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w  Polsce. Oczywiście 
przy okazji zapraszam do 
Muzeum, gdzie zebraliśmy 
unikatową kolekcję tego 
rodzaju konstrukcji – z le-
gendarną „Prząśniczką” 
konstrukcji Jerzego Jano 
-wskiego na czele.

 Idąc dalej przenie-
śliśmy nieco ciężar narracji 
z konstrukcji amatorskich 
na takie, które mogli zbu-
dować amatorzy w oparciu 
o wiedzę zawodowców. Prezentujemy podręcznik budowy 
szybowców autorstwa Wacława Czerwińskiego z 1936 roku, 
omawiający w sposób szalenie prosty budowę szybowca 
podstawowego. To z kolei w sposób absolutnie naturalny 
pch nas w kierunku szybowca Salamandra, którego egzem-
plarz znajduje się w naszej kolekcji. Nasza Salamandra po 
wielu latach otrzymała w procesie konserwatorskim wła-
ściwy kształt i kolorystykę – więcej dowiecie się z artykułu 
o niej.

 Niejako naturalnym też wydało się naszej redak-
cji odniesienie do Salamandry w ramach cyklu omówieni 
napędów lotniczych – Aleksandra Blachnicka przybliżyła 
nam co się stanie, gdy do szybowca Salamandra dodamy 
silnik…

 Idąc dalej chcę przedstawić tekst poświęcony inne-
mu marzycielowi – Jerzemu Ostrowskiemu, modelarzowi, 
lotnikowi, mistrzowi. Artykuł ten wart jest szczególnie od-
notowania, gdyż jest on autorstwa naszej nowej koleżanki 
– Barbary Krasińskiej. Zapewniam Was, że tekstów Basi bę-
dzie więcej w kolejnych numerach „Aviatora Krakowskiego”.

 Kończąc, chcę polecić artykuł Katarzyny Ochabskiej 
poświęcony człowiekowi, którego w żaden sposób nie 
możemy zaszeregować do grona lotników-amatorów.  
Gen. Pil. Stanisław Skalski oczywiście swoją karierę za-
czynał od szybowców, takich jak ten omówiony wcześniej 

Szanowni Czytelnicy!
 
 Z przyjemnością oddaję w Wasze ręce podwójny 
– 2 i 3 – numer naszego magazynu muzealnego „Aviator 
Krakowski”. Dlaczego jest podwójny – spytacie? Otóż dla-
tego, że w Muzeum Lotnictwa Polskiego w ciągu ostatnich 
miesięcy mieliśmy sporo pracy.

 Ten podwójny numer to zatem opowieść o Ludziach 
Lotnictwa, którzy patrząc w niebo i twardo chodząc po zie-
mi postanowili zrealizować swe marzenia… Zbudować szy-
bowiec, samolot, mistrzowski model… To opowieść o na-
szych zbiorach i świadkach historii awiacji odnoszących 
się właśnie do owych marzeń i będących równocześnie ich 
pokłosiem.

 Zaczynamy więc od felietonu Pana Krzysztofa 
Groyeckiego pt.: „Mistrzowie”. Następnie mamy teskst 
autorstwa Pani Aleksandry Blachnickiej poświęconego 
postaci Pawła Zołotowa, pioniera lotnictwa i człowieka, któ-
remu polska awiacja wiele zawdzięcza. Był onm.in. człon-
kiem Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu PRL, działał 
również aktywnie w lubelskim Klubie Seniorów Lotnictwa, 
a zbudowane przez niego historyczne repliki maszyn z po-
czątków lotnictwa znalazły się swego czasu w ekspozy-
cjach Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie oraz 
w Muzeum Techniki w Warszawie.

 W części poświęconej seniorom lotnictwa pre-
zentujemy kolejnych marzycieli: Henryka Segno i Jana 
Sołtykowskiego. Sylwetkę pierwszego warto przypomnieć, 
a o drugim dosyć wspomnieć, iz to on rozsławił swego 
czasu Aeroklub Krakowski… Przy okazji wspominamy 
postaci Stanisława i Mieczysława Działowskich z 2 Pułku 
Lotniczego, którzy zbudowali kilka samolotów, które trudno 
nazwać było amatorskimi.

 Lotnictwo amatorskie, ów wspaniały dowód na to, 
że to marzenia pchnęły awiację do przodu. Dowód który sta-
nowi w zasadzie główna oś narracji oddawanego w Wasze 
ręce numeru – tu polecam tekst Jarosława Dobrzyńskiego 
traktujący właśnie o rozwoju amatorskiego lotnictwa 

Od redakcji
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Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Dr hab. Krzysztof Mroczkowski

Salamandry w Krakowie, lata 30. 

 Zapraszam do lektury „Awiatora Krakowskiego” 
i do podążania za marzeniami – pamiętając, że to właśnie 
pasja i spojrzenie w niebo pchały od zawsze rozwój ludz-
kości. To amatorzy zbudowali arkę Noego, a specjaliści 
Tytanica… Przemyślcie to Drodzy Czytelnicy odwiedza-
jąc nasze Muzeum i czytając najnowsze wydanie naszego 
magazynu.

projektu Czerwińskiego, ale poszedł o krok dalej. Jest 
postacią na trwałe związana z  Polskimi Skrzydłami. 
Marzycielem, pilotem, myśliwcem, dowodem na to, że lot-
niczej pasji nie da się sprowadzić li tylko do jednego. Nie 
można jej zaszufladkować, bo jak powiedział ktoś, kiedyś 
– „tylko niebo jest granicą”…
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Spis treści
Aktualności z Muzeum

Spis treści
Dział historyczny

Mistrzowie
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, pomimo panujących upałów, nie 
dostaje zadyszki, nie traci tempa i już po miesiącu od otwarcia ostatniej, 
majowej wystawy, otwiera nową ekspozycję w ramach cyklu prezentujące-
go osiągnięcia techniczne i sportowe lotnictwa cywilnego w Polsce...

Amatorzy i zawodowcy - Paweł Zołotow
Paweł Zołotow urodził się 13 listopada 1892 r. w Taganrogu jako syn Ko-
zaka i Polki. Już jako mały chłopiec przejawiał zainteresowanie awiacją, 
śledząc jej rozwój w miejscowej prasie, którą udostępniał mu znajomy 
sklepikarz...

Henryk Segno    
Ów nieco zapomniany nestor polskiego lotnictwa urodził się 22 stycznia 
1882 r. w Petersburgu. W owym pięknym mieście nad Newą ukończył też 
realną szkołę techniczną i uzyskał tam świadectwo maturalne...

Z życia Działu Wystaw i Edukacji 
Mistrzowie - Felieton autorstwa Krzysztofa Groyckiego

7
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Członkowie Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa
Sylwetka pilota, który 28 stycznia 1930 r. przeleciał pod krakowskim mo-
stem dębnickim. Lotnik, który dokonał tego wyczynu, miał 22 lata  
i uprawnienia pilota zaledwie od kilku miesięcy... 

Własne skrzydła – polskie konstrukcje amatorskie
Historię lotnictwa tworzyli entuzjaści-amatorzy, w chałupniczych  
warunkach tworzący pierwsze konstrukcje, na których wznosili się  
w powietrze...

Panowie! Czy któryś wie jak zbudować  
prawdziwy szybowiec?
Jak zbudować szybowiec radzi Wacław Czerwiński...

Jerzy Ostrowski. Mistrz modelarstwa lotniczego  
Modelarz lotniczy, rzemieślnik, od 1957 r. wychowanek Aeroklubu Czę-
stochowskiego. Jako pierwszy mistrz świata, pochodzący z Częstochowy, 
był jednym z najbardziej utytułowanych polskich modelarzy...

Orzeł ze Szkoły Orląt. Stanisław Skalski w Dęblinie.
Urodzony pilot, świetny dowódca i taktyk, dla którego Polska była do-
brem najwyższym. Człowiek – historia... 
 

Mól hangarowy. Recenzje książek. Samoloty OAW
Z całkowicie czystym sumieniem polecamy publikację autorstwa Mateusza Kubatka 
i Roberta Kulczyckiego. Ich współna książka traktuje m.in o tym, jak w latach 1914–
1918 wielkopolskie miasto Piła..

40

28
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Mistrzowie

	 Pozwolę	sobie	przedstawić	Państwu	krótki	opis	
najnowszej	wystawy	z tego	cyklu	i jej	wernisażu,	a także	
pewne	ogólne	refleksje	i impresje,	które	nasunęły	mi	się	
w związku	z tym	wydarzeniem,	wpisującym	się	w filozofię	
i strategię	działania	Muzeum.

	 24	czerwca,	tuż	przed	12.00,	usiadłem	w ostatnim	
rzędzie	krzeseł	rozstawionych	w sali	konferencyjnej	bu-
dynku	Muzeum	Lotnictwa	Polskiego	w Krakowie,	gdzie	za	
moment	miał	się	rozpocząć	wernisaż	wystawy	poświęconej	
Jerzemu	Ostrowskiemu	–	legendzie	polskiego	modelar-
stwa	lotniczego.	

	 Przede	mną	siedziało	około	25	osób,	jak	przy-
puszczam	również	członków		elitarnego	klanu	–	rodziny	
modelarskiej.	Być	może	niektórzy,	czekając	na	rozpoczę-
cie	imprezy,	na	pół	świadomie	przeżywali	właśnie	to	co	
ja	–	unosząc	oczy	do	góry	przywoływali		dawno	zatarte	
obrazy	z dzieciństwa	–	gdy		sterowali	unoszącym	się	w gó-
rze	latawcem,	uwiązanym	na	końcu	trzymanego	w ręce	
sznurka.	Latawcem,	który	konstruowali	z ojcem,	w długie	
zimowe	wieczory.	Albo,	gdy	podczas	lekcji	w szkole	pusz-
czali	w górę	zrobione	z kartki	papieru	samolociki,	które	
szybowały	w górę,	by	za	moment,	eleganckim	ślizgiem	
wylądować	koło	biurka	zdumionego	nauczyciela.	

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, pomimo panujących upałów, nie dostaje 
zadyszki, nie traci tempa i już po miesiącu od otwarcia ostatniej, majowej wystawy, 
otwiera nową ekspozycję w ramach cyklu prezentującego  osiągnięcia technicz-
ne i sportowe lotnictwa cywilnego w Polsce pt.: „Jerzy Ostrowski – Modelarz, 
Konstruktor, Mistrz”. Przypomnijmy – poprzednie wystawy, lutowa i majowa,  
nosiły odpowiednio tytuły: „Bielik – Odrzutowe Marzenie Edwarda Margańskiego” 
oraz „Prząśniczka i inne polskie konstrukcje  amatorskie”.

Z życia Działu Wystaw i Edukacji

Uroczyste otwarcie wystawy ,,Jerzy Ostrowski - Modelarz, Konstruktor, Mistrz”
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	 W ten	oto	sposób	każdy	z nas	był	kiedyś	mode-
larzem	obiektów	latających.	Miłość	do	latania	bowiem,	to	
odwieczne	ludzkie	marzenie,	dążenie	do	przezwycięże-
nia	praw	natury,	dotarcia	w niedosiężne	regiony,	gdzie	
wzrok	nie	sięga,	a zaczyna	boskie	bytowanie.	Ludzki	los	
określają	bowiem	dwa	kierunki		-	horyzontalny,	związany	
z naszym	bytowaniem	na	ziemi,	do	której	przyciąga	nas	
prawo	ciążenia	i ziemska	ewolucja,	oraz	kierunek	werty-
kalny,	dzięki	któremu,		człowiek	może	także,	jeśli	doko-
na	takiego	wyboru,		bytować	uwalniając	się	od	ziemskich	
ograniczeń,	udoskonalać	się	duchowo,	wędrując	myślami	
w górę,	w kierunku	nieba.	Nieprzypadkowo,	po	etapie	kul-
tu	Matki	–	Ziemi,	człowiek	z tym	„co	w górze”	utożsamiał	
wzloty	ducha	i boską	doskonałość.	Kierunek	wertykalny	ka-
zał	Platonowi	umieścić	„w górze”	swoje	idee,	a największą	
z nich	-	Dobro,	w swoim	„Państwie”,	porównał	ze	Słońcem.	

	 Tymczasem	„	na	ziemi”,	w sali	konferencyjnej,		
punktualnie	o godz.	12.00	do	zebranych	zwrócił	się	dy-
rektor	Muzeum	-		Tomasz	Kosecki.	Po	powitaniu	gości,	
w tym	rodziny	Jerzego	Ostrowskiego	oraz	przedstawiciela	
Urzędu	Marszałkowskiego	Województwa	Małopolskiego,	
w krótkiej	przemowie	zawarł	kwintesencję	modelarstwa		
samolotowego	i osiągnięć	bohatera	wystawy	-	mistrza	
Jerzego	Ostrowskiego		Nie	jest	tak,	że	loty	małych	modeli	

samolotów i ich konstruowanie, to zupełnie inne dziedzi-
ny od konstruowania i latania tych dużych, w których sam 
człowiek wzbija się w przestworza. Przestrzeń powietrzna 
jest ta sama i rządzą nią te same prawa dla jednych i dru-
gich. Przestrzeń powietrzna jest jedną dziedziną, w której 
mieści się to małe i duże konstruowanie i latanie, mode-
larze, konstruktorzy, lotnicy; małe i duże lotnictwo sta-
nowią jedność. Modelarz musi znać tak samo konstrukcję 
samolotów jak ich konstruktor. Małe i duże latanie wyni-
kają z tej samej fascynacji, z tym, że wielu, nie mając do-
stępu do „dużego” lotnictwa, samolotu, sięga w młodości 
do modelarstwa, zaczynając od niego i na nim kończąc. 
Niektórzy, jak bohater wystawy wieńczą swoją karierę 
konstruując samolot amatorski, eksponowany w głów-
nym gmachu Muzeum. Bo modelarzy, tych bezinteresow-
nych zdobywców przestworzy i pasjonatów, reprezentuje 
ich elita, do której niewątpliwie należy bohater wystawy.  
Jerzy Ostrowski działał jako  konstruktor modeli latają-
cych w czasach PRL-u (zmarł przedwcześnie w wieku 50 
lat w 1985 roku). Jakie samozaparcie, siłę ducha musiał 
mieć modelarz w tamtych czasach niedoboru wszystkiego, 
reglamentacji prawie wszystkiego, począwszy od farb i la-
kierów, a skończywszy na skomplikowanych narzędziach? 
Nie wspominając o innych przymiotach, takich jak cierpli-
wość, precyzja, wyobraźnia i hart ducha, którymi musi się 

Rodzina Jerzego Ostrowskiego 
w trakcie wernisarzu wystawy
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Córka i żona Jerzego Ostrowskiego
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Pierwszy rząd widowni w sali, w której zaczął się wernisaż 
zajęła rodzina Jerzego Ostrowskiego, w tym dwie jego 
córki i syn, którzy dziękowali Muzeum w Krakowie za oto-
czenie opieką wszystkich przekazanych przez nich ekspo-
natów. A znajdują się wśród nich liczne, niekiedy piękne, 
a niekiedy wzruszające pamiątki – medale, puchary i inne 
trofea zdobyte przez mistrza podczas jego wieloletniej 
kariery w Polsce i poza jej granicami i przede wszystkim 
modele, dzięki którym je zdobył. Członkowie rodziny ze 
wzruszeniem wspominali ojca i męża, do którego tęsknili, 
gdy zapracowany sklejał swoje modele lub, gdy właśnie był 
na jednej z licznych swoich wypraw za granicę.

 Modelarz lotniczy jest w jakimś sensie podobny 
i jednocześnie różni się od rzeźbiarza , który przed wy-
kuciem  posągu niekiedy rzeźbi w glinie lub gipsie jego 
model w mniejszej skali albo też wykonuje serię rysunków 
przyszłej  rzeźby. Zdarzało się, że ten rysunek sam w sobie 
stawał się dziełem sztuki. Ale ostatecznym celem rzeź-
biarza jest posąg ludzkich wymiarów, bądź też znacznie 
większy. Modelarz samolotu odwrotnie – wzorując się na 
oryginale w dużo większej skali zajmuje się i skupia wy-
łącznie na jego mniejszym modelu, który stanowi cel sam 
w sobie – liczy się jego kunszt wykonania i wierność wobec 
oryginału. Gdy już znaleźliśmy się w sali wystawienniczej 

wykazywać skuteczny modelarz. Oczywiście o sukcesie 
decyduje ostatecznie talent, a tego nie brakowało Jerzemu 
Ostrowskiemu. Osiągnięcia w modelarstwie ostatecznie 
weryfikują zawody. Bo modelarstwo to również wymaga-
jący i pasjonujący sport. Współzawodnictwo odbywa się 
w wielu kategoriach – są zawody akrobacyjne  modeli na 
uwięzi, gdzie oceniane są akrobacje, są zawody makiet sa-
molotów na uwięzi,  walki powietrzne modeli samolotów itd. 
Nasz mistrz sportu był w tej mierze wszechstronny. Zdobył 
w swojej karierze dwa tytuły mistrza świata i mistrzostwa 
Europy. Jerzy Ostrowski był przez cały okres swojej karie-
ry związany z Aeroklubem Częstochowskim. I to właśnie 
prezes tego Aeroklubu – Włodzimierz Skalik - zastąpił na 
mównicy dyrektora Muzeum. Sam będąc utytułowanym 
zawodnikiem sportu samolotowego, wielokrotnym repre-
zentantem Polski i medalistą mistrzostw Europy i świata 
w lataniu precyzyjnym i rajdowym podkreślał, że to Jerzy 
Ostrowski zapoczątkował serię międzynarodowych sukce-
sów tego aeroklubu. Wspomniał o jeszcze jednym aspek-
cie trudnej kariery mistrza świata w czasach minionych. 
Modelarz prócz walki o każdy detal do sklejenia i narzę-
dzie musiał także przed wyjazdem na mistrzostwa, które 
odbywały się poza granicami Polski, stoczyć każdorazowo 
trudny bój o paszport z władzami komunistycznymi. A tych 
wyjazdów Jerzy Ostrowski zaliczył bardzo wiele...
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Fragment spuścizny Mistrza w zbiorach 
Muzeum Lotnictwa Polskiego

eksponaty są piękne, a modelarstwo bywa sztuką. I w tym 
sensie, nie tylko sportowym, Jerzy Ostrowski był, podobnie 
jak inni bohaterowie wystaw organizowanych w Muzeum, 
artystą i mistrzem.

 Po powrocie do sali konferencyjnej na wszystkich 
organizatorów i gości wernisażu czekał poczęstunek. Pijąc 
kawę, pełni wrażeń, wymieniali uwagi, śmiejąc się z mode-
larskich anegdot.

Już niedługo kolejny wernisaż... Zachęcam wszystkich zain-
teresowanych lotnictwem do śledzenia z uwagą na stronie 
internetowej Muzeum Lotnictwa Polskiego, zapowiedzi 
kolejnych prezentujących osiągnięcia lotnictwa polskiego. 
Nie pożałują Państwo.

Krzysztof Groyecki

gmachu głównego Muzeum, stanęliśmy w oko w oko z naj-
większym dziełem rąk Jerzego Ostrowskiego - samolotem 
amatorskim w całości wykonanym przez niego, na któ-
rym udało mu się, pomimo braku licencji pilota, wznieść 
się w powietrze. Następnie, w przestrzeni ekspozycyjnej 
Metamuzeum doszliśmy do właściwej wystawy, na którą 
składają się dziesiątki jego dyplomów, pamiątek, pucharów, 
medali oraz modele – przede wszystkim makiety Jaka-
18, de Havilland Horneta i Lockheeda P-38 Lightninga. 
Zarówno prawdziwy samolot, jak i jego mniejsi towarzysze 
zachwyciły nie tylko precyzją wykonania ale też swoistym, 
także tym pragmatycznym pięknem. Bowiem jest w samo-
locie, który kiedyś latał, jak te modele i  samolot amatorski 
Jerzego Ostrowskiego, potencjalnie coś pięknego, jakaś 
fascynacja i siła która płynie z faktu, że kiedyś się wznosił 
w przestworza. Te eksponaty (podobnie jak inne  są - po-
sługując się językiem Arystotelesa – w możności stawa-
nia w akcie latania nad ziemią. I w tym sensie opisywane 
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Amatorzy i zawodowcy
-Paweł Zołotow

Paweł Zołotow z a sterami repliki samolotu Farman 4

	 Chęć	wzięcia	w nich	udziału	–	póki	co	nie	jako	lot-
nik,	ale	obserwator,	skłoniła	go	do	ucieczki	z domu	oraz	od-
bycia	kilkunastodniowej	podróży.	Przedsięwzięcie	zakoń-
czyło	się	jednak	fiaskiem,	ponieważ	niedługo	po	dotarciu	do	
Petersburga	Zołotow	został	schwytany	i w asyście	żandar-
mów	oddany	pod	opiekę	rodziców.	W kolejnym	roku	podróż	
swoją	powtórzył,	tym	razem	już	z powodzeniem,	pomimo	
drobnych	trudności	–	carska	policja	usuwała	go	z miasta	
za	włóczęgostwo	trzykrotnie,	jednak	Zołotow	wracał,	aby	
móc	oglądać	przygotowania	do	Wszechrosyjskiego	Święta	
Lotnoctwa	trwające	na	podmiejskim	hipodromie.	Należy	
zaznaczyć,	że	interesowała	go	bardziej	konstrukcja	samo-
lotów	niż	latanie	per	se,	ponieważ	zdawał	sobie	sprawę,	że	
nie	posiada	wystarczającej	ilości	pieniędzy,	nie	tylko	na	
szkolenie,	ale	również	na	kaucję	w przypadku	uszkodzenia	
samolotu.	Widząc	mechaników	przy	pracy	oczywistym	stała	
się	chęć	pomocy	i tak	Zołotow,	początkowo	bez	wynagro-
dzenia	zaczął	wdrażać	się	w pracę,	którą	później	wykonywał	

już zarobkowo. Wtedy też, jako pasjonat, przykuł uwagę 
znanego rosyjskiego pilota i instruktora – Jefimowa, i to 
właśnie dzięki Jefimowowi, 24 października 1910 r. Zołotow 
odbył pierwszy lot jako pasażer na samolocie “Farman IV”. 
Ponadto Jefimow umożliwił mu stałą pracę w charakterze 
pomocnika mechanika. Trzy lata później Zołotow zdał eg-
zamin na mechanika lotniczego przed komisją wojskową 
Aeroklubu Rosji. Zołotow sam zaczął latać nieco później – 
podczas służby w armii carskiej, którą porzucił po wybuchu 
I wojny światowej, kiedy to z Odessy wyruszył do Polski.  

Albatros B.II (L30)

 W 1920 roku Paweł Zołotow był już instruktorem 
w Wojskowej Szkole Pilotów w Bydgoszczy. To właśnie tam 
narodziła się jego kolejna pasja – remontowanie wycofywa-
nych ze służby samolotów. Pierwszym dziełem konserwa-
torskim Zołotowa był Albatros B II o numerze fabrycznym 

Paweł Zołotow urodził się 13 listopada 1892 r. w Taganrogu jako syn Kozaka i Polki. 
Już jako mały chłopiec przejawiał zainteresowanie awiacją, śledząc jej rozwój 
w miejscowej prasie, którą udostępniał mu znajomy sklepikarz. Z prasy dowiedział 
się o „mityngach lotniczych” (Wszechrosyjskim Święcie Awiacji) odbywających 
się w Petersburgu. 
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2574, odkupiony ze Szkoły Pilotów w Bydgoszczy w 1924 
roku. Po zakupie maszyna wymagała sporego nakładu prac, 
które Paweł Zołotow przeprowadził we własnym zakre-
sie, korzystając przy tym ze zgromadzonych dotychczas 
oszczędności. W ten sposób Zołotow stał się pierwszym 
w Polsce posiadaczem prywatnego samolotu. Należy przy-
pomnieć, że w Polsce było wtedy tylko 20 samolotów cy-
wilnych należących do towarzystwa komunikacji lotniczej 
„Aero” i „Aerolloyd”. Samolot otrzymał rejestrację cywilną 
P-PAWA i służył właścicielowi do lotów pasażerskich oraz 
propagandowych, samolot wykorzystywano do rozrzucania 
ulotek m.in. w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, czy 
Wilnie. 

 Albatros B.II (L30) to dwumiejscowy samolot wie-
lozadaniowy zaprojektowany przez inż. Ernesta Heinkla 
jako rozwinięcie udanej maszyny Albatros B.I, produko-
wany w latach 1914-1918 w zakładach Albatros, Bayerische 
Flugzeugwerke (BFW), Luftfahrzeug-Gesellschaft (LFG), 
Refla i Linke Hofmann. Łącznie powstało ponad 3000 eg-
zemplarzy.

 W okresie I wojny światowej model ten wykorzysty-
wany był jako maszyna rozpoznawcza, jak również służył do 
szkolenia pilotów. Samolot charakteryzował się znakomity-
mi właściwościami pilotażowymi oraz bardzo wytrzymałą 
konstrukcją.
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	 Maszyny	tego	typu	służyły	po	zakończeniu	I woj-
ny	światowej,	również	w polskim	lotnictwie	wojskowym.	
Ostatnie	egzemplarze	zostały	skreślone	ze	stanu	szko-
ły	lotniczej	w Bydgoszczy	dopiero	w 1927	roku.	Dziewięć	
zdatnych	do	lotu	egzemplarzy	przekazano	następnie	Lidze	
Obrony	Powietrznej	i Przeciwpowietrznej	gdzie	służyły	do	
początku	lat	30.	XX	w.

	 W  lotnictwie	cywilnym	ostatnie	egzemplarze	
były	eksploatowane	jeszcze	w okresie	II	wojny	światowej.	
Albatros	Zołotowa	wykorzystywany	był	w celach	reklamo-
wych	–	samolot	miał	na	stateczniku	pionowym	namalowane	
reklamy	wódek	i likierów	Baczewskiego	oraz	po	drugiej	
stronie	czekolady	Wedla.	Przez	sposób	eksploatacji	i za-
rabiania	na	własne	utrzymanie	Albatros	Zołotowa	stał	się	
najbardziej	kolorowym	samolotem	II	RP.	Niestety	maszyna	
spłonęła	w kwietniu	1929	roku	podczas	pożaru	hangaru	na	
lotnisku	mokotowskim.

	 Oprócz	P-PAWA,	Zołotow	nabył	z Bydgoszczy	
również	drugiego	Albatrosa	B.II,	którego	po	przeprowa-
dzonym	przez	siebie	remoncie	przekazał	Komitetowi	Ligi	
Obrony	Powietrznej	i Przeciwpowietrznej	w Piotrkowie	
Trybunalskim.

Farman IV

	 Maszyna,	od	której	w czasie	Wszechrosyjskiego	
Święta	Lotnictwa	w Petersburgu	rozpoczęła	się	przygoda	
Zołotowa	z lotnictwem,	Farman	IV	została	zaprojektowana	
przez	Henriego	Farmana	i oblatana	w 1909	roku.	Był	to	
jeden	z najsłynniejszych	i najpopularniejszych	samolotów	

okresu pionierskiego w Europie, na którym wyszkolono 
setki pilotów. W początkowym okresie I wojny światowej 
maszyny te były powszechnie wykorzystywane jako ma-
szyny zwiadowcze po obu stronach frontu. Od 1909 aż do 
1916 roku Farman IV był  produkowany na licencji w Rosji 
w zakładach Dux (Zawod Duks) w Moskwie. W kraju tym 
zdobył największą popularność i doczekał się szeregu wa-
riantów rozwojowych. Stał się również podstawą do budowy 
rosyjskiego samolotu Rossija-A. 

 Farmany IV zapisały się również w historii pionier-
skiego okresu polskiego lotnictwa. Uczyli się na nich latać 
m.in. Henryk Segno, Karol Makowiecki, Antoni Mroczkowski, 
Michał Scipio del Campo. 

 Pierwowzorem repliki zbudowanej przez Zołotowa 
była maszyna Farman-Awiata IV nr 4. Samoloty tego typu 
budowano w zakładach Aviata - pierwszej na ziemiach 
polskich fabryce samolotów zlokalizowanej w  ośmiu 
hangarach przy ul. Puławskiej na Polach Mokotowskich 
w Warszawie (na tyłach bieżni Towarzystwa Wyścigów 
Konnych). Rozpoczęła ona działalność 21 maja 1910 roku. 
Uroczyste otwarcie zakładów miało miejsce 17 czerwca 1911 
roku, chociaż produkcja samolotów ruszyła już w kwietniu. 
Fabryka dostarczyła (w zależności od źródeł) od 8 do 10 
maszyn typu Farman IV. Siedem z nich używanych było 
w należącej do fabryki szkole pilotażu kierowanej przez 
Henryka Segno, pozostałe trafiły do armii Carskiej i służyły 
w rejonie Petersburga.
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	 Względem	francuskiego	pierwowzoru	Farmany	IV	
produkowane	w Warszawie	różniły	się	drobnymi	szczegó-
łami	konstrukcyjnymi.	Do	najważniejszych	zmian	wpro-
wadzonych	pod	kierunkiem	inż	Michała	Króla,	ówczesne-
go	kierownika	warsztatów	Warszawskiego	Towarzystwa	
Lotniczego	”Awiata”,	należały:	zastosowanie	innych	ga-
tunków	drewna,		drążenie	elementów	drewnianych	w celu	
zmniejszenia	ich	masy,	modyfikacje	metalowych	okuć	łą-
czących	elementy	konstrukcji	oraz	wydłużenie	płóz	pod-
wozia	w celu	poprawy	zabezpieczenia	przed	kapotażem.

	 Decyzja	o budowie	repliki	zapadła	w I połowie	lat	
50.	XX	w.	Była	następstwem	zakończonego	w 1949	roku	
niesprawiedliwego	procesu	weryfikacji,	w wyniku	którego	
Zołotowi	odebrano	licencję	pilota	i odsunięto	od	działalno-
ści	lotniczej.	Z konieczności	podjął	on	pracę	w spółdzielczo-
ści,	a swoją	pasję	do	latania	postanowił	nadal	rozwijać	we	
własnym	zakresie.	Sposobem	na	pozostanie	w lotniczym	
świecie	miała	stać	się	budowa	replik	samolotów,	a pierwszą	
maszyną	jaką	chciał	zbudować	był	Farman	IV	od	którego	
rozpoczął	swoją	karierę	pilota.	Początkowo	prace	prowadził	
w zaciszu	mieszkania	przy	ul.	Lubartowskiej	42	w Lublinie,	
gdzie	gromadził	niezbędne	materiały.	Realizacja	przed-
sięwzięcia	nabrała	jednak	właściwego	tempa	w 1956	roku	
po	rehabilitacji	Pawła	Zołotowa	i podjęciu	przez	niego	
pracy	w Wytwórni	Sprzętu	Komunikacyjnego	w Świdniku.	
Dyrekcja	przedsiębiorstwa	udostępniła	niezbędne	zaple-
cze	do	budowy	maszyny,	natomiast	konstruktor	nadal	we	

własnym zakresie gromadził potrzebne materiały i przystą-
pił do wykonywania poszczególnych elementów. Wkrótce 
przy budowie repliki pod kierunkiem Zołotowa pracował już 
cały zespół wolontariuszy, składający się z pracowników 
zatrudnionych w dziale kontroli technicznej WSK. Gotowy 
samolot zaprezentowano 31 sierpnia 1957 roku na lotnisku 
w Świdniku. Nie przeprowadzono prób w locie, a maszyna 
jedynie kołowała o własnych silach, gdyż zainstalowany 
silnik (początkowo Continental a następnie Salmson 9AD) 
dysponował niewystarczającą mocą. W 1958 roku samo-
lot został przekazany do oddziału Muzeum Techniki we 
Wrocławiu, po czym w 1964 roku trafił do zbiorów Muzeum 
Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie.

Piper Cub

 Po zakończeniu II wojny światowej, Paweł Zołotow 
stał się posiadaczem jednych z pierwszych prywatnych sa-
molotów. Były nimi dwa Pipery Cuby. Pierwszy egzemplarz, 
Zołotow otrzymał zaraz po swojej rehabilitacji w 1960 roku 
w prezencie, który miał wynagrodzić mu niesprawiedliwą 
utratę licencji pilota, a jednocześnie uświetnić jubileusz 
50-lecia pracy w lotnictwie. Maszyna nie była zdatna do 
lotu i pochodziła z Aeroklubu Robotniczego WSK Świdnik. 
Po przeprowadzonym remoncie, została w 1961 roku za-
rejestrowana w Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków 
Powietrznych Ministerstwa Komunikacji ze znakami Sierra 
Papa – Alfa Mike Bravo. Konstruktor używał jej przez dwa 
lata, do momentu wyczerpania resursu. Kolejny egzem-
plarz Pipera o numerze Air Force 4479889, pierwotnie słu-
żący w Siłach Powietrznych Armii Stanów Zjednoczonych, 

Piper Cub Pawła Zołotowa obecnie użytkowany  
przez Antoniego Nowaka
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Zołotow pozyskał z Aeroklubu Warszawskiego. Maszyna 
ta, zanim trafiła w jego ręce miała bogatą i dość ciekawą 
historię. Została zakupiona z amerykańskiego demobilu 
z miejscowości Gőpingen położonej na terenie Niemiec 
w Amerykańskiej Strefie Okupacyjnej. Trafiła do Polski 
9 czerwca 1946 roku i została przekazana do składnicy 
w Jezierzycach Słupskich. W Polsce samolot otrzymał re-
jestrację Sierra Papa – Alfa Foxtrot Yankee i swój pierwszy 
lot w nowych barwach wykonał na warszawskim lotnisku 
Gocław 8 lipca 1947 roku, pilotowany przez Władysława 
Ryżko. Po oblocie samolot został skierowany do remontu 
w Doświadczalnych Warsztatach Lotniczych w Gdańsku, 
skąd następnie z początkiem 1950 roku trafił do Aeroklubu 
Warszawskiego, gdzie do października tego samego roku 
stacjonował na lotnisku Gocław. Maszyna została następnie 
przekazana do Głównego Instytutu Lotnictwa na Okęciu, 
gdzie dokonano jej przeróbki na eksperymentalny wod-
nosamolot, wyposażony w pływaki konstrukcji inż. Jana 
Henryka Teysserie i czechosłowacki silnik Praga D. Próby 
rozpoczęły się 17 października 1951 roku i zakończyły 26 
września wystawieniem Świadectwa Kontroli Przebudowy 
na wodnosamolot. Z powodu problemów z rozruchem sil-
nika, oblotu przebudowanej maszyny dokonano dopiero 
3 lata później na Wiśle w Warszawie. Próbna eksploata-
cja przebudowanego Pipera rozpoczęła się w Centrum 
Wyszkolenia Technicznego Ligi Przyjaciół Żołnierza 
w Mrągowie. Sprawny samolot został jednak już 31 maja 
1955 roku wycofany z eksploatacji i wykreślony z rejestru 

statków powietrznych. Podobny los spotkał w tym okresie 
wiele maszyn zachodniego pochodzenia, których obec-
ność w Polsce była solą w oku dla komunistycznych władz. 
Maszyna nie została jednak fizycznie zlikwidowana, a co 
więcej z niewiadomych względów zainstalowano w niej po-
nownie silnik Continental A-65. W tym stanie Piper „cze-
kał” na Pawła Zołotowa. Dowiedział się on o jego istnieniu 
w czasie budowy repliki Farmana i podjął starania o jego 
pozyskanie. Maszyna miała stać się dawcą stalowych rurek 
niezbędnych do wykonania repliki. Zołotow po otrzyma-
niu samolotu na własność w 1962 roku, ocenił jego stan 
i zamiast go rozebrać, postanowił maszynę odrestauro-
wać. Planował powtórzyć sukces swojego przedwojennego 
Albatrosa B.II i wykorzystać Pipera jako nośnik powierzchni 
reklamowych i w ten sposób zarobić na jego utrzymanie. 
W czasie prac okazało się, że na skutek przeróbki na wod-
nosamolot i wymiany silnika, znacznej modyfikacji uległa 
konstrukcja kratownicy kadłuba. Zołotow zdołał jednak 
pozyskać „dawcę” z lotniska w Poznaniu. Prace nad re-
konstrukcją Pipera do stanu pierwotnego i przywróceniem 
mu sprawności prowadzono w WSK Świdnik. Dobiegły one 
końca 14 lipca 1963 roku, a pierwszy lot miał miejsce 2 paź-
dziernika. Po oblocie maszyna będąca własnością Zołotowa 
ponownie trafiła do rejestru statków powietrznych z ozna-
czeniem Sierra Papa – Alfa Mike Hotel. Plan z komercyj-
nym wykorzystaniem samolotu okazał się trudny do re-
alizacji ze względu na brak zleceń oraz pogarszający się 

Replika samolotu Bleriot zbudowana  
przez Pawła Zołotowa
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stan zdrowia Zołotowa. 14 czerwca 1972 roku przekazał on 
sprawną maszynę do Klubu Sportowego Motor w Lublinie 
w zamian m.in. za telewizor. W 1977 roku Piper z powodu 
złego stanu technicznego został sprzedany w prywatne 
ręce Andrzejowi Sawickiemu. Rozpoczął on wieloletni, 
trwający do 1990 roku remont maszyny. Po jego zakoń-
czeniu samolot otrzymał nową rejestrację Sierra Papa – 
Foxtrot Papa Alfa i stacjonował na lotnisku w Szczecinie. 
Ze względu na pogarszający się stan techniczny silnika, 
dość szybko jednak zaprzestano jego eksploatacji. W 1999 
roku Antoni Nowak rozpoczął remont maszyny, w trakcie 
którego zainstalowano m.in. nowy silnik. Przywrócony do 
sprawności Piper został oblatany w 2002 roku. Otrzymał 
historyczne znaki SP-LFY i na co dzień stacjonuje na lot-
nisku szybowcowym na górze Żar. W 2004 roku gościł na 
I Małopolskim Pikniku Lotniczym, gdzie pojawiał się regu-
larnie również w kolejnych latach.

Bleriot XI 

 W połowie lat 60. XX w. ze względu na pogarszają-
cy się stan zdrowia, Paweł Zołotow coraz rzadziej zasiadał 
za sterami samolotów. Swój ostatni lot wykonał w 1969 roku 
w wieku 77 lat. W tym czasie postanowił skoncentrować się 
na budowie kolejnych replik historycznych maszyn. Replika 
Bleriota XI powstała w 1967 roku. Pierwowzór samolotu – 
jedna z najważniejszych maszyn w historii lotnictwa - zo-
stał zbudowany przez Louisa Bleriot z myślą o wykonaniu 

rekordowego i zakończonego sukcesem przelotu nad ka-
nałem La Manche 25 lipca 1909 roku. Wyczyn ten sprawił 
że Bleriot XI stał się jednym z najpopularniejszych samo-
lotów pionierskiego okresu rozwoju lotnictwa. W ciągu 
2 miesięcy od rekordowego przelotu, wytwórnia Bleriot 
otrzymała 103 zamówienia na samoloty tego typu. W 1911 
roku 3 maszyny tego typu zostały zbudowane w warszaw-
skich zakładach Awiata. Do napędu repliki Paweł Zołotow 
użył silnika Salmson 9AD. Cięższego i jednocześnie znacz-
nie mocniejszego niż stosowany do napędu pierwowzoru 
maszyny. Samolot prawdopodobnie mógłby latać, jednak 
nigdy nie przeprowadzono jego prób i już w październi-
ku 1968 roku konstruktor przekazał maszynę do Muzeum 
Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie.

Lotnia Tańskiego 
i Santos-Dumont Demoiselle No. 20

 Po ukończeniu Bleriota XI, Paweł Zołotow przy-
stąpił do budowy kolejnych replik, które miały trafić do 
placówek zajmujących się ochroną dziedzictwa lotniczego 
w Polsce. 

 W 1969 roku zakończył parce nad rekonstrukcją 
lotni Czesawa Tańskiego. Zdecydował się wykonać wer-
sję maszyny jaka została zaprezentowana w 1909 roku na 

Replika samolotu Bleriot zbudowana  
przez Pawła Zołotowa
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pierwszej na ziemiach polskich wystawie o tematyce lot-
niczej i do września 1939 roku znajdowała się w zbiorach 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie.
 
 Replika zbudowana przez Pawła Zołotowa trafiła 
do zbiorów Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, gdzie znaj-
duje się do dzisiaj. Również z myślą o zasileniu zbiorów 
MT, Zołotow zbudował replikę kolejnego samolotu z pio-
nierskiego okresu lotnictwa – był nim Santos- Dumont 
Demoiselle No. 20. Prace zakończyły się w 1970 roku. 
Pierwowzór tej maszyny zbudowany przez Alberta Santos-
Dumont został zaprezentowany w 1908 roku na Salonie 
Aeronautycznym. Konstruktor bezpłatnie udostępnił pla-
ny konstrukcyjne tego udanego samolotu z pionierskie-
go okresu rozwoju lotnictwa, co przełożyło się na jego, 
liczoną w setkach egzemplarzy, popularność zarówno 
w Europie jak i obu Amerykach. W prasie z okolic 1909-
1910 roku można natrafić wzmianki o obecności samolotu 
tego typu na terenie Galicji. Demoiselle był również samo-
lotem na jakim w 1910 roku Michał Scipio del Campio zdał 
egzamin pilota. Zołotow wiernie odtworzył konstrukcję, 
technologię wykonania i rozmiary płatowca, a jedynym od-
stępstwem był użycie znacznie nowocześniejszego typu 
silnika. Maszyna nie została oblatana,i została odkupiona 
do zbiorów Muzeum Techniki Not.

Bensen B-8

	 Ostatnią	 maszyną	 zbudowaną	 przez	 Pawła	
Zołotowa	był	jednomiejscowy	wiatrakowiec	o konstrukcji	
metalowej	–	Bensen	B-8,	ukończony	w 1974	roku.	W okre-
sie	poprzedzającym	budowę	maszyny	Zołotow	prowadził	
korespondencję	z Igorem	Sikorskim	i Igorem	Bensenem,	
który	przekazał	plany	pozwalające	na	zbudowanie	maszy-
ny.	Prace	rozpoczęły	się	w 1973	roku,	przy	współudziale	
Aeroklubu	w Świdniku	(gdzie	Zołotow	był	przewodniczą-
cym	klubu	seniorów	lotnictwa),	a bardziej	skomplikowane	
elementy	jak	np.	łopaty	wirnika	powstały	w zakładzie	Nr	
5	WSK	Świdnik.	Do	napędu	maszyny	zastosowano	silnik	
pochodzący	z samochodu	Trabant.	Dysponował	on	mocą	
26KM	co	okazało	się	niewystarczające	–	projekt	zakładał	
użycie	jednostki	napędowej	o mocy	co	najmniej	70KM.	
Gotową	maszynę	przetestowano	w 1975	roku.	Za	sterami	
zasiadł	Krzysztof	Komenda.	Wiatrakowiec	udało	się	rozpę-
dzić	do	około	25km/h	co	jednak	nie	wystarczyło	by	wzbić	
się	w powietrze.	W 1976	roku	wiatrakowiec	został	przeka-
zany	przez	Pawła	Zołotowa	do	zbiorów	Muzeum	Techniki	
NOT,	gdzie	znajduje	się	do	dzisiaj.	

Aleksandra Blachnicka
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Henryk Segno 

Ów nieco zapomniany nestor polskiego lotnictwa urodził się 22 stycznia 1882 r. 
w Petersburgu. W owym pięknym mieście nad Newą ukończył też realną szkołę 
techniczną i uzyskał tam świadectwo maturalne. Rozpoczął następnie studia na 
Wydziale Mechanicznym Instytutu Technologicznego.  Lotnictwem zaczął się in-
teresować na cztery lata przed wybuchem Wielkiej Wojny – wraz z kolegami zbu-
dował swój pierwszy szybowiec. Konstrukcja okazała się być udana i – co wręcz 
niesamowite - sprawdziła się w locie. W czasie jednego z nich przeleciał odległość 
30 metrów na wysokości 10 metrów. Segno mieszkając w Petersburgu zapisał się 
do lokalnego aeroklubu. Uczył się latać. Już w maju 1910 r. szczycił się dyplomem 
pilota. Od listopada 1910 do września 1911 r. pracował w Warszawie, gdzie był nie 
tylko szefem pilotażu, ale także oblatywaczem i instruktorem w Warszawskim 
Towarzystwie Lotniczym „Aviata”.
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Członkowie Krakowskiego 
Klubu Seniorów Lotnictwa

Jan Sołtykowski

28 stycznia 1930 r. pewien śmiałek przeleciał pod krakowskim mostem dębnic-
kim - lotnik, który dokonał tego wyczynu, miał 22 lata i uprawnienia pilota za-
ledwie od kilku miesięcy! Nazywał się Jan Sołtykowski i był współzałożycielem 
Aeroklubu Krakowskiego. Nazajutrz po tych wydarzeniach krakowska prasa pisała: 
„W godzinach popołudniowych zauważono awionetkę przelatującą parokrotnie 
pod przęsłami mostu na Wiśle pod Dębnikami. Pilotujący ją został (…) ukara-
ny surowo za powyższy lot, połączony z niedozwolonym ryzykiem zarówno dla 
pilota jak i postronnych osób, które znalazły się w pobliżu tego efektownego,  
ale karygodnego popisu zręczności”.

	 Plutonowy	pilot,	s.	Kazimierza	i Florentyny,	ur.	
13	maja	1908	r.		Kraków,	odznaczenia:	Krzyż	Kawalerski	
Orderu	Odrodzenia	Polski,	Złoty	Krzyż	Zasługi	i inne,	
zmarł	9	grudnia	1995	r.	cmentarz	Kraków	Rakowice	kwa-
tera	XIIA	rząd	płn.	grób	20.

	 W styczniu	1928	r.	z grupą	studentów	bierze	udział	
w organizacji	Akademickiego	Aeroklubu	Krakowskiego,	
zostając	w nim	członkiem	Zarządu.	Wytypowany	(dro-
gą	losowania)	na	kurs	pilotażu,	który	kończy	4	lipca	
1929	r.	Bierze	udział	w imprezach	i zawodach	lotniczych	

ogólnopolskich i międzynarodowych, organizowanych 
przez aeroklub i Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 
28 stycznia 1930 r. przeleciał trzykrotnie pod mostem 
Dębnickim w Krakowie na DKD-4, za co został ukarany 
miesięcznym zakazem latania. 

 W listopadzie 1930 r. powołany do służby woj-
skowej w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie. Wiosną 1931 r. 
został wysłany na kurs wyższego pilotażu w Bydgoszczy 
i Grudziądzu. Po nim pilot 21 Eskadry Liniowej. W 1932 r. 
zwolniony z wojska, rozpoczął pracę zawodową w Lidze 
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Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Krakowie. Od 
1933 r. kierownik do spraw administracyjno-handlowych 
w biurze budowlanym inż. J. Krzemińskiego przy ulicy 
Floriańskiej 3. Do lotów  w aeroklubie powrócił 6 września 
1933 r. Uczestniczył w V Krajowym Konkursie Samolotów. 
W czasie przelotu okrężnego dookoła Polski, uległ wypad-
kowi pod Baranowiczami, na samolocie RWD-4. 

 Po rocznym leczeniu, w 1934 r. powrócił do latania. 
W 1937 r. stan zdrowia (po wypadku w 1933) zamyka mu 
dalszą karierę pilota. Podejmuje pracę dyrektora kinoteatru 
LOPP przy ulicy Wybickiego 5 gdzie pracuje do wybuchu 
wojny. 28 sierpnia 1939 r. zmobilizowany do plutonu łączni-
kowego w 2 Pułku. Miał ewakuować sprzęt 2 bazy do Lwowa.  
Z oddziałem piechoty brał udział w obronie miasta Ulanów 
nad Sanem. Wydostał się z okrążenia  i z końcem września 
1939 r. powrócił do domu. 

	 Od	1	maja	1940	r.	w Związku	Walki	Zbrojnej.	Od	
15	maja	1943	r.	w komórce	lotniczej	„Jaskółka”	Armii	
Krajowej.	Przyjął	pseudonim	„Orlik”	i został	zastępcą	
dowódcy	„Jaskółki”.	Szkolono	tam	młodzież	w ramach	
Przysposobienia	Wojskowego	Lotniczego,	wyszukiwano	
lądowiska,	obsługiwano	stacje	meteo	i przyjmowano	zrzu-
ty.	Uczestniczył	w wyszukaniu	miejsca	do	lądowania,	przy-
gotowaniu	go	i przyjęciu	samolotu	w ramach	akcji	„Most”,	
koło	wsi	Jadowniki	Mokre.	

	 Po	zakończeniu	wojny	od	1	lutego	1945	r.	pra-
cował	w Okręgowym	Zarządzie	Kin	przy	ulicy	Smoleńsk	
2	w Krakowie	na	stanowisku	kierownika	kina	„Uciecha”,	
a później	kina	„Wolność”.	Odszedł	na	emeryturę	31	sierp-
nia	1973	r.	Od	maja	1946	r.	uczestniczył	w reaktywowaniu	
Aeroklubu	Krakowskiego,	zostając	członkiem	Zarządu	
i kierownikiem	sekcji	motorowej.	

Andrzej Chytkowski

Jan Sołtykowski za sterami maszyny  
konstrukcji braci Działowskich
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Własne skrzydła – 
polskie konstrukcje  
amatorskie

	 Również	na	terenach	Polski	–	bądź	wcześniej	na	
terenach	poszczególnych	zaborów	–	praktycznie	od	sa-
mych	początków	lotnictwa	jego	pionierzy	tworzyli	własne	
konstrukcje.	Pierwszą	udaną	taką	konstrukcją	była	lot-
nia	Czesława	Tańskiego.	Jeszcze	przed	I wojną	światową	
w Krakowie	bracia	Rudolf	i Wincenty	Schindlerowie	zbudo-
wali	samolot	Aquila,	a uczeń	Gimnazjum	św.	Anny	(obecnie	
I LO)	Bronisław	Saloni	zbudował	szybowiec.

	 W 1921	r.	bracia	Jan	i Paweł	Gabriel	zbudowali	w fa-
bryce	mebli	„Bracia	Gabriel”	w Bydgoszczy	jednomiejscowy	
samolot	sportowy	Gabriel	P-V,	wzorowany	na	niemieckim	
myśliwcu	Fokker	E.V	(D.VIII),	napędzany	dwucylindrowym	
silnikiem	Haacke	o mocy	30	KM.	Został	oblatany	we	wrze-
śniu	1921	r.	na	lotnisku	Szkoły	Pilotów	w Bydgoszczy.	Miał	
dobre	osiągi	i własności	lotne.	Był	to	pierwszy	samolot	

sportowy zbudowany w Polsce po I wojnie światowej  i za-
razem pierwszy samolot krajowej konstrukcji, który wyko-
nywał loty w niepodległej Polsce. Pod koniec 1921 r. prze-
szedł modyfikację polegającą na przystosowaniu płata do 
składania wzdłuż kadłuba w celu ułatwienia hangarowania 
i w tej postaci, pod oznaczeniem Gabriel P-Va miał wejść 
do produkcji, jednak Departament Żeglugi Powietrznej 
Ministerstwa Spraw Wojskowych nie udzielił poparcia 
i zamówień, gdyż w tym okresie nie dążono w kraju do 
rozwoju lotnictwa sportowego. Samolot latał do 1923 r. 
po czym jego silnik został sprzedany do kolejnego samo-
lotu amatorskiego, jaki powstał w Bydgoszczy – DKD-I, 
skonstruowanego przez braci Stanisława i Mieczysława 
Działowskich. W 1923 r. bracia Gabriel skonstruowali dwu-
miejscowy samolot szkolny Gabriel P-VI w układzie wolno-
nośnego dwupłata, który w 1924 r. został przebudowany 

Historię lotnictwa tworzyli entuzjaści-amatorzy, w chałupniczych warunkach 
tworzący pierwsze konstrukcje, na których wznosili się w powietrze. Kimże in-
nym, jak nie amatorami byli bracia  Montgolfier, twórcy pierwszego balonu, Otto 
Lilienthal, który wykonał pierwsze udokumentowane loty na urządzeniu cięższym 
od powietrza, czy bracia Wright, twórcy pierwszego samolotu. To oni otworzyli 
drogę do rozwoju przemysłu lotniczego.

  

Bracia  Działowscy na lotnisku Rakowickim
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na górnopłat i nazwany P-VII. Były to konstrukcje udane, 
ale nie weszły do produkcji z tego samego powodu, co 
Gabriel P-Va. W 1922 r. mjr inż. Stefan Malinowski zbudo-
wał w Bydgoszczy samolot Stemal-III, który został oblatany 
w Warszawie. W 1923 r. bracia Edward i Wojciech Soporowie 
zbudowali w Chorzowie samolot Silesia S-3, a w 1925 r. – 
Silesia S-4. 

Bracia Działowscy

 W 1925 r. bracia Stanisław i Mieczysław Działowscy, 
podoficerowie lotnictwa służący w  Szkole Pilotów 
w Bydgoszczy skonstruowali samolot DKD-I, (nazwany 
tak od pierwszych liter nazwisk konstruktorów i fundato-
ra silnika, bydgoskiego szewca Jana Krügera, entuzjasty 
lotnictwa), oblatany w lutym 1926 r. W dniach 25-27 maja 
1927 r. Stanisław Działowski wykonał na DKD-I pierwszy 
w Polsce przelot międzymiastowy na samolocie sporto-
wym z Bydgoszczy przez Toruń do Warszawy. DKD-I był 
górnopłatem w układzie parasola o konstrukcji drewnianej. 

Skrzydło było drewniane, kryte sklejką i płótnem, kadłub 
spawany z rur stalowych, kryty w przedniej części blachą 
aluminiową, w tylnej płótnem. W środku ciężkości była 
umieszczona kabina dla pasażera z okienkami, do której 
wsiadało się przez drzwi z lewej strony, aczkolwiek samolot 
był eksploatowany tylko jako jednomiejscowy. Za kabiną 
pasażera znajdowała się odkryta kabina pilota, osłonięta 
wiatrochronem. Niedługo później DKD-I został rozbity pod-
czas przymusowego lądowania w wyniku awarii silnika. 

 Po przenosinach do Krakowa w związku z przy-
działem do 2 Pułku Lotniczego bracia Działowscy skon-
struowali i zbudowali w warsztatach pułkowych samolot 
DKD-III, wykorzystując płat i usterzenie samolotu DKD-I. 
Kolejną konstrukcją był DKD-IV, który powstał w dwóch 
wariantach – jeden z silnikiem Anzani o mocy 45 KM (SP-
ABX) i drugi z silnikiem Siemens o mocy 55 KM (SP-ABL). 
Na przełomie 1928/29 r. powstał trzeci egzemplarz – SP-
ABY. Ostatnią zrealizowaną konstrukcją braci Działowskich 
był DKD-V z 1929 r. 

Stanisław i Mieczysław Działowscy 

31nr 2/3 (6/7)  Czerwiec 2022 



Altostratus

	 W latach	1952	–	61	Józef	Borzęcki	skonstruował	
i zbudował	motoszybowiec	Stratus,	napędzany	silnikiem	
od	czeskiej	piły	motorowej.	Skrzydła	pochodziły	z szybow-
ca	Żuraw.	Początkowo	miał	klasyczny	układ	sterowania	
z drążkiem	sterowym	i pedałami	steru	kierunku,	zamie-
niony	później	na	sprzężony	układ	sterowania	konstrukcji	
J.	Borzęckiego,	w którym	drążek	sterowy	służył	do	kon-
troli	płatowca	we	wszystkich	płaszczyznach	(pochylanie,	
przechylanie	i zmiana	kierunku),	co	miało	ułatwić	naukę	
pilotażu	i “komfort”	latania	w warunkach	amatorskich.	
W latach	1961	–	66	Stratus	był	eksploatowany	potajemnie	
i nielegalnie.	Pod	koniec	lat	60.	zaczęła	się	jego	przebudo-
wa.	Otrzymał	lżejsze	i zapewniające	większą	doskonałość	
skrzydła	szybowca	Komar	i skonstruowany	przez	Józefa	
Borzęckiego	czterocylindrowy,	dwusuwowy	silnik	RB2		–	
były	to	dwa	połączone	silniki	rozruchowe	Riedel	od	nie-
mieckiego	silnika		turboodrzutowego	Junkers	Jumo	004	
z okresu	II	wojny	światowej.	Tak	przebudowany	motoszy-
bowiec	otrzymał	nazwę	Altostratus	i został	oblatany	w 1972	
r.	Był	eksploatowany	do	1982	r.		

Konstrukcje Jarosława Janowskiego
J-1 Prząśniczka

	 Jarosław	Janowski	urodził	się	7	marca	1943	r.	
w Lutomiersku.	Jako	12-latek	zaczął	budować	mode-
le	latające	i odnosić	sukcesy	sportowe	w modelarstwie.	
W wieku	16	lat	zaczął	latać	na	szybowcach.	Zajął	się	później	
wytwarzaniem	aparatur	do	zdalnego	sterowania	modela-
mi	latającymi.	W 1967	r.,	po	sprzedaży	kilkunastu	takich	

aparatur zdobył fundusze na budowę samolotu amator-
skiego, który nazwał J-1 Prząśniczka. Budował ten samo-
lot w swoim mieszkaniu w Łodzi z pomocą Witolda Kality 
i Stefana Polawskiego. Był to jednomiejscowy zastrzałowy 
grzbietopłat konstrukcji drewnianej ze stałym podwoziem, 
z silnikiem umieszczonym z tyłu, napędzającym śmigło 
pchające. Janowski zaprojektował cały samolot od podstaw 
wraz z dwusuwowym, dwucylindrowym silnikiem Saturn 
500 o mocy 24 KM, do budowy którego wykorzystano ele-
menty dwóch silników motocykla MZ 250 produkcji NRD. 
Kadłub i skrzydła były gotowe na początku 1969 r., silnik 
pierwszy raz uruchomiono w kwietniu tego roku.

 Restrykcyjne przepisy obowiązujące w PRL, nie 
pozwalające na zarejestrowanie samolotu amatorskiej 
budowy i biurokratyczna niechęć sprawiły, że konstruktor 
miał duże trudności z uzyskaniem zgody na oblot samo-
lotu. Dostarczył dokumentację i opis techniczny maszyny 
do Inspektoratu Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych, 
ale urząd nie podejmował decyzji. Wymagania wykonania 
obliczeń wytrzymałościowych i szczegółowej dokumen-
tacji technicznej były niemożliwe do zrealizowania przez 
amatora konstruktora. Z tego powodu 30 lipca 1970 roku 
pilot Jerzy Orłowski wykonał pierwszy lot samolotem na 
lotnisku Lublinek w Łodzi bez oficjalnego zezwolenia, po 
którym potwierdził dobre właściwości lotne samolotu. 

 Walka Janowskiego o zarejestrowanie samo-
lotu została opisana w prasie i telewizji. W efekcie tego 
Prząśniczka została przyjęta do badań w  Instytucie 
Lotnictwa, a Janowski został tam zatrudniony. Badań 
ostatecznie nie przeprowadzono, ale prof. inż. Zbigniew 
Brzoska, który kierował Katedrą Wytrzymałości Materiałów 

Józef Borzęcki za sterami swego Altostratusa
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i Konstrukcji Politechniki Warszawskiej wykonał eksper-
tyzę i pobieżne obliczenia wytrzymałościowe Prząśniczki 
i stwierdził, że spełnia ona wymagania Instytutu Lotnictwa. 
Na tej podstawie samolot otrzymał certyfikat i został za-
rejestrowany jako motoszybowiec w 1976 r. Wcześniej 
jeszcze, w 1974 r. Janowski zmodyfikował konstrukcję 
Prząśniczki, by dostosować ją do przepisów amerykań-
skich. Ta wersja otrzymała nazwę J-1B Don Quichote. Poza 
Polską powstało kilkadziesiąt egzemplarzy tego samolotu, 
był on też produkowany w Stanach Zjednoczonych jako 
zestaw do samodzielnego montażu.

 Po opisaniu konstrukcji Prząśniczki i silnika Saturn 
500 w „Skrzydlatej Polsce” i amerykańskim magazynie 
„Sport Aviation” Jarosław Janowski zyskał sławę w świecie, 
ale zakazano mu rozpowszechniania planów konstrukcyj-
nych Prząśniczki. Rozczarowany Janowski zrezygnował 

z pracy w Instytucie Lotnictwa. Plany samolotu były roz-
powszechniane nielegalnie i przemycane za granicę. Na 
kanwie historii zmagań konstruktora z władzami PRL o za-
rejestrowanie samolotu powstał scenariusz filmu fabular-
nego „Wysokie Loty”, w którym wystąpił Janowski w roli 
pilota oblatywacza i samolot Prząśniczka, nazwany „Don 
Kichot”.
 
 Na należącym do konstruktora prototypie 135 pi-
lotów wylatało ponad 400 godzin. Samolot ten uległ cięż-
kim uszkodzeniom w wyniku wypadku, który miał miejsce 
w lipcu 1981 r. na lotnisku Lublinek w Łodzi. Pilotujący sa-
molot Janowski nie odniósł poważnych obrażeń. Jarosław 
Janowski chciał, by Prząśniczka była produkowana dla ae-
roklubów, ale nie uzyskał zgody na to. W Polsce powstały 
cztery amatorsko zbudowane egzemplarze, różniące się 
między sobą silnikami i wymiarami. 

J-1 Prząśniczka Jarosława Janowskiego
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Odrestaurowany samolot J-1 Prząśniczka konstrukcji Jarosława Janowskiego  
w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiegow Krakowie
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J-2 Polonez

	 Rozwinięciem	Prząśniczki	był	samolot	J-2	Polonez,	
skonstruowany	przez	Jarosława	Janowskiego	z pomocą	
Andrzeja	Wiśniewskiego	z Instytutu	Lotnictwa.	Był	on	
również	konstrukcji	drewnianej	i miał	silnik	ze	śmigłem	
pchającym,	ale	zastosowano	w nim	układ	wolnonośnego	
średniopłata	i podwozie	jednotorowe	z pojedynczym	kołem.	
Głównym	założeniem	była	maksymalna	prostota	konstruk-
cji,	aby	samolot	dało	się	zbudować	przy	użyciu	najprost-
szych	narzędzi.	Pierwszy	egzemplarz	Poloneza,	napędzany	
zmodyfikowanym	silnikiem	od	samochodu	Trabant	zbudo-
wał	Józef	Leniec	ze	Szczecinka	w 1977	r.	W Polsce	powstało	
w latach	80.	kilka	egzemplarzy	Polonezów,	napędzanych	
silnikami	samochodowymi	Trabant	i jeden	z lotniczym	silni-
kiem	Walter	Mikron.	Miały	one	klasyczne	podwozia.	W 2017	
r.	powstał	egzemplarz	napędzany	silnikiem	Rotax.

J-3 Orzeł/Eagle

	 W  oparciu	 o  konstrukcję	 Poloneza	 Jarosław	
Janowski	zaprojektował	samolot	J-3	Orzeł.	Został	on	
zbudowany	w  jednym	egzemplarzu	przez	Jarosława	
Janowskiego,	 Mariana	 Nowaka	 i  Witolda	 Kalitę.	 

	 Był	napędzany	silnikami	Porsche,	Rotax	i BMW.	
Pierwszy	lot	miał	miejsce	w 1976	r.,	a następnie	samolot	
został	wywieziony	przez	Mariana	Nowaka	do	Kanady,	gdzie	
przemianowano	go	na	Eagle.	W 1980	r.	J-3	wziął	udział	
w zlocie	samolotów	amatorskich	w Oshkosh	jako	pierwsza	
konstrukcja	z bloku	komunistycznego.	W 2003	roku	zo-
stał	przekazany	do	Muzeum	przez	ostatniego	właściciela,	
Wiesława	Pawełkiewicza	z Kanady.

J-5 Marco i J-6 Fregata

	 W 1980	r.	Jarosław	Janowski	rozpoczął	prace	nad	
samolotem	J-5	Marco.	Miał	on	taki	sam	jak	w poprzed-
nich	konstrukcjach	układ	ze	śmigłem	pchającym,	ale	był	
wykonany	z kompozytów,	dobrze	opracowany	aerodyna-
micznie	i miał	chowane	podwozie	jak	szybowiec,	klapo-
lotki,	hamulce	aerodynamiczne	i usterzenie	motylkowe	
Rudlickiego.	Napęd	stanowi	silnik	KFM	107	ER	o mocy	25	
KM.	Budowę	prototypu	sfinansowało	Przedsiębiorstwo	
Polonijno-Zagraniczne	Alpha	z Krakowa.	Prototyp	powstał	
w firmie	Marco	Electronic	w Łodzi.	Został	nieoficjalnie	obla-
tany	przez	konstruktora	9	września	1983	r.	i oficjalnie	przez	
Januarego	Romana	30	października	tego	roku.	Po	pró-
bach	państwowych,	obejmujących	160	godzin	lotu	samolot	

Bożena Janowska  przy samolocie 
konstrukcji swego męża 
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otrzymał polski certyfikat w 1987 r. Produkcję zestawów do 
montażu podjęła firma Marco-Electronic, przemianowana 
później na Alpha i przeniesiona do Zgierza. Kilkadziesiąt 
zestawów sprzedano za granicę. 

 Ostatnią konstrukcją Jarosława Janowskiego był 
motoszybowiec J-6 Fregata, opracowany w firmie J&AS 
Aero Design, założonej przez Janowskiego i Januarego 
Romana. Prototyp został oblatany 15 grudnia 1993 r. Próby 
państwowe trwały długo, od 2002 do 2009 r. Do napędu 
zastosowano  rzędowy trzycylindrowy bezsprężarkowy 
silnik tłokowy chłodzony cieczą typu Aerohonda BF 45 
A o mocy startowej 45 KM, opracowany w firmie J&AS na 
bazie silnika łodziowego Honda BF 45. Fregatą zaintereso-
wał się brytyjski koncern BAE Systems i stworzył na bazie 
tego motoszybowca bezzałogowy statek powietrzny BAE 

HERTI, przeznaczony do zadań rozpoznawczych. Powstało 
20 egzemplarzy, w tym 14 dla firmy BAE. 

Konstrukcje Eugeniusza Pieniążka 
Kukułka

 Inne podejście do konstruowania samolotów repre-
zentował Eugeniusz Pieniążek z Leszna, twórca samolotu 
Kukułka, który zbudował na początku lat 70. w celu do-
konania ucieczki z PRL z powodu szykan władz komuni-
stycznych, utrudniających mu działalność lotniczą. Starał 
się wykorzystywać jak najwięcej elementów gotowych. 
Kukułka powstała na bazie projektu angielskiego samolo-
tu Turbulent, z wykorzystaniem ogona szybowca SZD-24 
Foka, zmodyfikowanych skrzydeł i osłony kabiny szybow-
ca SZD-8 Jaskółka, drążka sterowego szybowca SZD-32 

Maszyny Janowskiego - J-3, J-5 oraz J-6
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Eugeniusz Pieniążek za sterami swej legendarnej Kukułki
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Zefir-4 oraz silnika Continental A-65 i podwozia samolotu 
Piper Cub. Kukułka była budowana w mieszkaniu Pieniążka 
w bloku w Lesznie. Gotowe elementy, nie mieszczące się 
na klatce schodowej, były opuszczane na ziemię przez 
okno na linach. Oblot miał miejsce wiosną 1971. Kukułka 
była pierwszym samolotem amatorskim zarejestrowanym 
w PRL. 

 13 września 1971 Eugeniusz Pieniążek wystarto-
wał z lotniska w Krośnie z zamiarem ucieczki. Po przelocie 
nad terytorium Czechosłowacji i Węgier w bardzo trudnych 
warunkach pogodowych, w burzy, wylądował w Suboticy 
w Jugosławii. Po kilku miesiącach przedostał się do Szwecji, 
gdzie pozostał na emigracji. Po kilku latach sprowadził 
Kukułkę z Jugosławii do Szwecji. W 1990 r. w samolocie 
wymieniono silnik na mocniejszy oraz podwozie i samolot 
został przywrócony do lotu. 

 Pieniążek wrócił do Polski w latach 90. 13 września 
2005 r., w 34 rocznicę swojego lotu, przekazał samolot do 
zbiorów MLP.

EC-3 Pou Plume

	 Samolot	zbudowany	przez	Józefa	Gorszczyńskiego	
na	podstawie	francuskiej	dokumentacji	amatorskiej	kon-
strukcji	Croses	EC-3	”Pou	Plume”.	Jest		to	bardzo	niety-
powy	samolot	i nietypowo	się	nim	steruje	-	nie	ma	bowiem	
steru	wysokości	(steruje	się	odchylając	w górę	lub	w dół	
górne	skrzydło)	oraz	lotek	(nie	ma	możliwości	bezpośred-
niego	sterowania	przechyleniem		samolotu).	Napęd	sta-
nowi	silnik	samochodowy	Rectimo	4AR	(francuska	wersja	
Volkswagen	VW	1200)	o pojemności	1200	cm3.	Budowa	
samolotu	rozpoczęła	się	w 1970	r.	i została	zakończona	
w 1975	r.	W lipcu	1975	r.	wykonano	na	nim	pierwszy	lot	
na	holu	bez	silnika	(zamiast	silnika	umieszczono	balast),	
oblotu	tego	dokonał	konstruktor	samolotu.	Pierwszy	lot	
z silnikiem	wykonał	w czerwcu	1977	r.	inż.	Jan	Gawęcki.	
Konstruktor	wylatał	na	nim	800	h,	używając	go	nawet	do	
turystyki	zagranicznej.

Jarosław Dobrzyński

EC-3 Pou Plume konstrukcji Józefa  Gorszczyńskiego
w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego

39nr 2/3 (6/7)  Czerwiec 2022 



Panowie! Czy któryś wie  
jak zbudować prawdziwy 
szybowiec?

	 Urodzony	w	1900	roku	Wacław	Czerwiński	jest	po-
stacią	absolutnie	nietuzinkową.	Pilot,	konstruktor	-	nie	bez	
racji	-	zaliczany	jest	do	grona	pionierów	polskiego	szybow-
nictwa	i	propagator	sportów	lotniczych.	Już	jako	student	
Politechniki	Lwowskiej	zaprojektował	swój	pierwszy	szybo-
wiec	-	CW-I.	Uczynił	to	niewątpliwie	pod	wpływem	impul-
su,	który	lataniu	bezsilnikowemu	w	Polsce	nadał	I	Konkurs	
Ślizgowców.	Podczas	praktyki	wakacyjnej	w	warsztatach	
parku	2	Pułku	Lotniczego	w	Krakowie	wykonał	wraz	z	ko-
legami	jego	kadłub	i	usterzenie.	Wiosną	1928	r.	we	Lwowie	
nastąpiło	dokończenie	budowy	i	oblatanie	pierwszej	kon-
strukcji	Czerwińskiego.	

	 Już	jako	uznany	konstruktor	i	współwłaściciel	wy-
twórni	szybowców	we	Lwowie,	w	roku	1935,	w	krakowskich	
Wojskowych	Warsztatach	Szybowcowych	objął	stanowi-
sko	głównego	inżyniera	i	projektanta	.	Na	naszym	lotni-
sku	powstały	też	jego	trzy	udane	konstrukcje:	szybowiec	
treningowo-przejściowy	WWS-1	„Salamandra”,	następnie	
szkolny	WWS-2	„Żaba”	i	wersje	zmodyfikowan	e-	„Żaba-II”	
oraz	„Żaba-II	bis”,	a	na	zakończenie	pracy	w	Krakowie	–	
treningowy	WWS-3	„Delfin”.	Był	on	też	autorem	prostego	
podręcznika	dla	amatorów	szybownictwa,	który	publiku-
jemy.
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	 W 1936	r.	inżynier	Wacław	Czerwiński	opracował	
w Wojskowych	Warsztatach	Szybowcowych	w 	Krakowie	
szybowiec	treningowy	WWS-1	Salamandra.	Był	on	prze-
znaczony	dla	Obozu	Szybowcowego	w Ustjanowej	jako	typ	
przejściowy	po	zakończeniu	szkolenia	podstawowego	na	
szybowcach	CW-III,	CWJ	i Wrona.	Prototyp	oblatano	latem	
1936	r.	Okazał	się	bardzo	udaną	konstrukcją	i po	próbach	
wszedł	do	produkcji	seryjnej,	najpierw	w WWS	w Krakowie,	
a następnie	w Lwowskich	Warsztatach	Lotniczych	i Śląskich	
Warsztatach	Szybowcowych.	Od	1938	r.	Salamandra	stała	
się	podstawowym	szybowcem	przejściowym	w Polsce.	Do	
1939	r.	wyprodukowano	około	150	egzemplarzy,	które	od	

1938 r. były użytkowane praktycznie we wszystkich szko-
łach szybowcowych w Polsce. Pojedyncze egzemplarze wy-
eksportowano do Estonii, Finlandii, Francji i na Węgry. Kilka 
egzemplarzy wyprodukowano na licencji w Jugosławii. 

 We wrześniu 1939 r. większość Salamander zo-
stała zniszczonych. Część przejęli Niemcy, którzy kilka 
wykorzystywali do prób, a resztę przekazali Chorwacji. 
Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Lwowa  we wrze-
śniu 1939 r. w tamtejszych warsztatach zbudowano 10 
Salamander, które wraz z egzemplarzami zdobytymi na 
lotnisku Aeroklubu Lwowskiego były używane przez szkoły 

Jeden egzemplarz przedwojennej Salamandry przetrwał wojnę w Goleszowie.  
Na podstawie tego egzemplarza inżynierowie Marian Gracz i Rudolf Matz 
w Instytucie Szybownictwa w Bielsku-Białej zrekonstruowali dokumentację 
i w 1946 roku rozpoczęto produkcję seryjną. Pierwsza partia liczyła 5 szybowców 
i została wykonana w Instytucie Szybownictwa. Od nazwy tego Instytutu pochodzi 
skrót IS przed nazwami pierwszych polskich powojennych szybowców. Następną 
serię wyprodukowały warsztaty szybowcowe w Jeżowie – 75 sztuk, oznaczonych 
jako Salamandra 48.

Odrestaurowany szybowiec WWS 1 Salamandra
ze zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
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szybowcowe Osoawiachimu, sowieckiej organizacji para-
militarnej zajmującej się szkołami lotniczymi. W 1943 r. inż. 
Witold Kasprzyk uruchomił produkcję seryjną Salamander 
w warsztatach szkoły szybowcowej w Sinpetru. Były one 
używane przez wiele lat po wojnie. 

 W 1948 r. Wacław Czerwiński zrekonstruował 
Salamandrę w Kanadzie pod nazwą DH Sparrow, następ-
nie zbudował jej dalsze rozwinięcie Robin. Na podstawie 
konstrukcji Salamandry powstało kilka innych szybowców 
– francuski SA.103 Emouchet, jugosłowiańskie Soštarić / 
UTVA Čavka i Soštarić Roda, węgierski K-02 Szellő oraz 
fińske Sisilisko i PIK-5.

 Polakom udało się przechować przez okres okupa-
cji jedną Salamandrę w szkole szybowcowej w Goleszowie. 
Po naprawie w Instytucie Szybownictwa w Bielsku był uży-
wany do 1948 r. i posłużył jako egzemplarz wzorcowy do 
wznowienia produkcji pod nazwą IS-A Salamandra. Na jego 
podstawie w okresie od listopada 1945 r. do marca 1946 r. 
inżynierowie Józef Niespał, Rudolf Matz i Marian Gracz zre-
konstruowali dokumentację konstrukcyjną, co pozwoliło na 
wyprodukowanie serii próbnej pięciu egzemplarzy w 1946 
r. Następnie w Okręgowych Warsztatach Szybowcowych 

nr 2 w Jeżowie Sudeckim  w 1948 r. wyprodukowano 75 
szybowców Salamandra 48, a w 1949 r. 50 egzempla-
rzy zmodyfikowanej wersji Salamandra 49, wyposażonej 
w hamulce aerodynamiczne. W latach 1950-1951 zakłady 
WSK Warszawa-Okęcie i i WSK Mielec wyprodukowały 43 
szybowce ”Salamandra 49”. W 1953 r. w celu poprawienia 
własności lotnych opracowano wersję ze zmodyfikowanym 
usterzeniem, oznaczoną ”Salamandra 53”. Pięćdziesiąt tak 
zmodyfikowanych szybowców Salamandra 53 wykonały 
w 1953 r. Warsztaty w Jeżowie. Jednocześnie wymieniono 
usterzenia poziome w starszych egzemplarzach uprzednio 
zbudowanych. 

 Salamandry spełniały rolę szybowca szkolnego 
i treningowego w aeroklubach. Służyły do masowego szko-
lenia w latach 1947-1960 jako typ przejściowy między szkol-
nymi IS-3 ABC i SG-38 a treningowymi IS-B Komar-49, 
Grunau Baby II lub SZD-12 Mucha ter. Wykonywano na 
nich również loty żaglowe zboczowe oraz loty termiczne. 
Ostatnie loty na tym typie szybowca wykonano w 1962 r. 
na Żarze.

 Władze Chińskiej Republiki Ludowej zwróciły się 
do władz PRL z zamówieniem na zorganizowanie szkolenia 

Szybowiec WWS 1 Salamandra (SP-322), będący obecnie 
ze zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, w czasie swej lotniczej służby
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szybowcowego, sprzedaż szybowców i uruchomienie ich 
produkcji w Chinach. 29 grudnia 1956 r., 20 lat po oblocie 
pierwszego prototypu oblatano wersję Salamandra 53A, 
przeznaczoną dla Chin. W zakładach w Jeżowie prze-
budowano na tę wersję 10 egzemplarzy podarowanych 
przez polskie aerokluby i wyprodukowano 30 nowych, 
które w częściach wysłano do Shenyang w Chinach. Tam 
podjęto ich produkcję licencyjną. Chińczycy opracowali 
dwumiejscowe wersje rozwojowe Salamandry, oznaczone 
X-5 i X-5A. 

 Łącznie do 1957 r. wyprodukowano w Polsce 373 
szybowce Salamandra wszystkich wersji. Wraz z wersjami 
licencyjnymi produkcja przekroczyła 500 egzemplarzy. 
Wliczając pochodne konstrukcje zagraniczne, produk-
cja szybowców z rodziny Salamander trwała ponad 40 
lat, a ich eksploatacja ponad 50 lat. Szybowce z rodzi-
ny Salamandra były używane w następujących krajach: 

Polska (400 egz.), Estonia (1 egz.), Finlandia (1 egz.), Węgry 
(1 egz.), Jugosławia (5 egz.), ZSRR (14 egz.), Niemcy (3 
egz.), Chorwacja (20 egz.), Rumunia (40 egz.), Kanada (1 
egz.), Bułgaria (2 egz.), Chiny (40 egz.), Wietnam (10 egz.), 
Francja (1 egz.) i Litwa (10 egz.).

 W zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego znajduje 
się szybowiec IS=A Salamandra o numerze seryjnym 003 
i znakach rejestracyjnych SP-322. Należał on do wcze-
snej serii produkcyjnej, ale został przebudowany na wersję 
Salamandra 53. W 1955 r. został on przekazany do Muzeum 
Techniki w Warszawie, skąd w grudniu 1963 r. trafił do zbio-
rów Muzeum Lotnictwa i Astronautyki w Krakowie. W 2022 
r. przeszedł kompleksowy remont, w ramach którego wy-
mieniono usterzenie na oryginalnego typu, używane we 
wczesnych egzemplarzach. 

Jarosław Dobrzyński

Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, 
Tomasz Kosecki za sterami odrestaurowanego szybowca 
WWS 1 Salamandra
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Z samochodu 
do szybowca

	 W latach	20.	XX	w.,	na	świecie	coraz	większą	po-
pularność	zyskiwała	stylistyka	streamline,	a designerzy	
prześcigali	się	w nadawaniu	kolejnym	przedmiotom	użyt-
kowym	opływowych	kształtów.	Trend	ten	wywodził	się	
m.in.	z fascynacji	lotnictwem,	a stał	szczególnie	widoczny	
w świecie	motoryzacji.	Modne,	aerodynamiczne	kształty	
nie	tylko	przyciągały	klientów,	ale	pozwalały	też	zmniejszyć	
zużycie	paliwa,	poprawić	osiągi,	a także	wygospodarować	
więcej	przestrzeni	wewnątrz	karoserii.	Już	w 1921	roku	au-
striacki	pionier	lotnictwa	Edmund	Rumpler	zbudował	swój	
Tropfenwagen	inspirowany	kształtem	kropli	wody	lub	jak	
kto	woli	profilem	skrzydła	samolotu.	Futurystyczny	samo-
chód	znany	z nakręconego	w 1927	roku	filmu	Metropolis,	
odznaczał	się	rewelacyjnym	wynoszącym	zaledwie	0,28	
współczynnikiem	oporu	powietrza,	mieszcząc	przy	tym	
5	osób	z bagażem	i rozpędzając	bez	trudu	do	ponad	

100km/h. W roku premiery filmu, pochodzący z Węgier 
Paul Jaray założył Stromlinien Karosserie Gesellschaft. 
Firma ta wyspecjalizowała się projektowaniu i wykony-
waniu opływowych nadwozi i wkrótce nawiązała bliską 
współpracę z czechosłowackim producentem samochodów 
Tatra. Jaray swoją wiedzę z zakresu aerodynamiki zdoby-
wał w lotnictwie. Wcześniej pracował jako główny stylista 
m.in. w zakładach Flugzeugbau Friedrichshafen budujących 
łodzie latające, a następnie od 1914 roku w Luftschiffbau 
Zeppelin gdzie odpowiadał za projekt sterowca LZ 120 
Bodensee.

 W zakładach Tatry Jaray współpracował z zespo-
łem inżynierów kierowanym przez Hansa Ledvinkę, którzy 
potrafili opracować i ukryć pod nowoczesnymi, opływowy-
mi nadwoziami równie innowacyjne podzespoły. Wszystko 
po to by w parze z walką o ograniczenie oporu powietrza, 
uzyskać również jak najniższą masę pojazdu. W ten oto 
sposób oprócz charakterystycznej opływowej, garbatej, 
a przy tym niezwykle eleganckiej stylistyki, znakiem roz-
poznawczym czechosłowackiego producenta w latach 30. 
XX w. stały się takie rozwiązania jak wahliwy układ półosi, 
centralna rama rurowa, silnik typu boxer chłodzony powie-
trzem umieszczony w tylnej części nadwozia, czy zastoso-
wanie w zawieszeniu drążków skrętnych. Po opływowych 
limuzynach, przyszła kolej na to by sprawdzone i wpływa-
jące pozytywnie na cechy użytkowe pojazdów rozwiązania 
przenieść również do mniejszych samochodów dla „ludu”. 
Prototyp takiego pojazdu o oznaczeniu V570 budowano 
w czasie gdy w zakładach na stażu przebywał Ferdynad 
Porsche, który zapewne skrzętnie podpatrywał pracę ze-
społu Jaraya i Ledwinki. Niekorzystny dla Czechosłowacji 
obrót wydarzeń politycznych sprawił, że po 1938 roku nie 
było już mowy o uruchomieniu produkcji Tatry V570. W tym 
samym czasie w III Rzeszy przygotowywano się do roz-
poczęcia produkcji Volkswagena Typ 1, który sygnowany 
nazwiskiem Porsche stal się jednym z najpopularniejszych 
samochodów w historii. Za nieprzypadkowe podobieństwo 

Konstruktorom amatorom budują-
cym we własnym zakresie maszy-
ny latające na pewno nie można 
odmówić kreatywności. Połączenie 
marzeń o lataniu z pomysłowo-
ścią i widzą, przeciw którym stoją 
ograniczona przestrzeń i zaplecze 
warsztatowe oraz nierzadko skrom-
ne środki finansowe prowadzi do 
powstania ciekawych, nietypowych 
konstrukcji. Jedną z nich bez wąt-
pienia był Cirrus zbudowany pod 
koniec lat 60. XX w. przez Józefa 
Borzęckiego. Stanowił on połącze-
nie dobrze znanego szybowca IS-A 
Salamandra 53 z silnikiem pocho-
dzącym z samochodu VW Typ 1 po-
pularnie zwanego garbusem.
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wyglądu i rozwiązań garbusa do konstrukcji Tatry kilkadzie-
siąt lat później Niemcom przyszło jednak słono zapłacić.

 Sercem garbusa były czterocylindrowe, chłodzone 
powietrzem silniki typu boxer. Konstrukcja taka posiada 
wiele zalet. Przede wszystkim jest mała i zwłaszcza przy 
wykorzystaniu podobnie jak w garbusie aluminium bar-
dzo lekka. Ponadto przeciwbieżne umiejscowienie tłoków 
zapewnia doskonałe wyważenie i znikomą emisję drgań. 
Dodatkowo bardzo korzystnie wypada również stosunek 
masy do generowanej mocy. Cechy te są pożądane nie 
tylko w świecie motoryzacji ale także w lotnictwie. Z tego 
też powodu silnik garbusa był i nadal jest chętnie wybie-
rany przez konstruktorów do napędu motoszybowców 
i ultralekkich samolotów. Co ciekawe, chociaż produkcja 
samego samochodu zakończyła się ponad 20 lat temu, 
obecnie nadal można kupić fabrycznie nowe boksery ba-
zujące na konstrukcji pochodzącej z volkswagena Typ 1, 
dodatkowo posiadające certyfikację lotniczą. Ich dostaw-
cami są m.in. Great Plains Aviation, Limbach Aero Engines, 
AeroConversions. W ostatnich latach powstały nawet wer-
sje wyposażone w turbodoładowanie i generujące moc po-
nad 100KM!

 Zalety silnika pochodzącego z Volkswagena do-
cenił również Józef Borzęcki. Ten urodzony w 1928 roku 
w Olszanach na Sądecczyźnie konstruktor uznawany jest 
za ojca polskiego lotnictwa amatorskiego. W latach 60. XX 
w., gdy Volkswagen przyznał się już oficjalnie do kradzieży 
własności intelektualnej należącej do Tatry i wkrótce miał 
rozpocząć wypłatę odszkodowań, Józef Borzęcki był już 
doświadczonym pilotem szybowcowym. Ukończył również 
budowę pierwszego motoszybowca o nazwie Stratus, który 
zyskał uznanie nie tylko w Polsce ale i za granicą. Zebrane 
podczas testów i eksploatacji maszyny doświadczenia 
wykorzystał następie do stworzenia większej i jeszcze 
bardziej dojrzałej konstrukcji o nazwie Cirrus. Stanowiła 
ona połączenie płatowca z szybowca IS-A Salamandra 53, 
w którego przekonstruowanej przedniej części kadłuba 
zainstalowany został 40KM silnik z Volkswagena garbusa. 
Konstruktor, który dużą wagę przykładal do bezpieczeń-
stwa lotu, wyposażył go w zestaw dodatkowych czujników, 
mierzących temperaturę poszczególnych elementów co 
pozwoliło zminimalizować ryzyko awarii. Niezwykle cie-
kawym rozwiązaniem było podwozie główne, wykonane 
ze stali resorowej jako element w kształcie litery „M”. 
Pomimo niewielkiej masy posiadało znaczną wytrzyma-
łość, pozwalającą na uniknięcie strat podczas twardych 
lądowań. Borzęcki zastosował również swojego pomysłu 
układ sprzężonego sterowania, w którym wyeliminował 
nożne sterownice. 

	 Rozwiązanie	to	ułatwiało	pilotaż	i uniemożliwiało	
np.	skrzyżowanie	się	powierzchni	sterowych,	co	znacz-
nie	poprawiało	bezpieczeństwo	podczas	nauki	latania.	
Maszyna	ukończona	w 1967	roku	okazała	się	niezwykle	
udana.	Osiągi	pozwalały	na	osiągniecie	pułapu	nawet	
3000m	i prędkości	maksymalnej	120km/h	w locie	po-
ziomym.	W ciągu	2	lat	spędziła	w powietrzu	bezpiecznie	
około	2000	godzin.	Jej	prezentacja	odbiła	się	szerokim	
echem	w świecie	lotniczym,	również	poza	granicami	Polski.	
W okresie	PRL	idea	budowy	samolotów	przez	amatorów,	
trafiała	jednak	na	bardzo	niepodatny	grunt.	Artykuły	w pra-
sie	wychwalające	konstruktora	i jego	motoszybowiec,	a tak-
że	krajowe	i zagraniczne	wyróżnienia	nie	przekładały	się	
na	popularyzacje	tego	typu	działań.	Również	polskie	śro-
dowisko	lotnicze	było	mocno	podzielone	co	do	celowości	
a nawet	legalności	takich	działań.	W rezultacie	w 1969	roku	
nieznani	sprawcy	poważnie	uszkodzili	przechowywanego	
na	lotnisku	Aeroklubu	Wrocławskiego	Cirrusa.	Borzęcki	
zdołał	naprawić	maszynę,	jednak	w 1972	roku	akt	wanda-
lizmu	powtórzył	się.	Tym	razem	jednak	szkody	były	na	tyle	
poważne,	że	maszyny	nie	udało	się	odbudować.

	 Chociaż	Cirrus	nie	przetrwał	do	naszych	czasów,	
jest	przykładem	tego	jak	wiele	można	osiągnąć	dzięki	pasji,	
samozaparciu	i odwadze	do	wdrażania	własnych,	często	
niekonwencjonalnych	pomysłów.	Niestety	ze	względów	
politycznych	przez	wiele	lat,	jego	historia	była	znana	tylko	
nielicznym	miłośnikom	awiacji.	Podobnie	zresztą	jak	doko-
nania	Ledvinki	i Jaraya	skutecznie	wymazane	z mainstre-
amowej	historii	motoryzacji	dzięki	staraniom	niemieckiej	
propagandy	z okresu	II	wojny	światowej.	Faktem	jest	jed-
nak,	że	będący	wspólnym	mianownikiem	obu	historii	silnik	
z Volkswagena	Typ	1,	jeszcze	przez	długie	lata	umożliwiać	
będzie	konstruktorom-amatorom	realizację	marzeń	o la-
taniu.

Aleksandra Blachnicka
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Jerzy Ostrowski 
Mistrz modelarstwa  
lotniczego  

 Modelarstwo redukcyjne (konstrukcyjne) prze-
żywało w Polsce swój niekwestionowany rozkwit mniej 
więcej od połowy lat 20. XX w. do połowy lat 30. XX w., 
będąc obok modelarstwa latającego prawdziwą pasją nie 
tylko młodzieży, ale również dorosłych. W latach powo-
jennych  modelarstwo lotnicze natrafiło na dobry grunt 
i panował na nie popyt w społeczeństwie. Władza miała 
świadomość, że trzeba rozbudzać w młodym pokoleniu 
zamiłowanie do tematów technicznych, w tym wojskowych 

(m.in. popularyzować lotnictwo), jak powszechnie głoszo-
no: „(…) modelarstwo lotnicze to pierwszy stopień wtajem-
niczenia w technikę pilotażu dużych samolotów. Jest ono 
traktowane jako elementarna szkoła przyszłego inżyniera 
i konstruktora samolotów” . Na szeroką skalę prowadzo-
no propagandę. Zajęcia z modelarstwa lotniczego rozpo-
wszechniały technikę i aeronautykę wśród potencjalnych 
przyszłych lotników zgodnie z hasłem: „(…) popierajcie 
modelarstwo lotnicze, interesujcie się wynikami – młodzi 

Modelarz lotniczy, rzemieślnik, od 1957 r. wychowanek Aeroklubu Częstochowskiego. 
Jako pierwszy mistrz świata, pochodzący z Częstochowy, był jednym z najbar-
dziej utytułowanych polskich modelarzy. Specjalizował się w klasach: F2B (mode-
lach akrobacyjnych na uwięzi) i F4B (makietach samolotów latających na uwięzi).  
Z makietami samolotów: Jakowlew Jak-18, de Havilland DH.103 Hornet i Lockheed 
P-38 Lighting został dwukrotnie mistrzem świata (1972-Francja, 1976-Szwecja), 
trzykrotnym wicemistrzem świata (1970-Anglia, 1974-USA, 1982-ZSRR), dwu-
krotnie mistrzem Europy (1968, 1970-Czechosłowacja). W latach 1961–1984 kil-
kadziesiąt razy zdobył tytuł mistrza Polski oraz kilkukrotnie wicemistrza Polski  
(w kl.: F1C, F2M, F2B i F4B). Był wielokrotnym zwycięzcą zawodów międzynaro-
dowych i krajowych. Należał do czołowych konstruktorów modeli redukcyjno- 
latających na uwięzi. Z zawodu był mechanikiem precyzyjnym. Został zapamiętany  
jako Mistrz Sportu i Zasłużony Mistrz Sportu w modelarstwie lotniczym. 

Lockheed P-38 Lighting i Jerzy Ostrowski. 
 Fotografia pochodzi z archiwum rodzinnego
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zapaleńcy, budujący samolociki, to przyszli inżynierowie, 
twórcy Polskiego Lotnictwa” . W latach 70. XX w. w miarę 
postępu techniki modelarstwo redukcyjne przekształciło 
się w modelarstwo redukcyjno-latające, osiągając przy 
tym znaczące wyniki. W czasach tych swoje największe 
osiągniecia sportowe zdobywał Jerzy Ostrowski.

 Modelarz urodził się 12 lutego 1935 r. w Częstochowie.  
Jak sam wspominał zaczął konstruować modele,  
mając 9 lat: „Budowałem wówczas z drewna modele re-
dukcyjne, odpowiedniki – oczywiście w jakimś stopniu – 
samolotów biorących udział w drugiej wojnie światowej. 
Były to konstrukcje bardzo prymitywne, trochę dziwne, 
a nawet śmieszne (…) . Były to swobodnie latające szy-
bowce i silnikówki, najczęściej wykonane z drewna sosno-
wego przeznaczonego na podpałkę. Jego rodzice, widząc 
zainteresowanie syna „majsterkowaniem”, zapisali go do 
gimnazjum mechanicznego, co z czasem okazało się do-
brą decyzją. Ostrowski kończąc gimnazjum, otrzymał wy-
różnienie za pracę dyplomową. W tym też czasie zaczął 
uczęszczać do modelarni Młodzieżowego Domu Kultury 
w Częstochowie, a od 1957 r. budował modele samolotów 
w Aeroklubie Częstochowskim. Swoje pierwsze prace, któ-
re powstawały na początku lat pięćdziesiątych budował 
w domu. Nie czuł się na tyle przygotowany, by rozwijać 

swoją pasję w modelarni Ligi Lotniczej, znajdującej się 
w tamtych czasach na rogu ulic Waszyngtona i Pułaskiego. 
Jak wspominają przyjaciele; żył w przekonaniu, że jego 
konstrukcje nie mają jeszcze takiego poziomu jak profe-
sjonalne modele, konstruowane przez jego kolegów mo-
delarzy. Nie przypuszczano wówczas, że utalentowany 
konstruktor, doskonalący swe umiejętności w domowym 
zaciszu, będzie jednym z najlepszych zawodników świa-
towego modelarstwa. 

 W latach 1953–1951 startował w kategorii mo-
deli z napędem silnikowym w zawodach ogólnopolskich, 
zajmując czwarte i piąte miejsce. Po raz pierwszy wziął 
udział w mistrzostwach Polski modeli latających w 1961 
r. w Ciechanowie i zdobył tam drugie miejsce w kategorii 
modeli swobodnie latających z napędem silnikowym F1C. 

Tytuł Mistrza Polski wywalczył w 1967 r. w klasie akrobacji 
modeli latających na uwięzi. Ten zaszczytny tytuł zdobył 
w Mistrzostwach Polski jeszcze kilkudziesięciokrotnie. 
Dziedzina ta nie dawała mu jednak w pełni satysfakcji 
konstruktorskiej. Rozpoczął poszukiwania innej, bardziej 
satysfakcjonującej go dyscypliny modelarstwa lotnicze-
go. W tym też czasie nawiązała się ściślejsza współpraca 
pomiędzy jego Aeroklubem Częstochowskim a wydzia-
łem modelarstwa Aeroklubu PRL, którego kierownikiem 
Wydziału Kół Lotniczych i Modelarstwa był Zdzisław 
Szajewski (dyrektor Zarządu Głównego Ligi Lotniczej, 
a następnie Aeroklubu RP i PRL w latach 1952–1976 r.). 
Za jego namową Ostrowski zaczął konstruować modele 
latające na uwięzi, zdobywając w tej dziedzinie znacz-
ne sukcesy sportowe. W 1966 r. w Leningradzie zajął III 
miejsce podczas zawodów modeli do walki powietrznej 
(F2D); II miejsce w międzynarodowych zawodach w Brnie 

Jakowlew Jak-18 konstrukcji  
Jerzego Ostrowskiego. Fotografia  
pochodzi z archiwum rodzinnego

Jakowlew Jak-18 konstrukcji  
Jerzego Ostrowskiego. Fotografia  
pochodzi z archiwum rodzinnego

Jakowlew Jak-18 konstrukcji Jerzego Ostrowskiego  
z konstruktorem (po lewej stronie). Fotografia  
pochodzi z archiwum rodzinnego
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i Sofii. W 1968 r. był członkiem ekipy „uwięziowców” na 
I Mistrzostwa Europy, zdobył tam (Hradec Králové) tytuł 
mistrzowski w kategorii makiet samolotów [F4B] modelem 
Jakowlew Jak-18 (fot. 1–3); wykonanym w skali 1:8, o chowa-
nym podwoziu, otwieranych klapach i czynnych światłach 
pozycyjnych. Model ten wykonany był bardzo starannie, 
a przy tym doskonale latał na uwięzi.

 Największy sukces odniósł w 1970 r., zdobywając 
po raz drugi w Czechosłowacji tytuł mistrza Europy w ka-
tegorii makiet samolotów makietą de Havilland DH.103 
Hornet oraz tytuł wicemistrza świata w tej samej kategorii 
i tą samą makietą na Mistrzostwach Świata w Londynie. 
Dwusilnikowy myśliwiec nocny Hornet  (fot. 4–8), tzw. roz-
wojowa wersja Mosquito był konstrukcją całkowicie balsową 
(drewniana) z podziałem na elementy podwozia i do me-
chanizacji (do tego wykorzystano: stal, dural i elektron). 
Sztuczny horyzont był ruchomy, przyrządy zostały pre-
cyzyjnie wykonane, masa modelu wynosiła niecałe 2550 
gramów, skala modelu 1:8, do napędu użyto silników Merco 
i Fox. Ostrowski modelem tym kręcił stożek, lot plecowy. 
Następne Mistrzostwa Świata we Francji (1972) wygrał bez-
apelacyjnie tym samym modelem, a jego indywidualnie 
zdobyte punkty przyczyniły się do sukcesu drużynowego 
Polaków. Jednak nieskomplikowana budowa Horneta, i tzw. 
niski stopnień trudności wykonania modelu ograniczyły 
możliwość zdobycia kolejnych tytułów w następnych kon-
kurencjach. 

	 Ostrowski	zaczął	budować	model	amerykańskiego	
myśliwca	przechwytującego	Lockheed	P-38	Lightning	(fot.	
9–14).	Pracował	nad	nim	cztery	lata.	W pierwszej	wersji	
model	był	srebrny,	natomiast	po	katastrofie	lotniczej	został	de Havilland DH.103 Hornet konstrukcji Jerzego 

Ostrowskiego. Fotografia pochodzi z archiwum 
rodzinnego

de Havilland DH.103 Hornet w rękach konstruktora. 
Fotografia pochodzi z archiwum rodzinnego

de Havilland DH.103 Hornet w rękach konstruktora. 
Fotografia pochodzi z archiwum rodzinnego

przemalowany na zieleń. Był to wzór samolotu konstrukcji 
amerykańskiej, zbudowany w skali 1:8 o rozpiętości skrzy-
deł dwa metry i masie prawie siedmiu kilogramów, napę-
dzany dwoma silnikami ST-60 RC o pojemności skokowej 
10 cm3 każdy. Model posiadał chowane i wypuszczane 
w locie podwozie oraz klapy, aerodynamiczne i mecha-
niczne hamulce w kołach, regulowane obroty i wyłączanie 
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silników ponadto odpalane rakiety oraz wiele innych urzą-
dzeń zgodnych z oryginałem samolotu.

 Ostrowski wystartował nim w  kolejnych 
Mistrzostwach Świata w USA (1974). Wrócił z tytułem wi-
cemistrza. Lightningiem startował także na Mistrzostwach 
Świata w Kijowie i w 1984 r. w Paryżu. W ZSRR uzyskał 
wicemistrzostwo, we Francji IV miejsce. Będąc w Paryżu, 
przy wsparciu Aeroklubu konstruktor nawiązał kontakty 
z tamtejszymi modelarzami, planował pozyskanie doku-
mentacji powojennego francuskiego transportowca Nord.

 W tym samym okresie, w Częstochowie ukończył 
budowę lekkiego samolotu własnej konstrukcji klasy expe-
rimental (fot. 15–16). Pracę nad nim rozpoczął w 1978 r. 
i kontynuował przez pięć lat. Był to dwupłatowiec z silni-
kiem Trabant 19 kW (26 KM) i dwupłatowym drewnianym 
śmigłem pchającym, o rozpiętości 5,64 m, powierzchnia 
skrzydeł wynosiła 10,86 m2 ; długość 4,72 m; masy: wła-
sna 127 kg, startowa 215 kg, prędkości: maksymalna 105 
km/h, przelotowa 90km/h, oderwania 80km/h, lądowania 
75km/h, przeciągnięcia 65km/h; rozbieg (z betonu) 110 
m; dobieg (na betonie) 80 m; zasięg około 170 km. Jerzy 
Ostrowski samolot ten zbudował własnoręcznie i było to 
jego ostatnie skończone dzieło. W 1983 r. model został ob-
latany, jak podają relacje – przez innego pilota Aeroklubu 

Częstochowskiego. Ostrowski odbył krótkie szkolenie 
lotnicze i później wykonywał na tym samolocie loty sa-
modzielnie. Z przekazów można dowiedzieć się także, że 
samolot ten był w tamtym czasie prawdopodobnie jednym 
z dwóch prywatnych samolotów w PRL, do tego zbudo-
wanym w piwnicy spółdzielczego bloku (stąd rozpinane 
skrzydła oraz montaż po wyjęciu). Ostrowski konstruował 
go z modelarską dokładnością i charakterystycznym dla 
siebie pięknem wykonania. W 1984 r. w konkursie podczas 
III Zlotu Amatorów lotniczych w Lesznie modelem tym 
konstruktor zdobył trzecie miejsce „za wysoki poziom 
techniczny i wzorowe wykonanie konstrukcji oraz przelot”.
Ze wspomnień o Ostrowskim dowiadujemy się: „Ilekroć 
spotykaliśmy na zawodach modeli latających Jerzego 
Ostrowskiego – zawsze z przyjemnością oglądaliśmy 
jego precyzyjne wykonanie modelu i podziwialiśmy kunszt 
techniki pilotażu”. Wysokie umiejętności konstrukcyjne 
i pilotażowe były podstawą wieloletnich sukcesów mode-
larskich tego utalentowanego modelarza, odnoszonych na 
imprezach krajowych i międzynarodowych w kategoriach 
modeli akrobacyjnych (F2B) i makiet samolotów (F4B). 
Posiadał przy tym ogromne zdolności manualne, wiedzę, 
a w swojej pracy słynął z perfekcji.

 Każdy wyczynowy model latający samolotu wiązał 
się z ogromem żmudnej i precyzyjnej pracy. Szczególnie 

de Havilland DH.103 Hornet w rękach konstruktora. 
Fotografia pochodzi z archiwum rodzinnego
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ostatnie konstrukcje wykonywane do zawodów w klasie 
makiet redukcyjnych były najbardziej czasochłonne. Tam 
najbardziej liczyła się dokładność wykonania wielu detali. 
Jerzy Ostrowski słynął ze swej precyzji i dokładności nie 
tylko w Polsce, ale i na święcie. Nigdy nie lubił chwalić się 
tym, co aktualnie konstruował. 

 Zdobywając v-ce mistrzostwo świata na III 
Mistrzostwach Świata modeli makiet samolotów latają-
cych w Lakehurst w USA, modelem samolotu Lockheed 
P-38 Lightning wspominał:

 „Zawody modeli redukcyjno-latających są niezwy-
kle trudną imprezą, a ja, muszę to przyznać, nie byłem 
jeszcze przygotowany tak w 100 procentach. Brakowało 
pewnych szczegółów na moim modelu, nie miałem tak-
że oryginalnego zdjęcia samolotu, co uszczupliło punk-
tację. Poza tym loty, nie były zbyt udane. W tamtejszym 
potwornym upale – akurat trafiliśmy na niezwykle upalne 
temperatury po naszych chłodnych raczej dniach – baterie 
umieszczone w modelu i zasilające różne mechanizmy od-
mawiały na skutek przegrzania, posłuszeństwa: elektrolit 
dosłownie się roztapiał, co sprawiło mi nie lada kłopoty. 

Musiałem w przerwach między lotami, dosłownie przy 
użyciu młotka i dłuta, usuwać wszystkie zanieczyszczenia 
(…)”.

 Budował wiele modeli szybowców z napędem sil-
nikowym, akrobacyjnym oraz makiet samolotów. Najwięcej 
czasu przy budowie modeli pochłaniały mu makiety. 
Makietę samolotu Jakowlew Jak-18 budował około 2000 
godzin (od 4–5 godzin dziennie), czyli około roku pracy, 
makietę samolotu de Havilland DH.103 Hornet budował 
około 2700 godzin – 15 miesięcy. Nad samą kabiną Horneta 
pracował 3 miesiące – była ona jedną z trzech najlepiej wy-
konanych kabin makiet, które startowały na mistrzostwach 
świata . 

 Modelarstwo uprawiał z pasji i z zamiłowania, 
podczas swojej długoletniej działalności modelarskiej 
wypracował pewne kryteria, którymi kierował się podczas 
realizacji planów – dotyczyły one przede wszystkim stro-
ny (jak sam to nazywał) „warsztatowej” budowy modeli: 
„ustalony przeze mnie program kolejności budowy modelu 
przedstawia się następująco: 1. Wybór samolotu, którego 
model będzie budowany, 2. Kompletowanie dokumentacji, 

Jeszcze niepomalowany  model samolotu 
de Havilland DH.103 Hornet w rękach konstruktora. 
Fotografia pochodzi z archiwum rodzinnego
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Lockheed P-38 Lighting konstrukcji Jerzego Ostrowskiego. 
Fotografia pochodzi z archiwum rodzinnego 

Szczegóły konstrukcji i napęd modelu Lockheed P-38 Lighting. 
Fotografia pochodzi z archiwum rodzinnego 

Mistrzowski Lockheed P-38 Lighting w locie. 
Fotografia pochodzi z archiwum rodzinnego
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3. Wykonanie dokładnych rysunków w skali. 4. Obmyślenie 
konstrukcji modelu, 5. Rozrysowanie w drewnie konstruk-
cji oraz zespołów mechanizacji, 6. Wykonanie modelu, 7. 
Próby w locie. Jak zaznaczał: „Wszystkie te czynności są 
ze sobą ściśle związane i zależne od siebie. [ponadto] Przy 
wyborze samolotu na makietę uwzględniam możliwości 
jego lotu, który zależy od sylwetki aerodynamicznej i pa-
rametrów. Nie nadają się na makietę samoloty o gwiaździ-
stych silnikach (np. samoloty myśliwskie) ze względu na 
duży przekrój czołowy kadłuba, który przesłania śmigła 
i tak już dość małe (…). 

 Sukcesy Jerzego Ostrowskiego były wynikiem dłu-
goletniej i systematycznej pracy w domu i w modelarniach, 
w warsztatach i na lotniskach. Zmarł nagle 7 stycznia 1985 
r., w wieku 50 lat. Został pochowany na Cmentarzu Kule 
w Częstochowie. 

 Aeroklub Polski ustanowił nagrodę jego imienia 
„Za wybitne osiągnięcia sportowe w modelarskie lotni-
czym”. Wyróżnienie to jest przyznawane czołowym polskim 
modelarzom.

 Za wybitne osiągnięcia w modelarstwie lotni-
czym Jerzy Ostrowski został także odznaczony: Złotym 
Krzyżem Zasługi, Medalami (dwoma złotymi i trzema 
srebrnymi) za Wybitne Osiągnięcia Sportowe, otrzymał 

tytuł i medal Mistrza Sportu i Zasłużonego Mistrza Sportu 
w modelarstwie lotniczym oraz Złotą odznakę modelar-
stwa lotniczego z trzema diamentami. Był trzykrotnym 
laureatem „Błękitnych Skrzydeł”. Pośmiertnie Zarząd 
Aeroklubu Częstochowskiego nadał mu tytuł i odznakę 
„Zasłużony dla Aeroklubu Częstochowskiego”. Ponadto 
Zarząd Aeroklubu Częstochowskiego, chcąc jak najgod-
niej uczcić pamięć swego zasłużonego członka – podjął 
uchwałę corocznej organizacji (od 1986 r.) Memoriału im. 
Zdzisława Szajewskiego i Jerzego Ostrowskiego zawodów 
modelarskich makiet samolotów latających, a w 1996 r. 
Uchwałą Zarządu Aeroklubu Polskiego ustanowiono w sto-
warzyszeniu wyróżnienie modelarskie: Dyplom im. Jerzego 
Ostrowskiego – za wybitne osiągnięcia sportowe.

 Od 24 czerwca br. w Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w  Krakowie będzie można oglądać wystawę poświę-
coną Jerzemu Ostrowskiemu. W  ramach ekspozycji 
Metamuzeum zostaną zaprezentowane zwycięskie modele 
samolotów de Havilland DH.103 Hornet i Lockheed P-38 
Lightning oraz puchary, medale i dyplomy zdobyte przez 
Jerzego Ostrowskiego podczas mistrzostw Polski, Europy 
i Świata. Zaprezentowane będą także fotografie związane 
z osobą Jerzego Ostrowskiego pochodzące z archiwum 
rodzinnego.
 
Barbara Krasińska 

Jerzy Ostrowski i jego mistrzowski Lockheed P-38 Lighting  
Fotografia pochodzi z archiwum rodzinnego
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Lockheed P-38 Lighting Jerzego Ostrowskiego na chwilę przed  
startem. Fotografia pochodzi z archiwum rodzinnego

Samolot typu experimental, konstrukcji Jerzego Ostrowskiego. 
Źródło: „Przegląd Lotniczy Aviation Revue” nr 10–1999

Samolot typu experimental na VIII Zlocie Konstrukcji 
Amatorskich w Oleśnicy w 1989 r. fot. Jacek Waszczuk
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Orzeł ze Szkoły Orląt  
- Stanisław Skalski  

Skromne początki

	 Od	najdawniejszych	czasów	wojsko	w Rzeczy- 
pospolitej	cieszyło	się	wielkim	szacunkiem	społeczeństwa.	
Pokolenia	oddawały	Ojczyźnie	najcenniejszą	ofiarę	–	krew	
i życie.

	 Odrodzenie	państwa	polskiego	po	123	latach	nie-
woli	to	nie	tylko	powrót	na	mapę	świata,	ale	także	zwy-
cięska	walka	o utrzymanie	niepodległości.	Polityczno-
militarne	uwarunkowania	w Europie,	walka	o nasze	granice	

spowodowały, iż w II Rzeczpospolitej od razu budowano siły 
zbrojne. Wraz z ich formowaniem powołano nowy rodzaj 
broni – lotnictwo. Działania bojowe w czasie Wielkiej Wojny, 
która była swoistym poligonem dla nowych rodzajów broni, 
wykazały wyjątkową niezbędność sił powietrznych. 

 Wywalczenie przewagi w powietrzu mogło dać 
zwycięstwo w operacjach lądowych. Szybkie rozpoznanie 
pozycji i ruchów wojsk nieprzyjacielskich, danie osłony 
z powietrza, bombardowanie ważnych celów spowodo-
wały zmianę taktyki walki i strategii prowadzenia wojny. 

Jeszcze nie tak dawno symbolem pozycji społecznej i szczególnego etosu był 
mundur. Oficer, kolejarz, listonosz cieszyli się wyjątkowym szacunkiem, służba na-
rodowi i państwu kojarzona była z kodeksem opartym na honorze. Podczas moich 
wielogodzinnych rozmów ze Stanisławem Skalskim z przyjemnością przygląda-
łam się człowiekowi, którego całe życie nierozerwalnie związane było z wojskiem. 
Elegancki rozmówca, pewny siebie, pełen sił witalnych. Kultura i staranność z jaką 
mówił wskazywała na dobre pochodzenie i wykształcenie. Urodzony pilot, świetny 
dowódca i taktyk, dla którego Polska była dobrem najwyższym. Człowiek – historia.

Stanisław Skalski w czasie obozu narciarskiego w Worochcie.
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Powstała idea przewagi i panowania w powietrzu. Najwięksi 
sceptycy użycia lotnictwa musieli przyznać, iż ma ono 
nie tylko aspekt perspektywiczny, ale jest to siła mogąca 
w sposób zasadniczy zmienić charakter przyszłej wojny.

 Główną siłę armii polskiej stanowiły piechota, 
artyleria i oczywiście, ciesząca się wielką popularnością, 
kawaleria. Budowa struktur lotnictwa trafiła na trudny 
czas wydźwigania państwa z ruin i zniszczeń wojennych. 
Niedostateczne nakłady na armię, a co za tym idzie i lot-
nictwo, pośpiech organizacyjny, brak starszych oficerów 
mających nie tylko wiedzę oraz doświadczenie, ale i au-
torytet, ukazały w pełni niedostatki polskiej awiacji. Nie 
najlepsza opinia, co do przydatności lotnictwa w ogólny 
wynik wojny wynikały także z lekceważącego stosunku doń 
Józefa Piłsudskiego. Ówczesne naczelne władze wojsko-
we pomijały milczeniem wkład lotnictwa w wiernej służbie 
Ojczyźnie, choć przecież bohaterstwo w walce o niepodle-
głość zostało uhonorowane najwyższymi odznaczeniami 
bojowymi wielkiej rzeszy pilotów. Po zamachu majowym 
czystki kadrowe w lotnictwie, decyzje zza biurek, brak 
szerokich uprawnień dowódców lotnictwa nie wpływały 
korzystnie na rozwój tej nowoczesnej broni. Zemściło się 
to na doktrynie obronnej i zasadach operacyjnego wyko-
rzystania lotnictwa, które w pełni ukazały naszą niemoc 
we wrześniu 1939 roku.

	 Początkowo	społeczeństwo	polskie	nie	entuzja-
zmowało	się	lotnictwem.	Powodowały	to	braki	w wyszko-
leniu	załóg,	różnorodność	sprzętu,	zły	stan	techniczny	
płatowców	i silników,	które	powodowały	liczne	katastrofy	
kończące	się	śmiercią	pilotów.	Lotnictwo	wymagało	ulep-
szeń	i modernizacji.	Powołana	w 1923	roku	Liga	Obrony	
Powietrznej	Państwa	(przekształcona	w 1928	roku	w Ligę	
Obrony	Powietrznej	i Przeciwgazowej)	zaczęła	przybliżać	
i rozpropagowywać	wśród	społeczeństwa	problematykę	
lotniczą,	mając	tym	samym	popierać	rozwój	polskiego	lot-
nictwa	we	wszystkich	formach	jego	działania	i wspierać	
je	środkami	finansowymi.	W prasie	do	rozbudowy	silnego	
lotnictwa	bardziej	nawoływali	cywilni	politycy	niż	wojskowi,	

Przy samolocie w Dęblinie

Na korcie w Dęblinie
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traktujący w latach dwudziestych lotnictwo ciągle jako broń 
pomocniczą. 

 Pod koniec lat dwudziestych XX wieku do przeko-
nania społeczeństwa trafiła koncepcja przyjęta przez szefa 
Departamentu Aeronautyki płk. pil. Ludomiła Rayskiego, by 
młodzież wychowywać w duchu lotniczym, tak jak w prze-
szłości w duchu kawaleryjskim. Do tego potrzebne było 
jednak gruntowne szkolenie podstawowe. Rayski także jako 
generał brygady, będąc dowódcą Lotnictwa, nie szczędził 
wysiłków, aby uczynić z lotnictwa polskiego wojskową tar-
czę Polski, kosztem własnej kariery i pozycji. Usilnie dążył 
do rozbudowy i rozwoju sił powietrznych oraz własnego 
przemysłu lotniczego. Dla niego wartość lotnictwa zależała 
od jakości sprzętu i ludzi, którzy się nim posługują. 

 Rozwój techniki lotniczej zwiększył możliwości 
sprzętu lotniczego, a tym samym spowodował postawienie 
większych wymagań lotnikom pod względem sprawno-
ści fizycznej, poziomu wyszkolenia i wartości moralnych. 
Organizowane spotkania z lotnikami, prasa lotnicza, wy-
stawy wpłynęły na przekonanie społeczeństwa o doniosłej 
roli w życiu gospodarczym i obronnym kraju, sprawiły, iż 
lotnictwo stawało się coraz bardziej modne.

Dęblin najlepszym ośrodkiem 
polskiego szkolnictwa lotniczego

 Potrzeba wojskowego szkolenia lotniczego po-
wodowała tworzenie szkół lotniczych. Ważne stało się 
kształcenie i wychowanie kandydatów na oficerów pilo-
tów i obserwatorów. Najstarsza i najbardziej zasłużona 
dla polskiego lotnictwa uczelnia w Dęblinie swoje korzenie 
wywodzi z Grudziądza. Na terenie lotniska w Grudziądzu 
w 1921 roku zorganizowano Wyższą Szkołę Pilotów. Po jej 
rozwiązaniu 5 listopada 1925 roku utworzono Oficerską 
Szkołę Lotniczą, której głównym zadaniem było szkolenie 
od podstaw pilotów dla potrzeb lotnictwa wojskowego. Do 
szkoły w Grudziądzu przyjmowano kandydatów po wstęp-
nym przeszkoleniu wojskowym w Korpusie Kadetów. Po 
raz pierwszy byli to kandydaci prosto z cywila, a nie jak 
dotychczas z innych rodzajów broni. Nie posiadali więc 
cech nabytych w innych rodzajach  służb, a nauka prócz 
wszelkich aspektów służby wojskowej obejmowała nade 
wszystko specyfikę szkolenia lotniczego.

 Szkoła ta była zalążkiem jakże słynnej później 
„Szkoły Orląt”, której wychowankowie rozsławili jej imię 
w kraju i na świecie. Przeniesienie do Dęblina nastąpiło 14 
kwietnia 1927 roku. Obiekt był własnością państwa. a lot-
nictwo jedyną formacją w mieście. Płaski teren sprzyjał na-
uce podstawowego pilotażu, rzeki Wieprz, Wisła oraz linie 
kolejowe stanowiły doskonałe odniesienie nawigacyjne, ko-
rzystne były warunki meteorologiczne. W pięknym zespole 
pałacowo-parkowym usytuowano budynki szkolne i obiekty 
lotniskowe. Wymarzone miejsce do nauki i wypoczynku. 
W 1928 roku Oficerską Szkołę Lotniczą przemianowano 
na Szkołę Podchorążych Lotnictwa. Od 1935 roku nauka 
trwała trzy lata. Zwiększenie ilości godzin ćwiczeń, rozwi-
nięte samokształcenie uczyniło z absolwentów gruntownie 

Promocja

Ludomił Rayski  
i Stefan Sznuk
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przygotowanych, profesjonalnie wykształconych lotniczo, 
w pełni sprawnych fizycznie, legitymizujących się wysokim 
poziomem etyczno-moralnym wojskowych.

 Magnetyczna siła lotnictwa pobudzała do po-
dejmowania często zuchwałych wyzwań. Dzięki pilotom, 
konstruktorom, rozwojowi polskiego przemysłu lotnicze-
go nie tylko rozwijało się lotnictwo, ale i zapisywały się 
karty historii światowej awiacji. Pokolenie dorastające w II 
Rzeczpospolitej urzeczone było widokiem aeroplanu w po-
wietrzu. Dodatkowo rozpalały wyobraźnię młodych ludzi 
wyczyny, by wspomnieć tylko – Bolesława Orlińskiego, 
Stanisława Płonczyńskiego, Stanisława Skarżyńskiego, 
Stanisława Wigurę, Jerzego Bajana, Franciszka Hynka czy 
Zbigniewa Burzyńskiego. Dwudziestolecie międzywojenne 
to pełna romantyzmu karta historii naszego lotnictwa. To 
wielkie sukcesy sportowe Polaków, znaczący postęp tech-
nologiczny i wspaniałe konstrukcje lotnicze. Indywidualne 
sukcesy polskich lotników, dobrze przyjęte na świecie, roz-
sławiały imię Lotnictwa Polskiego. 

 Początek lat trzydziestych przyniósł zdecydo-
wany wzrost popularności lotnictwa w społeczeństwie. 
Przyczyniły się do tego właśnie indywidualne sukcesy 
polskich lotników. Tak jak wcześniejsze sukcesy, na przy-
kład kpt. pilota Bolesława Stachonia (w 1926 roku na sa-
molocie Spad-61 osiągnął wysokość 6000 metrów w ciągu  

14 sekund) czy wiele innych odnosiły uznanie na świecie, 
to w Polsce przechodziły bez echa, tak teraz polskie zwy-
cięstwa w Challenge’ach rozpalały umysły młodych ludzi. 
A społeczeństwo II Rzeczpospolitej otaczało lotnictwo 
coraz większym szacunkiem i fascynowało się jego osią-
gnięciami. 

Spełnienie marzeń o lataniu

 W Dubnie, na Wołyniu, w gimnazjum istniał zwy-
czaj, że przed maturą koleżanki wyszywały na czapkach 
chłopców symbole ich zainteresowań i przyszłych zawo-
dów. Szczupłemu blondynowi, który od dwunastego roku 
życia wypracowania z języka polskiego, jeśli tylko był wolny 
temat, pisał na tematy lotnicze ozdobiły czapkę białym 
samolotem. Był rok 1933, Stanisław Skalski zdał maturę. 
Po raz pierwszy zobaczył samolot sześć lat wcześniej, 
kiedy pojechał do stryja, do Mikołajowa nad Dniestrem, 
gdzie odbywały się manewry artyleryjskie. Jednak droga 
do zostania pilotem nie była wówczas dla Skalskiego tak 
oczywista. Na przeszkodzie stał jego młody wiek. 

 By upowszechnić umiejętności latania i czynne-
go uprawiania sportu lotniczego od września 1930 roku 
Ministerstwo Spraw Wojskowych, w porozumieniu z Ligą 

Wacław Iwaszkiewicz

Bolesław Stachoń
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Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej oraz aeroklubami, 
powołało do życia Lotnicze Przysposobienie Wojskowe. 
Młodzi chłopcy narodowości polskiej między 17 a 20 ro-
kiem życia mogli ubiegać się o przyjęcie do wojskowego 
personelu latającego w stopniu podoficera zawodowego, 
pod warunkiem ukończenia szkoły pilotów w obozach 
Lotniczego Przysposobienia Wojskowego. Kandydat do 
lotnictwa silnikowego musiał przejść badania w Instytucie 
Badań Lekarskich Lotnictwa i uzyskać wynik pozytywny, 
mieć ukończony kurs szybowcowy oraz zrzec się prawa 
odroczenia służby wojskowej.

 Stanisław Skalski dzięki dobrej opinii z aeroklubu 
warszawskiego, po pozytywnym przejściu badań lekarskich 
zakwalifikowany został na kurs szybowcowy do Polichna 
koło Kielc. Zdobył tam pierwsze szlify lotnicze. Kiedy do-
wiedział się o organizowanych obozach Przysposobienia 
Wojskowego Lotniczego „stanął na głowie”, by dostać 
się na kurs motorowy na Bartlach w Łucku, który był bli-
żej domu. Po szkoleniu następowało „laszowanie”. Ten 

pierwszy samodzielny lot Skalski wykonał jako pierwszy 
w swojej grupie, był to przywilej najlepszego.

 W 1935 roku Stanisław Skalski na ochotnika zgłosił 
się do wojska, złożył podanie do podchorążówki lotnictwa 
rezerwy, by później móc znaleźć się w lotnictwie zawodo-
wym. Został przyjęty do Szkoły Podchorążych Rezerwy 
w Zambrowie. Przeszedł przeszkolenie rekruckie, a 29 
listopada 1935 roku złożył przysięgę. W tym samym roku 
wznowiono nabór kandydatów do Szkoły Podchorążych 
w Dęblinie (wstrzymany dwa lata wcześniej w związku 
z zapewnieniem wystarczających kadr w czasie pokoju). 
Wzrosło znaczenie szkoły, naukę przedłużono do trzech 
lat, wprowadzając równoległe szkolenie pilotów i obser-
watorów.

 Skalski dla realizacji swoich marzeń znalazł 
się w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej porze. Do 
Zambrowa przyjechał major Olszewski (późniejszy wy-
kładowca Skalskiego w Dęblinie), szukając chętnych do 
lotnictwa na stałe. Skalski nie zastanawiał się ani chwili, 
złożył podanie i przeszedł wymagane egzaminy. Podczas 
urlopu świątecznego, który spędzał w domu, w Dubnie, 
otrzymał 13 grudnia zawiadomienie o przyjęciu do Szkoły 
Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Był jednym ze stu 
dwudziestu przyjętych. Odtąd „trzynastkę” uważał za swo-
ją szczęśliwą liczbę. Nie przewidywał jednak, że właśnie 
zaczęła się jego wielka przygoda z lotnictwem.

Stanisław Skalski

Jan Pentz
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Edukacja nastawiona na wychowanie 
ideału oficera – lotnika 

	 W Dęblinie	system	kształcenia	lotniczego	obej-
mował	szkolenie	teoretyczne	na	przemian	z praktycznym	
w powietrzu.	Kładziono	nacisk	na	wyszkolenie	bojowe.	
Podstawowymi	metodami	nauczania	były	wykłady,	poka-
zy	i ćwiczenia.	Szczególną	wagę	przywiązywano	do	sa-
mokształcenia	pod	kierunkiem	wykładowców	i dowódców	
plutonów.	Wypracowane	metody	nauczania	i wychowa-
nia,	kadra	dydaktyczna	i instruktorska	o wysokich	kwa-
lifikacjach	przyczyniały	się	do	rozbudowy	wojskowego	
szkolnictwa	lotniczego.	Zwarty	system	edukacji	lotniczej	
od	popularyzatorsko-szkoleniowej	w aeroklubach,	przez	
wojskowe	szkoły	lotnicze	do	profesjonalnego	doskona-
lenia	umiejętności	ich	absolwentów	w pułkach	lotniczych	
wyeliminował	napływ	przypadkowych	ludzi	do	lotniczych	
kadr	i ukształtował	zwarty	korpus	kadry	lotniczej.	Polskie	
szkolnictwo	lotnicze	dysponowało	jednym	z najlepszych	
ośrodków	szkoleniowych	w Europie.	

	 Nawiązywanie	do	tradycji	lotniczych	wytworzyło	
ideał	oficera-lotnika,	do	którego	dążyli	wychowankowie	
szkół	lotniczych.	„Oficer	–	to	przede	wszystkim	żołnierz	
i musi	być	jednostką	silną,	zwartą	w sobie	i samodzielną,	
o postawie	dziarskiej,	może	trochę	zawadiackiej,	przy	
tym	musi	być	pełen	zdrowej	fantazji	i górnego	polotu.	

Odznaczać się powinien rycerskością, zawziętością, przed-
siębiorczością i wysoką ambicją pracy. Musi mieć pełne 
zrozumienie swego powołania”. I takich polskich pilotów 
– świetnie wyszkolonych, z własną inicjatywą, nierzad-
ko „szalonych” wkrótce poznali lotnicy z innych krajów, 
zmierzyli się z ich wspaniałymi cechami podczas II wojny 
światowej.

 Takie też cechy wyróżniały niepokornego 
Stanisława Skalskiego. Z jednej strony świetny pilot z za-
pałem wykonujący powierzone zadania, z drugiej chłopak 
z fantazją i krewkim temperamentem. Z powodu swego nie-
pohamowanego charakteru wpadał w kłopotliwe sytuacje. 
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Głośne wyrażanie swych opinii narażały go tak-
że na incydenty z przełożonymi. Za niesforność 
i niezdyscyplinowanie koledzy nazywali go „cy-
wilem”. Sam mawiał o sobie: „Byłem trochę roz-
wydrzony, krnąbrny i nieposłuszny”. Niepokorny 
charakter dwukrotnie nieomal spowodował, że 
bliski był wylecenia z dęblińskiej podchorążówki. 

 W Dęblinie Skalski dawał upust swoim rozlicz-
nym pasjom sportowym. Czynnie uprawiał tenis i piłkę 
nożną, biorąc udział w miejscowych rozgrywkach klu-
bowych. Dęblin  nie oferował  zbyt wielu rozrywek, toteż 
mecze piłkarskie czy tenisowe cieszyły się ogromnym po-
wodzeniem i przyciągały „śmietankę towarzyską”, a dzięki 
temu Skalski był doskonale znany społeczności dęblińskiej. 
Mecz tenisowy z Pionkami zgromadził także przełożonych 
z żonami, Skalski grał mocno, odważnie, jednak po każ-
dym zagraniu słyszał pod swoim adresem cierpkie uwa-
gi wysokiego, przystojnego porucznika Osuchowskiego, 
zajmującego się sportem w szkole dęblińskiej. W pewnym 
momencie Skalski miał już dość pouczeń i głośno zripo-
stował: „Panie poruczniku, może pan dobry w łóżku, czy 
gdzie indziej, ale nie ma pan pojęcia o tenisie”. Kobiety 
biły brawo..., a Skalski sporo usłyszawszy o niegodnym 
zachowaniu i braku zdyscyplinowania na dwa tygodnie 
wylądował w areszcie eskadrowym. Uniknął relegowania 
ze szkoły dzięki świetnym wynikom w lataniu i osobistemu 
wstawiennictwu komendanta Wacława Iwaszkiewicza.

 Pomimo niesubordynowanego zachowania Skalski 
cieszył się uznaniem i był lubiany nie tylko przez kolegów. 
W areszcie czas dłużył się niemiłosiernie. Pokoik był nie-
wielki, z maleńkim okienkiem, w nim tylko łóżko. Przed 
całkowitym otępieniem uratował go porucznik służbowy 
sprawdzający aresztantów. Wbrew regulaminowi przy-
niósł Skalskiemu lekarstwo na bezczynność – gazety 

i jakąś książkę, z uwagą: „Tylko 
schowaj do siennika, gdyby ktoś inny 

przyszedł”.

 Na drugim roku obowiązkowe były skoki spa-
dochronowe. Skalski uwielbiał skakanie, nie bał się więc 
prowokowania losu. W czasie jednego ze skoków założył 
się Jurkiem Czerniakiem, małym zadziornym chłopakiem 
z korpusu kadetów o butelkę. Skakał przedostatni, przed 
Jurkiem i oczywiście wygrał, bo jako ostatni otworzył spa-
dochron. Takie wybryki się zdarzały i w zasadzie kończyły 
się niczym. Niestety tym razem skoki obserwował dowódca 
lotnictwa generał brygady pilot inż. Ludomił Rayski wraz 
z innymi oficerami i kazał ukarać nieodpowiedzialnego 
skoczka. Skalski zafasował dwa tygodnie ścisłego! Był 
sierpień, odbywało się dużo lotów. Komendant, podpuł-
kownik obserwator Stefan Sznuk stwierdził: „Niech siedzi, 
dobrze lata, to może posiedzieć”. Z okien budynku aresztu 
widział kolegów jak po lotach chodzili nad Wieprz kąpać 
się. Pewnego dnia, kiedy zameldował oficerowi dyżurnemu 
powód ukarania i który dzień siedzi, został przez niego 
wyjątkowo zaskoczony. Porucznik Aleksander Stieninger 
przywitał się podając rękę, zaprosił do stołu w celi, do któ-
rej kelner przyniósł z kasyna dwie kolacje i butelkę wódki. 
W tej miłej, wręcz koleżeńskiej atmosferze tłumaczył, że 
takie młodzieńcze wyskoki nie licują z godnością oficera, 
nie mogą mieć miejsca w wojsku, gdzie liczą się zdyscy-
plinowanie, dawanie dobrego przykładu i rozwaga, a nie 
bezmyślność.

 Skalski na zawsze zapamiętał tę rozmowę i wspa-
niałego człowieka, który w czasie wojny zginął w locie nad 
Niemcami. Ojcowski stosunek dowódców do podwładnych 
odczuł jeszcze wielokrotnie. Zawsze podkreślał wysokie 
umiejętności zawodowe swoich bezpośrednich przełożo-
nych, ale nade wszystko ich wspaniałe podejście, jakże 
ludzkie, w stosunku do podkomendnych – na tym gruncie 

Skalski za sterami ,,Pezetela”
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rodziły się przyjaźnie między przyszłymi oficerami, a także 
między nimi a niedawnymi wykładowcami. Te szczegól-
ne, przyjazne więzy zadzierzgnięte w szkole, rozwiną się 
wkrótce, w czasie działań wojennych.

 Po wykonaniu obowiązków służbowych Skalski 
czynnie zajmował się sportem, jeździł do Lublina, zawsze 
miał coś do roboty, nie siedział bezczynnie jak wielu kole-
gów. Nauka nie nastręczała mu większych kłopotów, poza 
jednym – strzelaniem powietrznym. Z samym strzelaniem 
nie miał kłopotów, w czasie nauki własnej nawet kolegów 
tego uczył, ale z nieznanych powodów nie mógł przebrnąć 
przez egzamin u kapitana Motza. Kapitan wyjątkowo 
upodobał sobie Skalskiego i czynił mu problemy. Może nie 
chciał pogodzić się z tym, że uczeń przerósł mistrza, a może 
chciał udowodnić, do kogo należy ostatnie słowo. A może 
to właśnie dzięki Motzowi wyrósł przyszły as polskiego 
lotnictwa mający najwięcej nieprzyjacielskich zestrzeleń?  

	 Tak	czy	owak	Skalski	znajdował	się	w sytuacji	nie	
do	pozazdroszczenia,	przez	Motza	albo	będzie	powta-
rzał	rok	albo,	co	gorsza,	zostanie	przesunięty	do	rezerwy.	
Następowały	promocje,	koledzy	otrzymywali	stopnie	plu-
tonowego,	sierżanta,	starszego	sierżanta.	Tylko	Skalski	
ciągle	był	kapralem.	Bawiło	go	porównanie,	kiedy	żarto-
wano,	że	jest	kapralem	jak	Napoleon,	nawet	wzrostem	mu	
dorównywał.	Na	trzecim	roku	ciągnął	się	za	nim	niezdany	
egzamin.	Wyznaczono	ostateczny	termin	i skład	komisji.	
Prócz	oficerów	–	wykładowców	w komisji	byli	też	komen-
danci,	pułkownik	pilot	Wacław	Iwaszkiewicz	i pułkow-
nik	obserwator	Stefan	Sznuk.	Skalski	odpowiedział	bez	
problemu	na	wszystkie	pytania,	otrzymał	gratulacje	od	
Iwaszkiewicza	i najwyższą	notę	–	dziesiątkę.	Komendant	
przekreślił	wszelkie	upokorzenia,	których	doznawał	od	
Motza.	Pomyślne	wyniki	egzaminów	kwalifikowały	więc	
także	i Skalskiego	na	sześciotygodniowy	Wyższy	Kurs	
Pilotażu	w Grudziądzu.	Pozostali	kontynuowali	szkolenie	
w Dęblinie.

	 Po	powrocie	z Grudziądza,	na	początku	lipca	1938	
roku,	zjechali	do	Dęblina	krawcy,	szewcy	–	przygotowywa-
li	umundurowanie	dla	przyszłych	podporuczników.	Jako	
dopełnienie	nauki	przed	promocją,	w sierpniu	podchorą-
żowie	pojechali	na	kurs	szybowcowy	do	Ustianowej.	Była	
to	już	„czysta	formalność”.	Po	powrocie	ponownie	przy-
jechali	krawcy,	odbywało	się	mierzenie,	przygotowywano	
„wyprawki”.	Przygotowanie	mundurów,	butów,	bielizny	
i ubrań	cywilnych	odbywało	się	w szkole	od	niedawna.	
Przyznawany	na	ten	cel	dodatek	lotniczy,	w niebagatelnej	
kwocie,	poprzednie	roczniki	zagospodarowywały	bardzo	
swobodnie	i na	promocji	piloci	występowali	w przerobio-
nych	tanim	sumptem	mundurach	podchorążego.	Aby	tego	
niknąć	i aby	oficerowie	szli	do	pułków	należycie	wyekwipo-
wani,	dowództwo	zarządziło	przygotowanie	mundurów	na	
miejscu.	W ten	sposób	wojsko	nie	tylko	dawało	wyszkolenie,	
ale	i dbało,	by	oficer	w każdej	sytuacji	prezentował	się	na-
leżycie.

	 Rocznik	Skalskiego	„woził”	też	przybyłych	do	
uczelni	kandydatów	na	pilotów.	Każdy	miał	po	pięciu	ludzi,	
loty	odbywały	się	na	PWS-ach.	Znając	fantazję	swoich	pod-
opiecznych,	komendant	szkoły	Sznuk	mawiał	przeciągle:	
„Dla	mnie	słowo	PWS	znaczy	–	pasażera	wieźć	spokojnie”.	
I tak	ich	wozili.	Jeszcze	przed	promocją	w trosce	o uspor-
towienie	kadry	organizowano	kursy,	obozy,	zawody.	Każdy	
mógł	wybrać	to,	co	go	interesowało	najbardziej,	m.in.	pię-
ciobój	nowoczesny,	regaty	żeglarskie	–	śródlądowe	i peł-
nomorskie,	szermierkę,	pięściarstwo,	zawody	strzeleckie,	
narciarskie,	regaty	bojerowe.	Skalski,	oczywiście	jako	żądny	
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nowości, wybrał kurs w Gdyni – prócz przygód morskich 
ciekawiło go piękne miasto. Niestety, kiedy pływanie trwa-
ło w najlepsze, nagle zostały odwołane wszystkie kursy. 
Natychmiastowy powrót do Dęblina i niezwłoczny wyjazd 
do pułków, wcześniej wybranych, podyktowany był „wojną” 
o Zaolzie.

 Skalski często grał w tenisa ze swoim dowódcą 
(będą przyjaźnić się w czasie wojny) kapitanem Janem 
Pentzem i do niego zwrócił się po przyjacielską radę – 
w którym z pułków jest najlepszy dywizjon myśliwski. 
Bo nawet miejsce stacjonowania nie było ważne, tylko, 
żeby był najlepszy. Blisko domu rodzinnego (zaledwie 
dwie godziny jazdy pociągiem) był pułk we Lwowie, ale od 
dwóch lat międzypułkowe trofea zbierał dywizjon myśliw-
ski z Torunia. Skalski decyzję podjął bez chwili wahania 
– „czwórka”, 4 pułk lotniczy. Ten i tylko ten, żaden inny. 
Nie było przydziałów przymusowych, każdy mógł wybrać 
pułk, który chciał. Podanie Skalskiego zostało rozpatrzone 
pozytywnie, został przyjęty. Stąd w jednej z eskadr toruń-
skich leciał Skalski na Zaolzie, gdzie generał Bortnowski 
był dowódcą ewentualnego zderzenia z Czechami. Do kon-
frontacji nie doszło, chrzest bojowy przesunął się o rok.

Pułki lotnicze szlifiernią diamentów

 W pułku podchorążowie latali dość intensywnie, 
a w strzelaniu do rękawa okazywali się lepsi niż zasiedzie-
li w pułku koledzy. Ich znakomite wyniki chciał osobiście 
zobaczyć dowódca pułku, zamiłowany, świetny myśliwiec, 
pułkownik pilot Bolesław Stachoń.

 Pułkownik miał lecieć jako numer dwa. Na numer 
pierwszy porucznik Leśniewski wyznaczył najlepiej strze-
lającego – Skalskiego, numer trzy to Żulikowski. Skalski 
pomimo obaw – nigdy jeszcze nie prowadził „trójki”, z za-
dania wywiązał się znakomicie. Strzelał bardzo dobrze, 
zrobił dziur najwięcej, pokonał samego Stachonia. Skalski 
przez całe życie wspominał Toruń jako cudowne miejsce. 
Przez Wisłę był poligon, gdzie odbywało się strzelanie. 

 Przez cały trzydziesty dziewiąty rok odbywało się 
przygotowanie do wojny. Podkreślał, że w pułku przygo-
towano pilotów do wojny jak nigdzie i nikt na świecie. Był 
poproszony o wykład także na ten temat, kiedy w czasie 
wojny w 1945 roku, przebywał na zaproszenie w Trzeciej 
Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych w Tampa na 
Florydzie. 

	 15	październik	w Dęblinie	był	dniem	uroczystym,	
odbywała	się	promocja.	Do	dowódcy	lotnictwa	generała	
brygady	pilota	inż.	Ludomiła	Rayskiego	podchodzili	pod-
chorążowie	według	zajętych	lokat	–	Skalski	był	sześć-
dziesiąty	siódmy.	Nie	były	sobą	gdyby	się	nie	„wyróżnił”.	
Z przejęcia,	nie	jak	wszyscy	na	lewe,	tylko	przykląkł	na	
prawe	kolano.	Drogę	do	generała	przebył	na	kolanach	
zanim	znalazł	się	na	przepisowym.	W czasie	nienagannie	
odbywającej	się	ceremonii	wyglądało	to	nader	komicznie.	
Rozbawieni	koledzy	skwitowali	to	później:	–	Ty	to	zawsze	
musisz	coś	zrobić!

	 Na	patencie	oficerskim	widniały	podpisy	prezyden-
ta	Mościckiego,	ministra	spraw	wojskowych	i szefa	biura	
personalnego	oraz	data	–	15	października	1938	roku,	napis	
głosił:	
 „Na wniosek ministra spraw wojskowych stwier-
dzający, iż Pan Skalski Stanisław posiada przygotowanie 
wojskowe i zalety właściwe powołaniu oficera oraz mając 
przeświadczenie, że wszędzie i zawsze okaże się godnym 
stopnia oficerskiego i gotów będzie wszystko poświęcić 
ku dobru i chwale Ojczyzny, mianuję go podporucznikiem 
w korpusie oficerów lotnictwa (grupa liniowa) ze starszeń-
stwem od dnia 1 października 1938 roku z kolejnością 67”.

	 Odbierając	patent	Stanisław	Skalski	w najśmiel-
szych	oczekiwaniach	nie	przypuszczał	jak	wiernie	wypełni	
te	słowa	w niedalekiej	przyszłości,	a idea	służby	Polsce	
będzie	towarzyszyła	mu	przez	całe	życie.	Po	części	ofi-
cjalnej	był	wielki	bal	z zaproszonymi	rodzinami,	przyja-
ciółmi,	dziewczynami.	Następnego	dnia	rozjazd	do	domów	
na	urlop	–	do	11	listopada,	kiedy	to	należało	się	stawić	
w Warszawie	na	defiladę	generalną.

	 Świetne	podstawy	wyniesione	podczas	nauki	
w Dęblinie	były	widoczne	w pułkach	lotniczych,	gdzie	ab-
solwenci	„Szkoły	Orląt”	podnosili	swoje	kwalifikacje.	Młodzi	
adepci	lotnictwa	przybywający	do	pułków	znacznie	szyb-
ciej	niż	poprzednio	dorównywali	poziomem	wyszkolenia	
starszym	kolegom.	Byli	świetnie	przygotowani,	nawykli	do	
ryzyka,	wręcz	brawury,	dzięki	którym	odnosili	zdumiewają-
ce	zwycięstwa	w czasie	wojny.	Wyniki	szkolenia	lotniczego	
należy	uznać	za	jedno	z największych	osiągnięć	lotnictwa	
polskiego	w okresie	międzywojennym.	

	 W szkołach	lotniczych,	więc	także	w Dęblinie,	
wychowanie	w duchu	lotniczym	przygotowało	do	służby	
w lotnictwie	młodzież	o wysokim	morale	i dużej	odporności	
psychicznej	oraz	odpowiedniej	tężyźnie	fizycznej.	Bardzo	
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silna eliminacja kandydatów i wybieranie tylko najspraw-
niejszych spowodowało, iż do lotniczego zawodu trafiali 
ludzie bardzo sprawni psychicznie i fizycznie, odporni na 
trudy życiowe, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. 
Specyficzna więź między wychowawcami a wychowankami, 
kultywowanie tradycji, podnoszenie kwalifikacji w pułkach 
lotniczych, programy szkoleniowe przygotowały wszech-
stronnie przeszkolonych pilotów myśliwskich. Czego wspa-
niałym dowodem Stanisław Skalski. 

 Nowe poglądy na sprawy lotnictwa prezentowała 
spora grupa nieprzeciętnych indywidualności. Także młodzi 
oficerowie, którzy zdawali sobie sprawę z wielkiej przy-
szłości lotnictwa. Takim człowiekiem był kapitan Florian 
Laskowski w pułku w Toruniu, dowódca dywizjony myśliw-
skiego, do którego trafił Skalski. Wybierając czwarty pułk 
lotniczy, właściwie swój los wytyczył, zawdzięczał mu swoje 
życie i wszystko co przeżył. Ogromny sentyment zawsze 
towarzyszył Skalskiemu do pułku i ludzi, z którymi się wów-
czas zetknął, a którzy nauczyli go wszystkiego, co okazało 
się tak pomocne, szczególnie w czasie wojny.

Refleksje wrześniowe

 Autorytet lotnictwa wojskowego w społeczeń-
stwie, oprócz indywidualnych sukcesów polskich lotników, 
umacniało w połowie lat trzydziestych zagrożenie wojenne. 
Rangę lotnictwa podkreślało lansowane przez ówczesną 
prasę lotniczą propagandowe hasło: „W narodzie na pierw-
szym miejscu armia, a w armii lotnictwo”. Społeczeństwo 
po klęsce Polski w wojnie obronnej 1939 roku, które nie 
szczędziło datków na polskie lotnictwo poczuło się zawie-
dzione i oszukane. Wśród ludzi zapanowało przekonanie, że 
wszelkie skuteczne działania polskiego lotnictwa we wrze-
śniu 1939 roku to wyłącznie wynik bohaterstwa i dobrego 
wyszkolenia naszych lotników. Władze przed wybuchem 
wojny organizowały wiele uroczystości patriotycznych, 
defilad i pokazów lotniczych pod hasłem: „Silni, zwarci 
i gotowi”. Społeczeństwo przepełniało wówczas uczucie 
dumy z polskiego lotnictwa. 

 Rozgoryczenie społeczeństwa po klęsce wrześnio-
wej oddawały słowa okupacyjnej piosenki: „A naszych orłów 
widać nie było”. Doceniając indywidualne sukcesy polskich 
lotników w walkach wrześniowych, potępiało kierownictwo 
lotnictwa. Oskarżano je o zaniedbanie spraw lotniczych, 
nieuzasadnioną sprzedaż samolotów tuż przed wybuchem 
wojny, nie przygotowanie na czas sprzętu lotniczego do 
walki. Podporucznik nie stawiał pytań, wykonywał rozkazy. 

Żołnierz musiał mieć poczucie obowiązku, zawsze i wszę-
dzie, nawet gdy zawiodły władze naczelne, bez znaczenia 
– wojskowe czy cywilne. Stosunek Skalskiego do ówcze-
snej rzeczywistości ugruntowały przyjemne doświadczenia 
wyniesione z Dęblina i Torunia. Wzmocniły go i uodpor-
niły, zagwarantowały przyjęcie najwłaściwszej postawy 
w latach, dla tamtego pokolenia najtragiczniejszych, jakie 
rozpoczynały się wraz z ostatnim dniem pokoju. Tak jak 
z rozmysłem wybrał karierę lotniczą, tak teraz Stanisław 
Skalski świadomie wypełniał przyjęte na siebie obowiąz-
ki: „Zdając sobie sprawę z tragizmu położenia, ustąpić 
przecież nie mogliśmy. Szliśmy więc do boju, choć lęk nie 
był nam uczuciem obcym...”. Sześć zestrzelonych wrogich 
samolotów we wrześniu 1939 roku dało mu pierwsze miej-
sce pod względem uzyskanych zwycięstw powietrznych. 
Pomimo nie brania udziału w końcowej fazie wojny obron-
nej pozycję pierwszego lotnika polskiego utrzymał do jej 
końca.
 
 Duża aktywność, wręcz szukanie sposobności 
walki, niezwykłe zaangażowanie, a w konkretnych sytu-
acjach zapał graniczący z szaleństwem (jak choćby nie 
mające sobie równego w czasie II wojny światowej lądowa-
nie przy zestrzelonym niemieckim samolocie i uratowanie 
jego załogi!), do tego opinia niesłychanego szczęściarza, 
powodowała wzrost jego popularności. Sukcesy militarne 
idące w parze z uprzejmym stosunkiem do ludzi i śmiałym 
postępowaniem zjednywały Skalskiemu powszechną sym-
patię. 

 Stanisław Skalski wielokrotnie podczas swojego 
długiego życia powracał do szkoły w Dęblinie. Zawsze 
witany jako miły gość. Podczas licznych spotkań, także 
i tu wypowiadał się na temat swych dokonań, dzielił się 
refleksjami na temat walk naszego lotnictwa z niemiecką 
Luftwaffe. Oto, co między innymi powiedział absolwent 
„Szkoły Orląt” XI promocji gen. bryg. pil. Stanisław Skalski 
podczas swojego wystąpienia na Konferencji Popularno-
Naukowej w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej 25 wrze-
śnia 1990 roku, w 60. rocznicę tragicznego września:

	 „W sytuacji	nieporównywalnej	przewagi	nasze	
skromne	eskadry	z każdym	dniem	topniały.	Ubywało	sa-
molotów	i ludzi.	Jedną	z przyczyn	naszych	niepowodzeń	
i dużych	strat	był	brak	odpowiedniego	zaopatrzenia,	zwłasz-
cza	w dziedzinie	dostarczania	części	zamiennych,	paliwa,	
a nawet	żywności,	nie	mówiąc	już	o potrzebie	dostarczania	
nowych	samolotów.	Walczyliśmy,	mimo	tych	niedostatków,		
tak	długo	jak	to	było	możliwe	w przekonaniu,	że	lada	dzień	
pojawią	się	z pomocą	sojusznicze	samoloty	z Francji	i Anglii.	
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Oczekiwania te okazały się płonne, ale byłem jednym z tych 
pilotów, którzy wydelegowani zostali w połowie września do 
przetransportowania brytyjskich samolotów z Konstancy do 
Polski. Zadanie to nie zostało wykonane, ponieważ nie stało 
już czasu. Armia niemiecka docierała pod Lwów i okrążała już 
Warszawę. Od wschodu zaś wtargnęła znienacka Czerwona 
Armia. (...) Także nie orientowało się o ludobójczych pla-
nach Hitlera wielu żołnierzy niemieckich, którym kazano 
strzelać do wszystkiego co polskie – na ziemi i w powietrzu. 
Dlatego też polując na swej zwinnej „jedenastce” na samolo-
ty z czarnymi krzyżami byłem zdania, iż nie wszystkie moje 
ofiary są nazistami zasługującymi na bezwzględne zniszcze-
nie. Z tym przekonaniem lądowałem przy zestrzelonym na 
Pomorzu „Henschlu” z zamiarem uchronienia i udzielenia  
pomocy dwuosobowej załodze owej maszyny. Pamiętam 
bowiem z okresu lotniczej  edukacji tu w Dęblińskiej Szkole, 
że do pokonanego i bezbronnego nieprzyjaciela nie powinno 

się strzelać. Zasada ta o jakże humanitarnej wymowie nie-
stety nie była przestrzegana przez naszych przeciwników. 
(...). W 1990 roku podczas mojego drugiego spotkania z asem 
niemieckiego lotnictwa generałem Adolfem Gallandem, któ-
ry sięgnął pamięcią do osobistych wojennych przeżyć i od-
niósł się z najwyższym uznaniem do waleczności polskich 
pilotów, podkreślając, że to właśnie do Polaków niemieccy 
piloci żywili największy respekt, obawiając się ich spotkań 
podczas powietrznych walk (...). Polscy piloci walcząc we 
wrześniu 1939 roku oraz później na innych frontach  zy-
skali wysokie uznanie nie tylko własnego dowództwa, ale 
także sojuszników i  ówczesnych wrogów, którzy dziś po 
wielu latach zmieniającego się świata stają się  naszymi 
przyjaciółmi. Startując zatem do wspólnych zadań w ra-
mach NATO nasi  młodzi piloci powinni pamiętać o bojowej 
postawie swych starszych towarzyszy  broni i wyciągać 
właściwe wnioski z ich dokonań, ale też ich niepowodzeń 
i słabości we wrześniu 1939 roku. O tym należy pamiętać 
także w przyszłości i tak doskonalić swoje umiejętności  
i  całe nasze lotnictwo, aby w nowym sojuszniczym układzie 
nie zatracić zdobytych  doświadczeń, narodowych tradycji 
lotniczych oraz bazy społeczno-przemysłowej,  stanowiącej 
podstawowy czynnik siły i narodowego charakteru naszych 
Powietrznych Sił”.

	 Od	1	września	1939	roku	do	8	maja	1945	Stanisław	
Skalski	zestrzelił	na	pewno	22	samoloty	nieprzyjaciel-
skie,	2	prawdopodobnie,	4	uszkodził.	Uplasował	się	na	
pierwszym	miejscu	wśród	polskich	asów	myśliwskich.	Był	
uhonorowany	blisko	czterdziestoma	odznaczeniami.	Były	
to	m.in.	Złoty	(otrzymał	jako	jeden	z siedmiu	lotników)	
i Srebrny	Krzyż	Virtuti	Militari,	Zaszczytny	Krzyż	Lotniczy	
(Distinguished	Service	Cross	)	–	przyznany	mu	trzykrot-
nie	(nadano	go	trzykrotnie	tylko	9	pilotom	–	Skalskiemu	
i ośmiu	Brytyjczykom).	Prócz	tego	inne	odznaczenia	pol-
skie,	brytyjskie,	amerykańskie	i francuskie.

	 Polscy	lotnicy,	walczący	na	wszystkich	frontach	
II	wojny	światowej,	stanowili	przedmiot	dumy	umęczone-
go	przez	okupanta	społeczeństwa	polskiego.	Ich	sukcesy	

Myśliwiec... As...
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dodawały im otuchy, zwiększając możliwość przetrwania. 
Walcząc za Polskę w myśl lotniczej dewizy „miłość żąda 
ofiary” ponieśli bardzo duże straty. W walkach na wszyst-
kich frontach II wojny światowej łącznie zginęło ponad 
2500 polskich lotników wojskowych.

Całe życie w służbie ojczyźnie

 Promocja 1938 roku okazała się doborowym rocz-
nikiem polskich pilotów myśliwskich – zarówno w dokona-
niach dywizjonów, jak i osobistych sukcesów (liczba asów). 
Zawód marzeń, zawód pilota wojskowego dostępny dla 
nielicznych wybrańców, ta profesja szczególna wyrosła 
z romantycznego pragnienia wzniesienia się ponad ziemię, 
zdał trudny wojenny egzamin, polscy piloci pokazali, że ich 
kosztowna nauka nie poszła na marne.

 Także Stanisław Skalski najsławniejszy polski lot-
nik, znany na całym świecie, wykazał się wysokimi predys-
pozycjami psychofizycznymi, szybkością spostrzegania, 
wyjątkową orientacją przestrzenną, sprawnością fizyczną, 
koordynacją wzrokowo-ruchową, dobrą pamięcią wzro-
kową i słuchową. Duża odporność na stres, poczucie od-
powiedzialności, postawa etyczna, duża samodzielność 
i samodoskonalenie oraz sprawne podejmowanie decyzji 
wybitnie wyróżniało go spośród wielu świetnych pilotów, 
powierzano mu więc samodzielne wykonywanie zadań, 
a nade wszystko dowodzenie polskimi i brytyjskimi eska-
drami, dywizjonami i skrzydłami myśliwskimi. Z sukcesami 
dowodził Polskim Zespołem Walczącym (Polish Fighting 
Team – PFT) w Afryce. Wymagało to szerokiej wiedzy spe-
cjalistycznej, usystematyzowanej i utrwalonej o wojskach 
własnych oraz przeciwnika, w tych szczególnych działa-
niach bojowych.

 Skalski, przez niektórych naznaczony sławą wojen-
ną niczym piętnem, był także osobą prywatną, z prawem 
do własnego życia, poglądów i wyborów. Nie wszystko jest 
na sprzedaż. Obrona wiarygodności powinna przyświecać 
każdemu uczciwemu człowiekowi. Obniżanie roli uznanych 
Bohaterów, tworzenie nowych życiorysów, w których praw-
dziwość mają wierzyć rzesze społeczeństwa, szczególnie 
młode, nieobeznane z historią pokolenie, to swoisty za-
mach na ważne wartości społeczne. Na niegodziwe postę-
powanie nie ma przyzwolenia przyzwoitych ludzi.

 Odpowiedzialność za naszą historię, za naszych 
pilotów, nasze bohaterstwo w czasie II wojny światowej po-
nosimy wszyscy. Wypieranie ze świadomości społecznej lu-
dzi mających autentyczne zasługi wojskowe rodzi uzasad-
nioną obawę, że kiedy bohaterowie już odeszli i zabraknie 

nas, którzy się z nimi zetknęli, do głosu dojdą grabarze 
pamięci narodowej. Dawny przedwojenny świat rozpadł 
się, jak wiele wcześniejszych, taka kolej losu. Niezmienne 
pozostają jednak ponadczasowe wartości – kultura słowa 
i obycia, szeroko pojęty szacunek, dom rodzinny, tradycje 
i przywiązanie do kraju przodków. Te cechy, podobnie jak 
Skalski, uosabiało pokolenie międzywojenne. Przyjemność 
obcowania z niezwykłymi ludźmi „starej daty” to czerpa-
nie z żywej skarbnicy wiedzy i doświadczenia, doznania 
wzruszenia i jeszcze możliwość rozmawiania ze świad-
kami przeszłych wydarzeń. Niestety jest ich coraz mniej.  
Nie ma i Stanisława Skalskiego. Człowiek tak długo żyje, jak 
długo istnieje w pamięci ludzkiej. Skalski ze wszech miar 
zasługuje na życzliwą pamięć. By ofiarność Bohatera nie 
została roztrwoniona i sprzeniewierzona. 

 Niestety tylko we własnym kraju bywa odzierany 
z człowieczeństwa, pozbawiany prawa do własnego zdania, 
upokarzany przez dyletantów silących się na znawców jego 
życia. Polski pilot świetnie identyfikowany przez świat, za 
granicą szanowny, ze świetnym wizerunkiem. Skalski to 
taka nasza wartość marketingowa, dobra polska marka. 
Dzięki takim ludziom jak Skalski lotnictwo zawsze będzie 
nas zachwycać. 

 Obdarzony wyjątkową inteligencją i wysoką kul-
turą, mistrz słowa wspaniale operujący językiem polskim, 
elegancki rozmówca, obdarzony szarmem i niezwykłą 
wrażliwością, dowcipny, wierny swoim przekonaniom 
i Polsce. Sumienny i pracowity, odważny na każdym polu. 
Wspaniały człowiek i świetny pilot, zawodowiec w każdym 
calu. „Dotknięty skrzydłem anioła”. Młodzi ludzie trafiali 
i trafiają do lotnictwa, bo chcą być właśnie tacy jak Skalski. 
Bohater zawsze był przekonany, że właśnie młodzież jest 
ziarnem, które wzejdzie i da plon, gdy jego już nie będzie. 
Trzeba tylko dać jej dobre przykłady, zainteresować histo-
rią, dobrze wykształcić. Dla Polski, dla następnych pokoleń. 
I to jest najważniejszy legat, który pozostawił.

 W sierpniu 2019 roku na grób Skalskiego przy-
szły dzieci ze szkoły podstawowej w Otwocku, z nauczy-
cielem i księdzem. Opowiedziano im historię Bohatera, 
wszyscy z godnością odśpiewali nasz hymn, „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Nie była to okazja do żadnych publicznych 
wystąpień, żadna rocznica ani święto. Były wakacje. W zwy-
kły sierpniowy dzień przy grobie Skalskiego odbyło się 
piękne spotkanie z człowiekiem i historią. Ta wzruszająca 
nauka patriotyzmu zostanie w pamięci młodych Polaków. 
I rodzi nadzieję, że rośnie kolejne pokolenie dumne ze swo-
ich przodków walczących o wolność i będzie stało na stra-
ży, by pamięć o nich kultywować i przekazywać z miłością 

93nr 2/3 (6/7)  Czerwiec 2022 



oraz szacunkiem następnym. Potrzebują tylko mądrych 
nauczycieli i przewodników po naszych dziejach.

 Na zakończenie głośnego pełnometrażowe-
go filmu dokumentalnego „Niepodległość” Krzysztofa 
Talczewskiego z  2018 roku uhonorowano wymienie-
niem z nazwiska tylko trzech młodych Polaków – przy-
szłych symboli, którzy swoją edukację wywodzą z  II 
Rzeczpospolitej. Na pierwszym miejscu Stanisław Skalski 
– as lotnictwa, przed Januszem Kusocińskim (mistrz olim-
pijski) i Krzysztofem Kamilem Baczyńskim (powstaniec 
warszawski). Film obejrzało 12 milionów ludzi.

 Stanisław Skalski to człowiek, któremu ofiarowy-
wano wszelkie zaszczyty, by pozostał w wojsku angielskim 
i amerykańskim, a który powrócił do Polski, bo największym 
ukochaniem darzył swą Ojczyznę. Już za życia nasza duma 
narodowa, symbol, który nie dał się złamać przez najcięż-
szy los. Na krótko przed śmiercią zastanawiał się, co może 
jeszcze zrobić dla Polski. Miał wtedy osiemdziesiąt dzie-
więć lat. Dzięki swej postawie sylwetka Skalskiego zyskała 
trwały urok. Stał się jednym z najznakomitszych wzorów 
mijającej epoki. W czasie dramatycznych wydarzeń ten nie-
zwykły lotnik, wybitny oficer i prawy człowiek symbolizo-
wał ofiarne dążenie Polaków do wolności. Swym imieniem 
podnosił na duchu zniewolony naród w dobie dziejowych 
katastrof. Tym, którzy mieli szczęście się z nim spotkać 

jawił się jako postać bardzo bliska, nie pozbawiona wad 
i słabości, ale pozostająca wzorem miłości ojczyzny. Wszak 
on wojskowym nie politycznym był geniuszem. 

 Sława i legenda Stanisława Skalskiego jest znacz-
nie dłuższa niż jego życie. Świętej sprawy niepodległości 
pierwszy za życia sługa, wielkim pośmiertnym został do 
dziś dnia. To jeden z nieśmiertelnych bohaterów ludzkości, 
bo jego imię jest POLSKA.

                                                                 Katarzyna Ochabska

*Wszystkie wypowiedzi Stanisława Skalskiego pochodzą z  rozmów 
z Katarzyną Ochabską.

Czas ma tę nieubłaganą cechę, iż szybko mija, odchodzą świadkowie 
wydarzeń, pojawiają się za to autorzy chcący uchodzić za znawców hi-
storii i polskiego lotnictwa. „Piszą co wiedzą”, rzadko wiedząc co piszą, 
dla których pojęcie wolności słowa oznacza wyłącznie zapis splątanych 
myśli. Ten specyficzny gatunek pseudoliteratury faktu rodzi nieprawdę, 
sieje dezinformację i skutecznie utrwala fałszywy obraz spraw i ludzi.  
Na tym tle manipulatorzy wyznaczają sobie znaczącą rolę w relacjonowa-
nych wydarzeniach.

Taki proceder nie omija także najskuteczniejszego polskiego pilota II woj-
ny światowej. Im więcej lat upływa od jego odejścia tym śmielej pojawia-
ją się pseudoznawcy jego życia i dokonań. Dla wielu Polaków Stanisław 
Skalski jest i pozostanie wzorem lotnika oraz patrioty, żadne niegodzi-
wości tego nie zmienią. Jakie formy stosują piszący, by zaistnieć w prze-
strzeni społecznej dzięki preparowanym wiadomościom o Stanisławie 
Skalskim przedstawię w  kolejnym numerze Aviatora Krakowskiego.  
Zachęcam do lektury.

Generał pilot Stanisław Skalski wraz z autorką
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Mól hangarowy.
Recenzje 
książek

Mateusz Kabatek  
i Robert Kulczycki 
Samoloty OAW

 Z całkowicie czystym sumieniem polecamy publi-
kację autorstwa Mateusza Kubatka i Roberta Kulczyckiego. 
Ich współna książka traktuje m.in o tym, jak w latach 1914–
1918 wielkopolskie miasto Piła (niem. Schneidemühl) stało 
się jednym z głównych ośrodków lotniczych kajzerowskich 
Niemiec. W jego granicach znajdowała się nie tylko nowo-
czesna baza lotnictwa wojskowego i strategicznie ważny 
port sterowcowy, ale również zakłady Ostdeutsche Albatros 
Werke GmbH („Albatros” Gesellschaft für Flugzeugun- 
ternehmungen mbH Werk Schneidemühl), zajmujące się 
produkcją samolotów na potrzeby sił zbrojnych Cesarstwa 
Niemieckiego. Dzięki wytworzeniu ponad 5 500 płatowców 
– w tym użytkowanych z powodzeniem przez kilkanaście 
krajów, znakomitych myśliwców typu Fokker D.VII – pilska 
fabryka wpisała się na stałe do historii światowego lotnic-
twa. Po zakończeniu walk na frontach I wojny światowej 
co najmniej 68 maszyn produkcji OAW trafiło również na 
wyposażenie polskich sił powietrznych, oddając wraz ze 
swoimi bohaterskimi załogami duże zasługi dla odzyskania 
i utrwalenia niepodległego bytu Rzeczpospolitej Polskiej.
 
 O tych i o innych kwestiach zwiazanych z począt-
kami Polskich Skrzydeł dowiecie się z tej świetnie napisa-
nej i bogato ilustrowanej publikacji. Kaiążkę opublikowało 
wydawnictwa Gretza - Robert Gretzyngier. 

Krzysztof Mroczkowski
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