Whitney w  East Hart-
ford w  stanie Connecticut w  USA, założonych w  1925 r. 
przez byłych pracowników innej znanej firmy silnikowej 
Wright. Jest to najliczniej wyprodukowany w  historii 
lotnictwa silnik w  tym układzie. Jego produkcja roz-
poczęła się w  1934 r. Egzemplarz muzealny reprezen-
tuje pierwszą wersję silnika z  dwubiegową sprężarką 
z  1939 r. Rozwiązanie to zwiększyło możliwość zastoso-
wania silnika w  samolotach operujących na większych 
wysokościach. Silniki te były stosowane w  samolo-
tach Grumman F4F Wildcat, Vickers Wellington IV, 
Douglas A20 Havoc, Douglas C-47B Dakota i  Bristol  
Beaufort.

14-cylinder air cooled two row radial engine, rated 
at 1,200 hp, designed at the Pratt&Whitney plant in East 
Hartford, Connecticut, USA. The company was estab-
lished in 1925 by former employees of another famous 
engine factory Wright. It is the most produced engine 
in this layout in the history of aviation. The production 
started in 1934. The displayed engine represents the first 
version with two speed supercharger, introduced in 1939. 
This solution increased the engine’s high altitude  capa-
bility. These engines powered the F4F Wildcat, Vickers 
Wellington IV, Douglas A20 Havoc, Douglas  C-47B Dako-
ta and Bristol Beaufort aircraft

Fot. USAF

Fot. USAAF
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Argus As 410A-1

12-cylindrowy silnik rzędowy w  układzie odwró-
conego V, chłodzony powietrzem, ze sprężarką o  mocy  
465 KM, opracowany przez firmę Argus Motoren. Sil-
ników tych wyprodukowano około 28 700 egzem-
plarzy. Stanowiły napęd samolotów rozpoznawczych  
Focke-Wulf Fw 189 Uhu i  szkolno-treningowych Arado  
Ar 96 i Pilatus P-2. 

12-cylinder inverted V-type inline air-cooled en-
gine with supercharger, rated at 465 hp, developed by 
Argus Motoren company. About 28,700 examples were 
built. They powered Focke-Wulf Fw 189 Uhu reconnais-
sance aircraft, Arado Ar 96 and Pilatus  P-2 trainers. 

Fot. Bundesarchiv

Fot. Bundesarchiv

Fot. Bundesarchiv
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Argus As 109-014

Zewnętrzna obudowa odrzutowego silnika pulsa-
cyjnego niemieckiej bomby latającej V1 (Fieseler Fi 103). 

Bomba latająca V1 (Vergeltungswaffe 1 – broń od-
wetowa nr 1) była niewielkim samolotem bezpilotowym, 
sterowanym przez prostego żyroskopowego autopilota, 
z  głowicą bojową o  masie 850 kg. Miała zasięg ok. 250 
km i  osiągała prędkość maksymalną ok. 640 km/h. Na-
pęd stanowił silnik pulsacyjny Argus As 109-014 o ciągu 
ok. 2,7 kN umieszczony nad kadłubem. 

Bomby V1 były wystrzeliwane z  wyrzutni naziem-
nych, zlokalizowanych w  północnej Francji i  spod samo-
lotów – nosicieli Heinkel He 111H-22 przeciwko celom 
w Wielkiej Brytanii, głównie Londynowi, a następnie An-
twerpii i  innym miastom w  Belgii. Pierwsza bomba V1 
spadła na Londyn 13 czerwca 1944 r. Łącznie odpalono 
11 969 bomb V1, ostatnią 29 marca 1945 r. W wyniku ich 
ataków zginęło 22 892 ludzi, głównie cywilów. Do ich 
zwalczania wykorzystywano najszybsze samoloty my-
śliwskie, artylerię przeciwlotniczą, zapory balonowe, 
bombardowano też ich wyrzutnie i miejsca składowania. 
Powstała też załogowa odmiana bomby V1, Fieseler Fi 
103R Reichenberg, przeznaczona do ataków samobój-
czych, ale nie została użyta.

The outer fairing of the pulse jet engine of German 
V1 (Fieseler Fi 103) flying bomb.

The V1 (Vergeltungswaffe 1 – Retaliatory Weapon 
1) was a  small unmanned aircraft, controlled by a  sim-
ple, gyroscope autopilot with 850 kg (1,874 lb) warhead. 
The powerplant was Argus As 109-014 pulse jet engine, 
mounted above the fuselage, rated at 2,7 kN (450 lbf) of 
thrust. 

The V1 bombs were launched from fixed sites, lo-
cated in northern France and from Heinkel He 111H-22 
bombers against targets in Great Britain, mainly London 
and later against Antwerp and other towns in Belgium. 
The first V1 fell on London on June 13th, 1944. In total 
11,969 V1 bombs were launched, the last one on March 
29, 1945. As countermeasures the fastest fighter aircraft, 
anti – aircraft guns and barrage balloons were used, as 
well as bombing V-1 launch sites and storage depots. The 
V1 attacks caused 22,892 casualties, mostly civilians. 

A  manned version of the V1, the Fieseler Fi 103R 
Reichenberg intended for suicide attacks was also devel-
oped, but never used.

Fot. SHAEF
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V2 (A-4)

Silnik rakietowy na paliwo ciekłe (alkohol etylowy 
spalany w  ciekłym tlenie), stosowany w  rakietach bali-
stycznych V2. W zbiorach Muzeum znajdują się trzy ele-
menty napędu rakiety V2: generator pary, pompa paliwa 
i silnik. 

Liquid fuel rocket motor used in the V2 ballistic 
missile. The fuel was alcohol combusted in liquid oxygen. 
The Museum possesses three elements of the V2 power-
plant: steam generator, fuel pump and motor.

Fot. IWM

Fot. IWM

Fot. IWM

Fot. IWM
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Klimow RD-10A

Silnik turboodrzutowy ze sprężarką osiową o ciagu 
8,83 kN, będący radziecką udoskonaloną kopią niemiec-
kiego silnika Junkers Jumo 004, który w czasie II wojny 
światowej był stosowany do napędu samolotów Messer-
schmitt 262 Schwalbe i Arado 234 Blitz. Silnik RD-10A 
stosowany był w samolotach Jak-15, Jak-17 i Jak-17W. 

Axial – flow turbojet engine, rated at 8,83 kN of 
thrust, which is an improved Soviet copy of the German 
Junkers Jumo 004 engine, used in the Messerschmitt 
262 Schwalbe fighters and Arado 234 Blitz bombers. 
The RD-10A engine was used in the Yak-15, Yak-17 and 
Yak-17V aircraft. 

Fot. USAAF

Fot. USAAF
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Klimow WK-105PF

12-cylindrowy silnik rzędowy w  układzie V, chło-
dzony cieczą o  mocy 1300 KM, skonstruowany przez 
zespół W. Klimowa w 1942 r. Było to kolejne udoskonale-
nie silnika francuskiej firmy Hispano-Suiza, produkowa-
nego na licencji w ZSRR. Silnik WK-105 jest wyposażony 
w  6 gaźników – po jednym na 2 cylindry, oraz dwubie-
gową sprężarkę. Pomiędzy blokami cylindrów mogło 
być umieszczone działko, strzelające przez oś śmigła. 
Był używany w  samolotach myśliwskich Jak-1, Jak-3,  
Jak-9 i Jak-9M.

V-12 liquid cooled engine, rated at 1,300 hp, de-
signed by a team led by W. Klimov in 1942. It was another 
development version of the French Hispano-Suiza engine, 
license built in USSR. The VK-105 engine is fitted with 
six carburettors – one per every two cylinders and a two 
speed supercharger. A  cannon, firing through the pro-
peller shaft could be placed between the cylinder banks.  
It was used in the Yak-1, Yak-3, Yak-9 and Yak-9M  
fighter aircraft. 
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Bristol Siddeley Viper

Lekki silnik turboodrzutowy o  ciągu rzędu 11 – 
12 kN (w  zależności od wersji) skonstruowany w  1951r. 
w  firmie Armstrong Siddeley, produkowany następ-
nie przez będące jej następcami firmy Bristol Siddeley 
i  Rolls-Royce. Powstał jako tani silnik jednorazowego 
użytku do napędu celu latającego GAF Jindivik. Póź-
niej powstały wersje wykonane z  trwalszych materia-
łów, przeznaczone do napędu lekkich samolotów. Sil-
niki Viper różnych wersji były stosowane w  samolotach 
szkolno-treningowych BAC Jet Provost, Aermacchi 
MB.326, szturmowych BAC Strikemaster i  dyspozycyj-
nych Hawker Siddeley Dominie. Produkowane na licen-
cji w  Jugosławii silniki Viper stanowiły napęd samolo-
tów Soko J-22 Orao oraz G-2 Galeb i  G-4 Super Galeb.  
Na silniku Viper 8, zakupionym w Jugosławii został obla-
tany prototyp polskiego samolotu szkolno-treningowego 
TS-11 Iskra. 

Small turbojet engine rated at 11-12 kN of thrust 
(depending on version), designed in the 1950s at Bris-
tol Siddeley company as a cheap, expendable engine for 
GAF Jindivik target drone. Subsequently versions made 
of higher quality materials, intended for light aircraft 
were developed. Various variants of the Viper engine 
were used in BAC Jet Provost, and Aermacchi MB.326 
trainers, BAC Strikemaster attack aircraft and Hawker 
Siddeley Dominie executive aircraft. Vipers license-built 
in Yugoslavia powered SOKO J-22Orao, G-2 Galeb and 
G-4 Super Galeb aircraft. The prototype of the first Pol-
ish jet aircraft TS-11 Iskra made its maiden flight powered 
by a Viper 8 engine, purchased in Yugoslavia. 

Fot. RAF
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WSK SO-1

Silnik odrzutowy ze sprężarką osiową, o ciągu 9,8 
kN (999 kG) całkowicie polskiej konstrukcji, opracowany 
w  Instytucie Lotnictwa w  Warszawie dla samolotu TS-11 
Iskra, wprowadzony do produkcji seryjnej w  1966 r. Był 
produkowany w zakładach WSK w Rzeszowie. Jego udo-
skonalonymi wersjami rozwojowymi były silniki SO-3 
i SO-3W, stosowany w nowszych wersjach samolotu TS-11 
Iskra. 

Axial flow turbojet engine, rated at 9.8 kN (2,203 
lbf), designed entirely in Poland, at the Aviation Institute 
for the TS-11 Iskra (Spark). It was manufactured by WSK 
Rzeszów engine factory from 1966. Its improved versions 
were the SO-3 and SO-3W engines, used in later versions 
of the TS-11 Iskra.
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WN-3

7-cylindrowy silnik gwiazdowy chłodzony po-
wietrzem, bez sprężarki i reduktora, uruchamiany za 
pomocą sprężonego powietrza, o mocy 320 KM. Skon-
struowany w 1952 r. przez zespół kierowany przez inż. 
Wiktora Narkiewicza jako rozwinięcie wcześniejszego 
silnika WN-2 dla samolotu szkolno – treningowego opra-
cowywanego przez zespół T. Sołtyka. Był to pierwszy sil-
nik polskiej konstrukcji, produkowany seryjnie po II woj-
nie światowej. Był stosowany w samolotach TS-8 Bies  
i MD-12. 

7-cylinder air cooled radial engine, with no super-
charger and propeller reduction gear, rated at 320 hp. 
Compressed air is used for the engine startup. It was de-
signed in  by a team leb by Wiktor Narkiewicz for a train-
ing aircraft designed by a team of  T. Sołtyk. It was the 
further development of the earlier WN-2 version. WN-3 
was the first engine of Polish design which enetered se-
ries production after World War II. It was the powerplant 
of the TS-8 Bies (Devil) and MD-12 aircraft. 
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JK-1 Trzmiel
Śmigłowiec doświadczalny
Experimental helicopter

W 1955 r. na zamówienie wojska w Instytucie Lot-
nictwa rozpoczęto prace nad lekkim śmigłowcem obser-
wacyjnym z napędem odrzutowym. Śmigłowiec miał ka-
dłub spawany z  rur stalowych, z  płozowym podwoziem. 
Napęd stanowiły silniki strumieniowe o ciągu 12,5 kG na 
końcówkach łopat wirnika. Próby naziemne prototypu 
rozpoczęły się w  1957 r. Pojawiły się problemy z  drga-
niami wirnika nośnego. W czasie jednej z prób w wyniku 
oderwania silnika od łopaty wirnika zginął pilot doświad-
czalny. Próby kontynuowano na drugim prototypie, ale 
po kolejnym wypadku zostały przerwane. 

Analiza wypadków oraz prób nad tego typu kon-
strukcjami prowadzonymi w innych krajach wykazała, że 
nie mają one przyszłości. Trzmiel nie wykonał nigdy żad-
nego lotu, pozostając jedynie mało przydatnym ekspery-
mentem technicznym.  

In 1955 the Institute of Aviation began studies on 
experimental jet propelled observation helicopter for 
army order. The helicopter, named Trzmiel (bumblebee) 
was powered by two ramjet engines, rated at 12.5 kG of 
thrust each, mounted on rotor blades tips. The fuselage 
was a welded  steel tubes structure with skid undercar-
riage. Ground tests commenced in 1957. Problems with 
rotor blades flutter occurred. During one of the tests an 
engine broke apart and killed the pilot. The tests were 
continued with the second prototype, but were can-
celled after another accident. Analysis of the accidents 
and research on similar constructions conducted in oth-
er countries proved that they were not prospective. The 
Bumblebee never flew, remaining only a  quite useless 
technical experiment.          
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Rozdział V Chapter V

Historia lotnictwa to też wypadki, katastrofy i stra-
ty bojowe, a poszukiwanie pozostałości po nich urosło do 
rangi osobnej gałęzi nauki, jaką jest archeologia. Na wy-
stawie archeologii lotnictwa, mieszczącej się w  dawnej 
spadochroniarni wita nas diorama przedstawiająca kata-
strofę samolotu Piper J-3 Cub. Głównym eksponatem tej 
wystawy, ukrytym w przylegającym do niej namiocie jest 
wrak bombowca Douglas A-20G Boston radzieckiego 
lotnictwa morskiego, zestrzelony pod koniec wojny nad 
Bałtykiem i wydobyty w 2014 r. z dna morza. Są też tam 
prezentowane szczątki wodnosamolotu CANT Z.506B, 
jedynego z  sześciu zakupionych przez Polskę, który 
zdążył dotrzeć do Pucka przed wybuchem wojny, łopata 
śmigła zestrzelonego bombowca Avro Lancaster z  300 
Dywizjonu Bombowego oraz fragmenty samolotów nie-
mieckich i  radzieckich, zestrzelonych podczas walk  
nad Polską.

The history of aviation consists also of accidents, 
crashes and combat losses. Searching for their remains 
became a  separate branch of archeology. On the exhi-
bition of aviation archeology, housed in former parachute 
shop we are greeted by a  diorama showing a  fatal cra-
sh of a  Piper J-3 Cub aircraft. The main exhibit of this 
display, housed in adjoining tent is a wreck of a Douglas 
A-20G Boston torpedo bomber of the Soviet naval avia-
tion, shot down over the Baltic sea shortly before the end 
of the war and recovered in 2014. Also displayed are the 
remains of a CANT Z.506B floatplane, the only of six pur-
chased by Poland which arrived at its base in Puck before 
the outbreak of the war, propeller blade of a downed Avro 
Lancaster bomber of Polish No. 300 Bomber Squadron 
and fragments of German and Soviet aircraft, downed 
during fighting over Poland.

Archeologia 
lotnictwa
Aviation 
Archeologii
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Przed II wojną światową Polska zakupiła we Wło-
szech sześć wodnosamolotów CANT Z.506 dla Morskie-
go Dywizjonu Lotniczego w  Pucku. Przed wybuchem 
wojny do Polski zdążył dotrzeć pierwszy z  nich. Po roz-
poczęciu działań wojennych został ewakuowany posia-
danego na jezioro Siemień na Lubelszczyźnie. Samolot 
został tam zbombardowany przez Niemców i  spłonął. 
W  2006 roku ekipa programu TV „Było nie minęło…” 
zlokalizowała szczątki samolotu i wiele z nich wydobyła. 
Zostały one przekazane do zbiorów MLP. Są to niestety 
elementy drobne i  mocno zniszczone. Wśród nich jest 
m. in. podeszwa buta znajdującego się w  pozostawionej 
w samolocie walizce dowódcy załogi, kpt. mar. pil. Roma-
na Borowca.

Before the Second World War Poland purchased in 
Italy six CANT Z.506B floatplanes for the Polish Naval Avi-
ation. One arrived in Poland a few days before outbreak of 
the war. When the hostilities began it was evacuated from 
the Baltic coastline to Lake Siemień in eastern Poland.  
The aircraft was bombed there by the Germans and burnt. 
In 2006 the crew of Polish TV historical program local-
ized the remains of the aircraft and recovered some of 
them. They were donated to the Polish Aviation Museum.  
Sadly these are only small debris. Among them is a sole 
of a shoe, which was in the suitcase of the aircraft com-
mander, Lt Roman Borowiec, left in the cockpit.

Szczątki polskiego 
CANT Z.506B
Remains of Polish
CANT Z.506B
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Douglas A-20 Havoc (oznaczenie fabryczne DB-
7) to amerykański uniwersalny samolot bojowy z okresu  
II wojny światowej, skonstruowany pod koniec lat 30. 
przez Edwarda Heinemanna w  Douglas Aircraft Com-
pany na zamówienie Francuskich Sił Powietrznych, 
w  których otrzymał nazwę Boston. Był wykorzystywany 
jako lekki bombowiec, samolot szturmowy, torpedowy 
i  nocny myśliwiec. Wyprodukowano 7478 egzempla-
rzy, w  tym 2850 w  wersji A-20G, z  silnym uzbrojeniem 
strzeleckim umieszczonym w  przodzie kadłuba zamiast 
kabiny nawigatora. Do ZSRR w  ramach układu Lend-
-Lease trafiło ok. 1/3 wszystkich wyprodukowanych 
Bostonów, w  tym ponad połowa egzemplarzy wersji 
A-20G. Siły Powietrzne ZSRR wykorzystywały je w  roli 
lekkich bombowców i  samolotów szturmowych, w  lot-
nictwie morskim były wykorzystywane głównie jako 
samoloty torpedowe w  jednostkach Floty Bałtyckiej,  
Północnej i Czarnomorskiej. 

Prezentowany bombowiec Douglas A-20G-25-DO 
nr seryjny 43-9083 należał do 1 Gwardyjskiego Lotnicze-
go Pułku Minowo-Torpedowego Floty Bałtyckiej. Został 
uszkodzony ogniem artylerii przeciwlotniczej podczas 
ataku na grupę niemieckich okrętów wojennych 9 kwiet-
nia 1945 r. Dwóch członków załogi, dowodzonej przez 
starszego lejtnanta Boldiusowa odniosło rany. Uszkodze-
nia były na tyle poważne, że samolot nie dociągnął do 
brzegu i wodował w odległości ok. 2 km od Rozewia. Cała 
załoga uratowała się.  Wrak został odnaleziony podczas 
rutynowych badań dna morza w  czerwcu 2013 r. 5 paź-
dziernika 2014 r. został wydobyty, a  następnie przewie-
ziony do Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie poddano 
go konserwacji. Liczne elementy wydobyte z  samolotu  
prezentowane są w osobnej sali.

Douglas A-20 Havoc (factory designation DB-7) 
is an American World War II multi-role combat aircraft, 
designed in late 1930s by Edward Heinemann in the 
Douglas Aircraft Company on the order of the French 
Air Force, which named it Boston. It was used as a  light 
bomber, ground attack, torpedo bomber and night fight-
er aircraft. Production totaled 7,478 aircraft, including 
2,850 of the most produced A-20G variant, with gun ar-
mament in the nose, which replaced navigator’s station. 
About one-third of all A-20s built, including more than 
a  half of A-20Gs were delivered to the USSR under the 
Lend-Lease agreement. The Soviet Air Force operated 
them in the light bomber and ground attack role. In the 
naval aviation they were used as torpedo bombers in 
units of the Baltic, Northern and Black Sea fleet.

The displayed Douglas A-20G-25-DO bomber, se-
rial number 43-9083, operated by the Baltic Sea Fleet’s 
1st Guards Mine-Torpedo Aviation Regiment was damaged 
by anti-aircraft artillery fire during an attack on a group 
of German warships on 9 April 1945.Two members of 1st  
Lt Boldusov’s crew were wounded. The damage was 
so severe that the aircraft did not make it to the shore 
and ditched about 2 km (1.1 NM) from Cape Rozewie. 
The entire crew survived. The wreck was found in June 
2013 during routine seabed inspection and recovered on  
5 October 2014. It was subsequently brought to the Pol-
ish Aviation Museum and partially restored. Numerous 
restored parts of the aircraft are displayed in a separate 
room. 

Douglas A-20G Boston 
Douglas A-20 Havoc 

Fot. WWS
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Hangar Główny

1. Curtiss Hawk II nr MLP 0015
2. RWD-13 nr MLP 0028
3. RWD-21 nr MLP 0150
4. PWS-26 nry MLP 0029
5. PZL P.11c nr MLP 0027
6. Caudron CR.714 Cyclone nr KD 0045
7. Polikarpow Po-2 LNB nry MLP 0024
8. Amiot AAC.1 Toucan nr MLP 0978
9. Messerschmitt Bf 109G-6 nr KD 0044
10. Zbiornik paliwa Bf 109 nr KD 0015
11. Karabin maszynowy MG 131 nr MLP 0558
12. Działko MG 151 nr MLP 0399
13. Supermarine Spitfire nr MLP 0258
14. North American T-6G Texan nr MLP 0327
15. Cessna UC-78 Bobcat nr MLP 0201
16. Avia B-33 nr MLP 0169
17. Jakowlew Jak-18 nr MLP 0231
18. Jakowlew Jak-11 nr MLP 0171
19. Tupolew Tu-2S nr MLP 0168
20. WSK TS-9 Junak 3 nr MLP 0209
21. Zlin Z-26 Trener nr MLP 0238
22. LWD Żuraw nr MLP 0037
23. de Havilland Vampire FB. 6 nr MLP 0877
24. de Havilland Sea Venom FAW.21 nr MLP 0981 
25. SM-2 nr MLP 0249
26. Bücker Bü 131 Jungmann nr MLP 0022
27. De Havilland DH.82A Tiger Moth nr MLP 0051
28. Saunders Roe Skeeter AOP.12 nr MLP 1143
29. Piper L-4 Grasshopper nr MLP 0164
30. Lisunow Li-2 nr MLP 0285
31. Jakowlew Jak-23 nr MLP 0025
32. Tur Sw4 z Ryś nr MLP 1170
33. Celownik bombowy Lotfe 7 nr V2213
34. Sekstant lotniczy Mk IX
35. Wyrzutnik bombowy Avro Lancaster
36. Pistolet sygnałowy Perkun nr MLP 617
37. Relikt pistoletu nr Vis V1899
38. Radiostacja SARAM Bronzavia nr MLP 1284
39. Kontroler lotu Gerlach nr MLP 1151
40. Wysokościomierz Gerlach nr MLP 1268
41. Manometr oleju Gerlach nr V2020
42. Manometr paliwa Gerlach nr MLP 1104
43. Lupa lotnicza nr MLP/KIP/00158
44. Busola lotnicza nr MLP/KIP/00157

45. Komputer nawigacyjny nr MLP/KIP/00156
46. Mundur S/L Karola Pniaka nr MLP 0755
47. Mundur ATA Stefanii Wojtulanis  
       nr MLP/KIP/00153
48. Mundur RAF Stefanii Wojtulanis  
       nr MLP/KIP/00154
49. Mundur weterański Alicji Kalinieckiej  
       nr MLP/KIP/00155

Silniki 

1. Antoinette  nr MLP 0010
2. Le Rhone C  nr MLP 0053
3. Clerget 9B  nr MLP 0056
4. Mercedes D.IIIa nr MLP 0058
5. Austro-Daimler DM.200 nr MLP 0058
6. Benz Bz IVd nr MLP 0120
7. BMW IIIa nr MLP 0066 
8. RAF 3 Napier nr MLP 0082
9. RAF 4a nr MLP 0080
10. SPA 6A nr MLP 0196
11. Albatros H.1 nr MLP 0019
12. Liberty 12 nr MLP 0117
13. Rolls-Royce Eagle IX nr MLP 0089
14. Renault 12FE nr MLP 0116
15. Lorraine-Dietrich LD400 nr MLP 0074
16. Lorraine-Dietrich LD450 nr MLP 0085
17. Gnome Rhone Jupiter 9AB nr MLP 0092
18. PZL Pegaz II nr MLP 0230
19. PZL Pegaz VIII nr MLP 0184
20. PZL Pegaz XX nr MLP 0614
21. PZInż Junior nr MLP 0487
22. PZInż Major nr MLP 0378
23. Rolls-Royce Kestrel nr MLP 0083
24. Rolls-Royce Merlin XX nr MLP 0490
25. Daimler Benz DB 600 nr MLP 0107
26. Junkers Jumo 211 nr MLP 0096
27. Junkers Jumo 205B nr MLP 0207
28. Bramo 323A Fafnir nr MLP 0305
29. BMW 132Z nr MLP 0076
30. BMW 801 nr MLP 0097
31. Wright Cyclone R2600 nr MLP 0090
32. Pratt&Whitney 1830 nr MLP 0095
33. Mikulin AM-38F nr MLP nr MLP 0109
34. Avia M-42 nnr MLP 0106

35. Klimow WK-105PF nr MLP 0108
36. Szwecow ASz-82FN nr MLP 0085
37. Szwecow ASz-21 nr MLP 0172
38. Szwecow M-11FR nr MLP 0104
39. Klimow RD-10A nr MLP 0124
40. Klimow RD-500 nr MLP 0126
41. Lit-3 nr MLP 0172
42. V2 nr MLP 0334
43. Argus As-104 nr MLP 0199
44. JK-1 Trzmiel nr MLP 0215
45. WN-3 nr MLP 0093
46. SO-1 nr MLP 0331
47. Bristol Viper nr MLP 0857

Samoloty 
Magazyny Historii 
i Metamuzeum

1. Friedrich Etrich Taube nr MLP 0004
2. Levavasseur Antoinette nr MLP 0004
3. Geest Moewe IV nry MLP 0012
4. AEG Wagner Eule nr MLP 0018
5. Heinkel He 5 nr MLP 0021
6. Albatros L.101 nr MLP 0020
7. Messerschmitt Me 209 nr MLP 0017
8. BŻ-4 Żuk nr MLP 0153

9. TS-8 Bies prototyp nr MLP 0151
10. LWD Szpak 2 nr MLP 0030
11. LWD Zuch 1 nr MLP 0033
12. Prototyp TS-11 Iskra nr MLP 0282
13. Jak-12 nr MLP 0234
14. PZL S-4 Kania 3 nry MLP 0223
15. LWD Żak 3 nr MLP 0035

Noty inwentarzowe Inventory notes
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