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Krzysztof Mroczkowski 
Zastępca Dyrektora MLP ds. Naukowych, historyk, wykładowca akademicki

Jarosław Dobrzyński 
Kustosz w Dziale Wystaw i Edukacji MLP, autor i tłumacz publikacji o tematyce lotniczej,  
członek zespołu redakcyjnego miesięcznika  ,,Przegląd Lotniczy Aviation Revue”

Paweł Celewicz
Specjalista ds. Komunikacji Wizualnej w Dziale Marketingu i Komunikacji MLP.  
Magister sztuki. Absolwent Wydziału Wzornictwa Przemysłowego, Akademii Sztuk Pięknych  
w Krakowie. Autor nowego logotypu i Identyfikacji Wizualne MLP. 

 
Ligia Jaszczewska-Gacek
Kierowniczka Działu Wystaw i Edukacji MLP, menedżerka kultury i animatorka  
projektów realizowanych m.in. dla Fundacji Artica i Narodowego Centrum Kultury

Aleksandra Blachnicka
Pracownik Działu Zbiorów, studentka Ochrony Dóbr Kultury 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, autorka publikacji o tematyce historii i techniki motoryzacyjnej

Andrzej Chytkowski 
Były policjant, technik kryminalistyki, autor licznych opracowań m.in. „Lotnicy z Prokocimia”, orga-
nizator wystaw popularyzujących historię lotnictwa i lotników, członek Zarządu Krakowskiego Klubu 
Seniorów Lotnictwa 

Krzysztof Groyecki
Filozof i kulturoznawca współpracujący z magazynem Aviator Krakowski  
Muzeum Lotnictwa Polskiegow Krakowie.

Katarzyna Ochabska
Katarzyna Ochabska – historyczka, osobisty biograf gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego – z okazji 
stulecia jego urodzin przygotowała uchwałę (wraz z uzasadnieniem) w sprawie upamiętnienia lotników 
polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej przyjętą jednogłośnie przez Sejm  
24 lipca 2015 roku.
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zwycięstwa teamu -Żwirko 
i Wigura pióra Jarosława 
Dobrzyńskiego.

 Podążając tro-
pem narracji polecam ma-
teriał z  zasobów naszej 
Biblioteki i Archiwum – bę-
dzie on szalenie pomocny 
tym, którzy postrzegają 
świat polskiej awiacji przez 
pryzmat modelarstwa. By 
pozostać dalej w  sferze 
techniki polecam artykuł 
autorstwa Aleksandry Blachnickiej – nasza nieoceniona 
Ola wykazała w nim korelację hartu ducha z twardością 
stali. Jej wywód na temat tego czym w istocie były zawody 
Challenge nie pozostawia nam marginesu do spekulacji – to 
w istocie były bowiem mordercze testy możliwości ludzi 
i maszyn.

 Jak doskonale wiecie na triumfie Żwirki i Wigury 
kirem położyła się tragedia cierlicka. Kolejny tekst autor-
stwa Ewy Cuber-Strutyńskiej dotyczy właśnie percepcji 
społecznej tego tragicznego wydarzenia.

 Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż to właśnie 
postrzeganie społeczne odniesionych sukcesów wyge-
nerowało nieprawdopodobną wręcz popularność sportów 
lotniczych i jednocześnie uczyniło z lotników celebrytów 
tamtej epoki. Jednymi z nich – nieco zapomnianymi - byli 
bracia Adamowiczowie. Na ich sukcesie cieniem położył 
się konflikt z amerykańskim prawem federalnym. Ale o tym 
szerzej dowiecie się z kolejnego artykułu.

 By pozostać w narracji poświęconej sukcesom 
Polskich Skrzydeł polecam tekst traktujący o Challenge 
w 1934 roku i mocno korespondujący z nim materiał po-
święcony osobie Gustawa Pokrzywki, jednego ze zwycięz-
ców i długoletniego członka Krakowskiego Klubu Seniorów 
Lotnictwa.

Szanowni Czytelnicy!
 
 To wielki zaszczyt oddawać w Państwa ten spe-
cjalny wakacyjny numer naszego muzealnego periodyku. 
Obecne wydanie poświęcone jest w zasadzie w większości 
wydarzeniom rocznicowym, które odcisnęły się na dziejach 
Polskich Skrzydeł – wielkim sukcesom polskiego przedwo-
jennego lotnictwa sportowego.

            90 lat temu - 8 maja 1933 na malutkim jednomiejsco-
wym samolocie polskiej konstrukcji, RWD-5bis (znaki SP-
AJU), przebudowanym z maszyny turystycznej, Stanisław 
Skarzyński jako pierwszy Polak przeleciał nad Oceanem 
Atlantyckim – z zachodniego wybrzeża Afryki (Saint Louis 
w Senegalu) do Maceió w Brazylii.

            90 lat temu - odbyły się w dniach 12–28 sierpnia 
trzecie zawody z serii Challenge International de Tourisme 
zakończone triumfem Żwirki i Wigury.

 Dwa lata później. – również w wakacje, w czerwcu 
1934 bracia Adamowiczowie przelecieli nad Atlantykiem 
– lecąc dla odmiany z Ameryki do Europy. Dwa miesią-
ce później – polska załoga, w skład której wchodzili Jerzy 
Bajan i Gustaw Pokrzywka, znów wygrała w czwartym 
i ostatnim konkursem z cyklu Challenge, organizowanym 
przez Międzynarodową Federację Lotniczą.

 Zaczynamy od tekstu poświęconego niezmiernie 
istotnej dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie kwe-
stii wiążącej się w jakiś sposób z lotnictwem sportowym 
i sukcesami naszych lotników. Będziemy bowiem budować 
hangar! Tak! HANGAR! W nim znajdzie się miejsce właśnie 
dla lotnictwa sportowego, cywilnego i naszej unikatowej 
kolekcji szybowców. O szczegółach przeczytacie sami. 
Nie zabraknie również felietonu autorstwa Krzysztofa 
Groyckiego.

 Kolejny tekst - autorstwa Ligii Jaszczewskiej-
Gacek wprowadzi was w  szczegóły pracy jej działu. 
Z nim też koresponduje artykuł poświęcony 90 rocznicy 
Challenge International de Tourisme i spektakularnego 

Od redakcji
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Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Dr hab. Krzysztof Mroczkowski

            Licząc na łaskawe przyjęcie niniejszego nume-
ru, życzę Wam miłej lektury i miło mi, że nasze materiały 
cieszą się waszym zainteresowaniem i odzewem. Listy do 
redakcji są dla całego zespołu redakcyjnego tego najlep-
szym dowodem. Zatem zapraszam do lektury „AVIATORA 
KRAKOWSKIEGO” i do zobaczenia w naszym Muzeum. Nie 
tylko 27 i 28 czerwca br…

            Oczywiście również kwestie związane z roczni-
cą wydarzeń wrześniowych z 1939 r pojawią się na kar-
tach naszego periodyku – o pierwszym dniu wojny innej 
ikony Polskiego Lotnictwa – gen. bryg. pilota Stanisława 
Skalskiego opowie nam jego wieloletnia przyjaciółka  
i biograf w jednej osobie: Katarzyna Ochabska.

RWD-6 Archiwum Lotnicze T. Żychiewicza, Kraków
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Spis treści Aktualności z Muzeum

Spis treści Dział historyczny
Heksagon – budowa hangaru dla Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie 
Celem wdrażanej inwestycji jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury do 
prowadzenia działalności przez Muzeum Lotnictwa Polskiego – instytucji 
kultury Województwa Małopolskiego - poprzez budowę hali ekspozycyjnej 
typu hangarowego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu...

90 rocznica sukcesu Franciszka Żwirki  
i Stanisław Wigury 
Na horyzoncie widać górnopłat, a to oznacza, że linię mety za moment 
przetnie w  zwycięskim locie załoga polska: Franciszek Żwirko i Stanisław 
Wigura, w swym RWD – 6...

Zbuduj własny model zwycięskiej maszyny RWD-6
Czy chcecie mieć swój włąsny model zwycięskiej maszyny? Nic prostszego 
- plany i instrukcja z epoki...

Mordercze testy ludzi i maszyn
Począwszy od drugiej edycji zawody te stały się przede wszystkim poligo-
nem doświadczalnym do testowania nowych rozwiązań, w którym rywali-
zowały ze sobą wyspecjalizowane konstrukcje...

Z życia Działu Wystaw i Edukacji. 
90 lat Zwycięstwa Challenge. 
Święto Lotnictwa Polskiego 27-28.08.2022
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Śmierć bohaterów 
W rejonie Cieszyna aura zaczęła się gwałtownie pogarszać, wiatr wiał 
z huraganową siłą. Samolot był już nad Czechosłowacją, gdy prawdopo-
dobnie usiłowali zwrócić...

Bracia Adamowiczowie
Osiedlili się w nowojorskim Brooklynie, gdzie najpierw pracowali jako robotnicy, 
a później założyli wytwórnię wody gazowanej i ciężką pracą – jak to się mówi - 
„dorobili się”. Ich pasją stało się latanie. Z czasem postanowili polecieć do kraju 
– przez ocean…
 

Challenge 1934
Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura na samolocie RWD-6 odneśli wspaniałe 
zwycięstwo, które zobowiązało Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej do zorgani-
zowania kolejnej edycji zawodów. Tym samym czwarte zawody Challenge odbyły 
się w dniach 29 sierpnia – 16 września 1934 w Warszawie....

Członkowie Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa
Sylwetka legendarnego mechanika lotniczego, artrysty i uczestnika  
zawodów Challenge w 1934 r...

Samoloty turniejów Challenge 1932 i 1934
Przedstawiamy typy samolotów na których startowali Polacy i ich najgrożnijsi 
konkurenci.

Żołnierski honor i człowieczeństwo. Pierwszy dzień 
wojny porucznika Stanisława Skalskiego
Stanisław Skalski, najbardziej skuteczny lotnik biało-czerwonej  
szachownicy...

44
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90 lat Zwycięstwa 
Challenge.  
Święto Lotnictwa  
Polskiego
27-28.08.2022
	 Pokazy	lotnicze,	wystawy	okolicznościowe,	koncert	
Filharmonii	Krakowskiej	i Orkiestry	Sił	Powietrznych,	poka-
zy	filmowe,	apel	pamięci	poległych	lotników	i prezentacje	
organizacji	związanych	z lotnictwem	–	to	tylko	niektóre	
z wydarzeń	przygotowanych	na	obchody	Święta	Lotnictwa	
Polskiego	 ustanowionego	 na	 pamiątkę	 zwycięstwa	
Franciszka	Żwirki	i Stanisława	Wigury	w Międzynarodowych	
Zawodach	Samolotów	Turystycznych	Challenge	1932.

Kiedy obchodzimy i skąd  
się wzięło Święto Lotnictwa?

	 W tym	roku	przypada	90-ta	rocznica	sukcesu	
polskich	lotników	osiągniętego	28	sierpnia	1932	roku.	
Główne	obchody	Święta	Lotnictwa	w Muzeum	Lotnictwa	
Polskiego	w Krakowie	odbywać	się	będą	w niedzielę	28	
sierpnia	2022.	Wstęp	do	Muzeum	będzie	wolny,		ale	część	
programu	rozpocznie	się	już	dzień	wcześniej,	wieczorową	
porą.

Czym były zawody Challenge?

	 Chal lenge	 Internationale	 de	 Tourisme	
(Międzynarodowe	Zawody	Samolotów	Turystycznych)	 
był	najbardziej	prestiżowym	turniejem	lotniczym	na	świe-
cie	w okresie	międzywojennym.		Zawody	te	cieszyły	się	
ogromnym	zainteresowaniem	społeczeństwa	polskiego.	
Polskie	zwycięstwo	w 1932	r.	-	zarówno	załogi,	jak	i sa-
molotu	rodzimej	konstrukcji	-	było	pierwszym	sukcesem	
naszego	lotnictwa	na	skalę	światową,	który	wzbudził	praw-
dziwą	euforię	na	miarę	dzisiejszych	zwycięstw	piłkarskiego	

mundialu. Na pamiątkę tego zdarzenia Święto Lotnictwa 
Polskiego jest obchodzone 28 sierpnia. 

 Miejsce, gdzie odbywa się większość obchodów 
Święta Lotnictwa, czyli Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie, ma bezpośredni związek z tym wydarzeniem. 
Muzeum mieści się na terenie pierwszego krakowskiego 
lotniska Rakowice-Czyżyny, funkcjonującego od czasów 
zaborów do początku lat 60. Podczas Challenge w 1932 
r. było jednym z lotnisk etapowych lotu dookoła Europy, 
będącego częścią turnieju.

Co będzie się działo w ramach  
obchodów Święta Lotnictwa?

 Najwięcej spektakularnych wydarzeń zaplanowano 
na niedzielę 28 sierpnia, wtedy na terenie Muzeum zorga-
nizowane będą pokazy lotnicze. Zobaczymy m.in. samoloty 
historyczne An-2 „Wiedeńczyk”, Jak-18, PiperL-4HCub, 
Boeing Stearman N2S-3, PZL-104 Wilga, Jak-12M, Tulak; 
na samolotach akrobacyjnych Extra 330 zaprezentuje się 
grupa akrobacyjna Firebirds, ponadto będzie można podzi-
wiać samoloty i śmigłowce wojskowe z 8. Bazy Lotnictwa 
Transportowego: CASA C-295M, M-28 Bryza oraz śmigło-
wiec Mi-8 z 3. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.

 Historię wyjątkowego zwycięstwa w zawodach 
Challenge poznać będzie można na wystawie w Gmachu 
Głównym pt. „90 lat Zwycięstwa Challenge”. Imprezę 
uświetni koncert Orkiestry Sił Powietrznych z Poznania, 
a także pokazy filmów archiwalnych z lat 30-tych.

Z życia Działu Wystaw i Edukacji.
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	 Nie	zabraknie	też	upamiętnienia	polskich	lotników	
poległych	poprzez	uroczysty	apel	pamięci,	a także	mszę	
świętą	inaugurującą	niedzielne	obchody.	Ważną	informacją	
jest	fakt,	że	na	wszystkie	niedzielne	wydarzenia	wstęp	jest	
wolny,	podobnie	jak	na	wszystkie	wydarzenia	związane	
z wystawą	okolicznościową.

	 Wydarzenia	towarzyszące	obchodom	rozpocz-
ną	się	już	w sobotę	wieczorem	27sierpnia,	kiedy	na	tere-
nie	Muzeum	odbędzie	się	uroczysty	koncert	Filharmonii	
Krakowskiej,	tworzącej	muzyczną	oprawę	do	równolegle	
wyświetlanych	archiwalnych	filmów	z zawodów	Challenge.	
Po	koncercie	nastąpi	oficjalne	otwarcie	wystawy,	a chętni	
będą	mogli	wziąć	udzia	w wieczornym	zwiedzaniu	Muzeum.

	 Sierpniowy	ostatni	weekend	wakacji	nie	będzie	
jednak	jedynym	czasem,	kiedy	Muzeum	Lotnictwa	przypo-
minać	będzie	historię	sukcesów	polskiego	lotnictwa,	przez	
cały	kolejny	miesiąc	będą	organizowane	tematyczne	warsz-
taty,	spacery	oraz	inne	wydarzenia,		o których	informacje	

umieścimy na bieżąco na muzealnych stronach. Będą to 
wydarzenia nieodpłatne dzięki dotacji Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego poprzez Muzeum Historii Polski 
w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

 Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: 
Marszałek Województwa Małopolskiego  Witold Kozłowski,  
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Aeroklub Polski.

Szczegóły na temat projektu: www.muzeumlotnictwa.pl 
www.facebook.com/MuzeumLotnictwa

Ligia Jaszczewska

8  nr 4 (9)  Sierpień 2022 



Heksagon – budowa 
hangaru dla Muzeum 
Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie

	 Przez	lata	Muzeum	borykało	się	z brakiem	za-
mkniętych	przestrzeni	 ekspozycyjnych	 na	właściwe	
ukazanie	i zabezpieczenie	polskiego	oraz	światowego	
dziedzictwa	lotniczego.	Obecnie	się	to	zmieni.	Muzeum	
Lotnictwa	Polskiego	planuje	bowiem	odbudowę	łukowego	
hangaru	ekspozycyjnego	w miejscu	oryginalnego	hangaru	
zniszczonego	w 1945	r.	wraz	z wykorzystaniem	ocalałych	
reliktów	budynku.	Projekt	jest	kolejny	etapem	rekonstruk-
cji	i rekompozycji	terenu	dawnego	lotniska	i budynków	2.	

Pułku Lotniczego w Krakowie i według założeń ma połą-
czyć funkcje muzealne, dydaktyczne i rekreacyjne w jedną 
całość.

 Celem wdrażanej inwestycji jest zatem stworzenie 
odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia działalności 
kulturalnej przez Muzeum Lotnictwa Polskiego – instytucji 
kultury Województwa Małopolskiego - poprzez budowę hali 
ekspozycyjnej typu hangarowego wraz z infrastrukturą 

Nasze Muzeum mieści się w wyjątkowym historycznie miejscu: zajmujemy frag-
menty dawnego lotniska wojskowego Rakowice-Czyżyny, jednego z najstarszych 
lotnisk w Europie. Już w 1892 r. na tym terenie stacjonowały balony obserwacyjne 
armii austro-węgierskiej, a po przejęciu go od zaborców w 1918 r. lotnisko stało 
się pierwszą bazą lotniczą niepodległej Polski. Częściowo odbudowane po II woj-
nie światowej funkcjonowało do 1963 r. Później zagościliśmy tu my - odczuwając 
skutki tego, że Niemcy w styczniu 1945 roku wysadzili istniejące hangary... 
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i zagospodarowaniem terenu. Wykonanie inwestycji po-
zwoli m.in. na uzyskanie infrastruktury sprzyjającej urato-
waniu i wyeksponowaniu unikatowych statków powietrz-
nych, w tym szybowców. W jednokondygnacyjnym obiekcie 
o powierzchni użytkowej 3368 m2 planowane jest utworze-
nie hali ekspozycyjnej o powierzchni 2613 m2 z antresolą 
665 m2. 

	 Docelowo,	po	zakończeniu	inwestycji,	w hangarze	
zostanie	ulokowana	wystawa	poświęcona	roli	lotnictwa	cy-
wilnego	w Polsce,	zwłaszcza	sportowego,	jego	wpływowi	na	
rozwój	techniki	i technologii	oraz	osiągnięciom	polskiego	
lotnictwa.	Tematem	przewodnim	wystawy	będzie	głow-
nie	szybownictwo	(Muzeum	Lotnictwa	Polskiego	posiada	
unikatową	kolekcję	szybowców)	i lotnictwo	sportowe	oraz	
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Lokalizacja 
inwestycji 

Lokalizacja 
inwestycji 
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cywilne od lat 30 po lata 90. XX w. postrzegane, nie tylko 
jako przełomowe zjawisko techniczne, lecz jako doniosły 
fenomen kulturowy rzutujący na budowę wzorców osobo-
wościowych XX wieku, kształtujący kierunki i fascynacje 
w kulturze masowej. Planowana ekspozycja pn. „Z wia-
trem i pod wiatr” – to znak dojrzałości - konserwatorskiej, 
ideowej, intelektualnej w ukazywaniu zagadnień niejedno-
znacznych, niecodziennych, o ogromnej ekspresji, często 
zapomnianych i pomijanych. Ma być wielkim przypomnie-
niem roli polskiego lotnictwa cywilnego.      

 Przewidywana wartość inwestycji budowlanej 
wynosi 24,6 mln zł brutto. Inwestycja uzyskała dofinan-
sowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych – edycja druga. Województwo 

Małopolskie otrzymało Wstępną Promesę w wysokości 22 
140 000 zł brutto, co stanowi 90% kwoty przewidzianej 
na budowę hali ekspozycyjnej. Kwota 2 460 000 zł brutto 
stanowiąca 10% wkładu własnego do uzyskanego dofinan-
sowania zostanie zabezpieczona w budżecie Województwa 
Małopolskiego wraz ze środkami potrzebnymi na obsługę 
procesu inwestycyjnego. Koszt budowy wraz z jej obsługą 
kształtuje się na poziomie około 25,4 mln zł brutto.

 Planuje się, że Projekt realizowany będzie przez 
Muzeum Lotnictwa Polskiego na podstawie stosownych 
upoważnień ze strony Województwa Małopolskiego jako 
Beneficjenta dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Polski Ład, a zakończenie w/w inwestycji przewidziano 
do grudnia 2024 r.

Krzysztof Mroczkowski
Maszyny uczestniczące w Challenge na krakowskim  
lotnisku - w miejscu widocznego hangaru (wysadzonego 
przez Niemców w styczniu 1945 r.) powstanie nasz. 
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90 rocznica sukcesu  
Franciszka Żwirki  
i Stanisław Wigury

	 Tłum	milknie,	jedynie	kilku	polskich	mechaników,	
dziennikarzy	i przedstawicieli	Polonii	w Niemczech	wpada	
w euforię.	Berlińczycy,		w tym	członkowie	NSDAP	–	hitle-
rowscy	notable,	ze	spuszczonymi	głowami,	nie	mogący	
zrozumieć	jak	to	się	stało,	że	Polacy	pokonali	pewnia-
ków,	faworyzowanych	Niemców	w prestiżowych	zawo-
dach,	w milczeniu	opuszczają	lotnisko	Tempelhof.	Triumf	
Polaków,	pokonujących,	niedawnych	zaborców	–	Niemców		
-	powoduje	w tym	samym	czasie	wielki	entuzjazm		w Kraju.
(Widać	tę	scenę	na	zdjęciu	w nr	9	z 1932	roku	„Skrzydlatej	
Polski”.	Na	niebie,	nad	tłumem	widzów	i wysoką	wieżą,	na	

której stoi spiker zawodów, widać lecący samolot; czy to 
nasz RWD – 6 ze  Żwirką i Wigurą?)

 Czasy dwudziestolecia międzywojennego w Polsce 
stanowiły łabędzi śpiew epoki romantyzmu. To czas ostat-
nich romantycznych bohaterów. Romantyzm, jak wiadomo, 
„mierzył siły na zamiary”, był przepełniony kultem jednost-
ki wyjątkowej, targanej silnymi uczuciami i pragnieniami, 
wykraczającej poza zastane społeczne i artystyczne sche-
maty, jednostki porywającej się na szaleńcze czyny w imię 
postępu ludzkości i dotarcia do niedostępnych dotąd dla 

Jest 28 sierpnia 1932 roku, 90 lat temu, po południu, piękna, letnia pogoda. 
Lotnisko Tempelhof w Berlinie, na którym tłumy Berlińczyków, oczekują  na przylot 
– są tego pewni -  maszyny niemieckiej, która przecinając linię mety, ostatniego 
etapu zawodów Samolotów Turystycznych – Challenge Internationale des Avions 
de Tourisme – wygra całe zawody, po raz drugi z rzędu, po sukcesie Niemiec 
w 1930 roku. Wszystkie oczy skierowane są do góry, w kierunku, gdzie za chwilę 
pojawi się zwycięski samolot niemiecki. Wreszcie siedzący na podwyższeniu spi-
ker krzyczy do mikrofonu: zbliża się maszyna…, ale nagle jego głos lekko cichnie, 
słychać w nim ledwo skrywane rozczarowanie – na horyzoncie widać górnopłat, 
a to oznacza, że linię mety za moment przetnie w  zwycięskim locie załoga polska: 
Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, w swym RWD – 6.
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ludzi rejonów myśli, wyobraźni i nieba. Przy czym, pisząc 
o romantyzmie tamtych lat nie mam na myśli romantyzmu 
jako epoki w dziejach kultury i sztuki, która, jak wiadomo 
już wtedy minęła, ale raczej pewną stale się odradzającą 
postawę wobec życia i śmierci, pewien z natury awanturni-
czy styl życia i hierarchię wartości, w której na pierwszym 
miejscu stawiano odwagę i pogardę dla śmierci.

 Można śmiało stwierdzić, że cały postęp naukowy 
i techniczny w Europie, a potem także w Ameryce ( nie 
chodzi tu oczywiście o Ideę Postępu, która nim dotarła do 
naszych czasów odbiła się od ściany, skarlała, by dziś stać 
się karykaturą samej siebie), od XVII wieku, mimo, że tak 
nie nazywany, miał w sobie silną dawkę romantyzmu, który 
sprawił miedzy innymi to, że na początku XX wieku ludzie 
zaczęli w swych maszynach wznosić się w przestrzeń po-
wietrzną, odrywając się od ziemi w miejsca zarezerwowane 
dotąd dla bogów. Silny pierwiastek romantyczny nosi w so-
bie przecież odwieczny mit o Ikarze, który niepomny na 
ostrzeżenia ojca – Dedala - zapominając o rozsądku, gnany 

odwiecznym pragnieniem latania, zbliżył się nieopatrznie 
zbyt blisko słońca, które stopiło wosk w jego skrzydłach, 
co doprowadziło go do upadku.

 To przekraczanie granic ludzkich możliwości przez 
romantycznych w swej istocie pionierów lotnictwa dopro-
wadzało ich zatem często do katastrofy i śmierci. Maszyny, 
na których latali, stale ulepszane wprawdzie, ale jeszcze  
bardzo zawodne, ulegały często awariom, doprowadzając 
do tragicznej śmierci pilotujących je ludzi. Stąd można ich 
za Nietzschem nazwać ulubieńcami bogów, którym bogo-
wie dali ogromny talent i umiejętności, po to, by zaraz po 
heroicznych dokonaniach zabrać ich do siebie, do swego 
towarzystwa. Pierwsi lotnicy z młodzieńczą brawurą przy-
stępowali więc – podobnie jak konstruktorzy aeroplanów 
- do wyścigu o jak najdłuższy i najszybszy lot samolotu, 
najwyższy jego pułap, by w tym wyścigu często tracić życie. 
Romantyczne latanie w dwudziestoleciu międzywojen-
nym miało coś ze straceńczej brawury, ale młodzi lotni-
cy tamtych czasów woleli spełniać się w ekstatycznych 
przeżyciach, gdy w samotności unosili się  między niebem 
a ziemią, niż w pracy przy biurku. Przedkładali krótkie, ale 
wypełnione pasją i silnymi wrażeniami życie nad stabiliza-
cję i bezpieczeństwo na ziemi.

Franciszek Żwirko za sterami samolotu RWD-6 
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świecie. Padały pierwsze polskie rekordy w lotnictwie, 
budowano pierwsze polskie samoloty, organizowano za-
wody lotnicze. W 1931 roku Stanisław Skarżyński w pol-
skim samolocie PZL Ł2 obleciał Afrykę (z mechanikiem 
Andrzejem Markiewiczem), by w 1933 roku przelecieć 
samotnie Atlantyk w samolocie RWD – 5 (bez radia i na-
wigacji!); podobno leciał w garniturze i pod krawatem, bo 
spodziewał się, że na wybrzeżu Ameryki powitają go de-
legacje z kwiatami w rękach.

 Gdy przechadzam się wcześnie rano po pustym 
jeszcze hangarze głównym w Muzeum Lotnictwa Polskiego 
w Krakowie, gdy mijam  ustawione w rzędzie samoloty RWD 
- 13 i RWD - 21 z serii, która dała polskim pilotom zwy-
cięstwa w dwóch najbardziej przed wojną prestiżowych 
zawodach lotniczych w 1932 i 1934 roku, czuję niemal 
obecność  Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury. Jakby 
za chwilę mieli znowu zasiąść w kabinie swego RWD – 6, 
którym wygrali w 1932 roku Challenge Internationale des 
Avions de Tourisme. Genius loci, czyli wyjątkowy duch 
opiekuńczy tego miejsca, zawiera w sobie i przywołuje 
duchy przeszłości, najmężniejszych i najbardziej brawu-
rowych pilotów i konstruktorów. Wystarczy chcieć, a in-
tuicja podpowie nam, że tu są, że ich duchy trwają w tym 
miejscu i mają nam wiele do opowiedzenia. W hangarze 

	 Bohaterowie	przestworzy		stawali	się	w Europie	
i Ameryce,	po	gwiazdach	srebrnego	ekranu,	pierwszymi	
ikonami	masowej	wyobraźni,	szaleńczo	kochanymi	hero-
sami	prasy,	rodzącego	się	radia,	pop	kultury	i,	jak	byśmy	
dziś	powiedzieli,	pierwszymi	celebrytami.	Wystarczy	wspo-
mnieć	euforię	kilkusettysięcznego	tłumu	podczas	powita-
nia	w 1927	roku	Charles’a Lindbergha	w Nowym	Jorku,	po	
jego	przelocie		nad	Atlantykiem.

	 W Polsce	romantyzm	był	zawsze	ściśle	związany	
z walką	o niepodległość.	I to	właśnie	Polska,	odrodzona	
pod	koniec	1918	roku,	wyznaczała	swoim	romantycznym	
bohaterom	zadania,	na	miarę		epokowego,	po	123	latach	
niewoli,	odzyskania	wolności.	W każdej	niemal	dziedzinie	
Polacy	z wielkim	entuzjazmem	przystępowali	do	odbu-
dowy	kraju,	pokonywali	ogromne	przeszkody	w osiąganiu	
coraz	to	nowych	sukcesów	w budowie	portów,	zakładów	
przemysłowych,	ale	także	lotnisk	i samolotów.	Polacy,	po	
latach	upokorzenia	zaborami	potrzebowali	sukcesów,	byli	
głodni	triumfów.

	 Organizowano	aerokluby,	eskadry	lotnicze,	a tak-
że	zakłady	produkujące	aeroplany.	Poczucie	odzyskanej	
wolności	uskrzydlało	konstruktorów	i lotników,	żądnych	
sukcesów.	Polscy	lotnicy	i konstruktorzy,	niemal	z dnia	
na	dzień	stawali	się	też	ulubieńcami	rodaków	na	całym	

Jerzy Bajan i Franciszek Żwirko  
przed samolotem RWD-6
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spotykają się – jak wierzę -w każdy późny wieczór, aż do 
rana, duchy  lotników z Wielkiej Wojny i dwudziestolecia 
międzywojennego, teraz zbratani i połączeni wspomnienia-
mi podniebnych lotów. Zjawy palą papierosy i piją mocne 
trunki z butelek ustawionych nad barem (kiedyś pełnych, 
a teraz niestety pustych). Franciszek Żwirko zwrócony do 
Wigury i innych kolegów lotników, śmiejąc się, opowiada, 
jak podczas zwycięskiego lotu w pewnym momencie poczuł 
jak samolot przechyla się wyraźnie w jedną stronę , jak pró-
bował zwiększać i zmniejszać szybkość, by wyrównać jego 
lot. Ale na szczęście jako pierwszy przeleciał linię mety. 

 Tymczasem Wigura (który podczas zawodów pełnił 
rolę mechanika, Żwirko oczywiście był pilotem) opowiada 
o kolejnych etapach Challenge-u  – próbach technicznych, 
próbach na prędkość minimalną (organizatorzy zawodów 
wyznaczyli jej granicę na 63 km/h, nikt nie spodziewał 
się, że ktoś osiągnie mniejszą prędkość, tymczasem nasz 
RWD – 6 osiągnął 57 km/h!), próbach krótkiego startu 
i lądowania, przelocie okrężnym wokół Europy na trasie 
7360 km, przez Rzym, Paryż i Berlin, ale przede wszyst-
kim o decydującym etapie Challenge-u - 300 kilometro-
wej próbie prędkości maksymalnej, z metą w Berlinie, na 
lotnisku Tempelhof . Wigura z przejęciem opowiada, jak do 
końca nie wiedzieli, czy ich 5 minutowa przewaga przed 
tym przelotem nad drugą, niemiecką załogą wystarczy im 
do zwycięstwa. Ostatecznie linię mety w Berlinie przele-
cieli pierwsi, dokładnie o godzinie 16.42 w dniu 28 sierpnia 
1932 roku, zdobywając w całych zawodach 461 punktów 
i wyprzedzając Niemca Reinholda Possa, który zdobył 458 
punktów.

snują się ich opowieści z najbardziej spektakularnych 
wyczynów, także opowieść Żwirki i Wigury o zwycięstwie 
w Challenge-u 1932 roku. Czy ci dwaj młodzi ludzie, prze-
pełnieni entuzjazmem i poczuciem siły – Stanisław Wigura 
mechanik i konstruktor m.in. RWD - 6, absolwent Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Warszawskiej oraz Franciszek 
Żwirko – pilot, porucznik Wojska Polskiego, każdy po zma-
ganiach w wojnie polski-bolszewickiej, spotkali się przy-
padkowo w Akademickim Aeroklubie w Warszawie w 1929 
roku? Uważam, że nie, że to raczej Przeznaczenie lub- jak 
kto woli -Opatrzność - skrzyżowały ich losy, które zapro-
wadziły ich do triumfu w Challenge-u w Berlinie i, zaraz 
po tym, do tragicznej śmierci 11 września 1932 roku, pod-
czas lotu na zawody do Pragi, by w ten sposób wypełnić 
swoją rolę ulubieńców bogów. Byli na wskroś romantycz-
nymi bohaterami swoich równie romantycznych czasów. 
Razem dokonali w 1929 roku przelotu dookoła Europy 
płatowcem RWD – 2 na trasie liczącej 5000 kilometrów. 
Stanisław Wigura był jednym obok Stanisława Rogalskiego 
i Jerzego Drzewieckiego z konstruktorów lotniczych, którzy 
w Doświadczalnych Warsztatach Lotniczych w Warszawie 
konstruowali kolejne maszyny z serii RWD (od pierwszych 
liter ich nazwisk). Niektóre z nich jak RWD - 6 oraz RWD - 9 
(już bez tragicznie zmarłego Wigury) konstruowane były 
z myślą o wypełnieniu wymogów stawianych przez kolejne 
zawody Challenge. Na zdjęciu z 1932 roku widać ich na tle 
zwycięskiego RWD – 6 o znakach SP-AHN i z numerem 
startowym – 06. Stoją dumni i uśmiechnięci, bije z nich 
energia i dzielność, widać, że to rogate, romantyczne i nie-
ustępliwe dusze. Czy w chwili uwiecznionej na tej fotografii 
przeczuwają, że za kilka dni zginą tragicznie?

 Ale najczęściej spotykam ich w muzealnej, odtwo-
rzonej z pietyzmem, znajdującej się w części poświęconej 
Skrzydłom Wielkiej Wojny, kantynie dla pilotów, w której 

Spotkanie Franciszka Żwirki z żoną i synem po 
lądowaniu w Warszawie podczas lotu okrężnego

Trójka zwycięskich pilotów Challenge 1932: Fritz Morzik 
(3. miejsce), Franciszek Żwirko (2. miejsce) i Reinhold 
Poss (2. miejsce) oraz konstruktor lotniczy Ernst Heinkel 
(w okularach) po zakończeniu Challenge 1932
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Polski” nr 9 z 1932 roku widać tłumy rozentuzjazmowanych 
Polaków witających Żwirkę i Wigurę na Polu Mokotowskim, 
nad którym pojawił się ich RWD – 6, w towarzystwie innych 
maszyn pilotowanych przez ich kolegów. Żwirko zrobił nad 
lotniskiem pętlę, po czym wylądował na jego środku. Tłum 
rzucił się w kierunku wysiadających z maszyny lotników. 
Po chwili Żwirko znalazł się na ramionach szczęśliwych 
rodaków. Potem przemawiał do nich, co widać na drugim 
zdjęciu tego wydania „Lotu Polskiego”. 
 
 Opuszczam kantynę. Milkną za mną wesołe od-
głosy przekomarzań, anegdot i opowieści przybyłych 
z zaświatów lotników . Do muzealnej kantyny przybywają 
pierwsi zwiedzający. Pora by zamknąć obchód w Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Kieruję się do pawilonu 
pod nazwą „Archeologia lotnictwa”, gdzie na ścianie widnie-
je nekrolog Franciszka Żwirki, a w ziemię wbite są szczątki 
samolotu, który też rozbił się tragicznie. Opuszczam to 

	 Od	początku	Challenge	w 1932	roku	wzbudzał	
ogromne	emocje	w kraju.	Polacy	śledzili	zawody	w radio	
i w prasie,	a w decydującym	dniu	28	listopada	1932	roku	słu-
chali	komunikatów	z zawodów	na	ulicach,	na	których	spe-
cjalnie,	w wielu	miejscach	umieszczono	głośniki.	Podobno	
tramwaje	zatrzymywały	się	w ich	pobliżu,	by	pasażerowie	
mogli	śledzić	relacji	radiowego	spikera.	Wszyscy	w napięciu	
oczekiwali	na	ostateczny	wynik	zawodów.	Wreszcie	spiker	
wpadł	w euforię,	niemal	krzycząc,	i zachrypniętym	od	tego	
krzyku	głosem	obwieścił	zwycięstwo	Polaków	–	Franciszek	
Żwirko	i Stanisław	Wigura	wygrali	prestiżowe	zawody	lot-
nicze,	pokonując	Niemców,	co	jeszcze	bardziej	wzmogło	
entuzjazm.	Ludzie	padali	sobie	w ramiona,	śmiali	się	ze	
szczęścia	–	Polska	osiągnęła	niebywały	sukces!	W jednej	
chwili	pilot	Franciszek	Żwirko	i mechanik	Stanisław	Wigura	
stali	się	bohaterami	polskiej	masowej	wyobraźni,	herosa-
mi,	którzy	byli	na	ustach	wszystkich.	Tak	bardzo	Polska	
czekała	na	sukces!	Po	latach	niewoli	z Polakami	zaczęto	
się	liczyć.	Polska	była	na	ustach	Europy.	Rodząca	się	dzię-
ki	prasie	i radiu	kultura	masowa	miała	dwóch	pierwszych	
bohaterów.	Na	zdjęciu	opublikowanym	w czasopiśmie	„Lot	
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Górnym. Zdjęcie przedstawiające zgliszcza samolotu – 
oderwane skrzydło leżące wśród drzew obiegło światową 
i polską prasę. W kraju nastała żałoba. Pociąg z trumnami 
bohaterów na trasie z Cieszyna do Warszawy zatrzymywał 
się na kolejnych stacjach, wszędzie witały go zrozpaczone 
tłumy. Pogrzeb odbył się w Warszawie. 

 Trumny Żwirki i Wigury okryte biało – czerwoną 
flagą wieziono na kadłubach samolotów. Około 300 tysięcy 
pogrążonych w żałobie ludzi z całej Polski, w ciszy żegna-
ło swych bohaterów. Od wielkiej euforii powitania Żwirki 

i Wigury na Placu Mokotowskim upłynęło zaled-
wie kilkanaście dni... Ale może dlatego stali się oni 
od razu legendą, ikonami swoich i, mam nadzieję, 
naszych czasów, drogowskazami dla wszystkich 
młodych ludzi marzących o lataniu, o zdobywaniu  
przestworzy. Stali się romantycznym wzorem dla 
pokolenia, które ostatnie słowo wypowie w ostat-
nim polskim romantycznym powstaniu – Powstaniu 
Warszawskim, a wcześniej  weźmie udział w walkach 
powietrznych września 1939 roku, w bohaterskim 
boju w Bitwie o  Anglię i nad całą, pogrążoną w wojnie 
Europą. 

 W miejscu śmierci Żwirki i Wigury, zwanym „żwir-
kowiskiem”, niedługo po katastrofie stanął pomnik, 
zburzony podczas II Wojny Światowej, a odbudowa-
ny w 1950 roku. 28 sierpnia, dzień ich triumfu w za-
wodach samolotów turystycznych Challenge w 1932 
roku, od roku 1993 ustanowiono  Świętem Lotnictwa 
Polskiego. Właśnie mija 90 – ta rocznica tego wyda-
rzenia.

 Czy nasi ulubieńcy bogów są również teraz bo-
haterami dzisiejszego  młodego pokolenia? Czasy ro-
mantyzmu międzywojnia minęły bezpowrotnie, co nie 
oznacza, że zanika romantyzm w sercach młodych ludzi, 
przynajmniej tych, którzy zarażają się pasją latania. By 
pamięć o wielkich lotniku i konstruktorze, o Franciszku 
Żwirce i Stanisławie Wigurze przetrwała muszą się sta-
rać i robią to na szczęście skutecznie, instytucje takie 
jak Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Takie jest 
między innymi ich podstawowe przesłanie i zadanie.

Krzysztof Groyecki

miejsce czując na plecach powiew śmierci, wpisanej w losy 
wielu pionierów lotnictwa.
 Świętowanie  sukcesu Żwirki i Wigury trwało 
w Polsce nieprzerwanie przez kilka dni, podczas licznych 
spotkań, rautów itp., aż do 11 września 1932 roku. W tym 
dniu nasi ulubieńcy bogów dopełnili swego Przeznaczenia. 
Wcześnie rano wystartowali w swym RWD – 6 do Pragi na 
miting lotniczy. Przelatując nad Śląskiem Cieszyńskim, już 
po stronie czeskiej wpadli w burzę. Jedno skrzydło samo-
lotu oderwało się i samolot rozbił się w lesie w Cierlicku 
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Zbuduj własny model  
zwycięskiej maszyny 
RWD-6

Dzięki funduszom zebranym przez LOPP 
i dotacjom ze strony Ministerstwa Komu-
nikacji oraz ofiarności pracowników PLL 
”Lot”, w  Warsztatach Sekcji Lotniczej 
KMSPW na Okęciu powstały 3 samoloty 
RWD-6. Były one przeznaczone do udziału 
w Międzynarodowych Zawodach Challenge 
1932 r. Projekt opracowali Stanisław 
Rogalski, Stanisław Wigura oraz Jerzy 
Drzewiecki. Prace nad projektem rozpo-
częto w 1931 r., a w czerwcu 1932 samoloty 
były już gotowe. Pierwszy lot RWD-6 wy-
konał w czerwcu 1932 r. Maszyny otrzy-
mały znaki SP-AHL, SP-AHM, i SP-AHN. 
Podczas prób SP-AHM w czasie lotu z dużą 
prędkością nisko nad ziemią rozsypały 
się skrzydła, lecz szczęśliwie pilot Jerzy 
Drzewiecki uratował się. W Challenge 1932 
w dniach 11-28.08.1932 r. zwyciężyli kpt. 
Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura na 
SP-AHN, zaś kpt. Tadeusz Karpiński na  
SP-AHL zajął 9-miejsce.  Zwycięstwo 
Żwirki i Wigury było pierwszym dużym 
sukcesem międzynarodowym polskiego 
lotnictwa.
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Krzysztof Mroczkowski
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Mordercze testy 
ludzi i maszyn
Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych Challenge International 
de Tourisme początkowo miały służyć popularyzacji turystyki lotniczej.  Począwszy 
od drugiej edycji stały się przede wszystkim poligonem doświadczalnym do te-
stowania nowych rozwiązań, w którym rywalizowały ze sobą  wyspecjalizowane 
konstrukcje, budowane w taki sposób by uzyskać jak najlepsze osiągi, a jedno-
cześnie zmieścić się w rygorystycznym regulaminie określającym podstawowe 
parametry maszyn.

 Pierwsze zawody Challenge zorganizowano 
w 1929 roku w Paryżu z inicjatywy Aeroklubu Francji i pod 
patronatem Międzynarodowej Federacji Lotniczej. W za-
wodach wystartowało 55 samolotów z Niemiec, Włoch, 
Francji, Wielkiej Brytanii, Czechosłowacji i Szwajcarii. Były 
to niewielkie konstrukcje popularne, turystyczne i spor-
towe, wytwarzane seryjnie i powszechnie znane z aero-
klubów i lotnictwa cywilnego.  

 Rywalizacja przebiegała dwuetapowo. W pierw-
szym oceniano maszyny pod względem technicznym. 
Punkty można było uzyskać za wyposażenie i rozwiązania 

konstrukcyjne, czas składania skrzydeł, szybkość rozru-
chu silnika i zużycie paliwa. Ogółem konkurencje tech-
niczne nie przekładały się na niespełna 40% możliwych 
do uzyskania w całych zawodach punktów. Znacznie 
większą wagę dla całej rywalizacji miał natomiast długo-
dystansowy, liczący 5942 km przelot dookoła Europy na 
trasie Paryż – Bazylea – Genewa – Lyon – Marsylia – St. 
Raphael – Turyn – Mediolan – Wenecja – Zagrzeb – Belgrad 
– Bukareszt – Turnu Severin – Budapeszt – Wiedeń – Brno 
– Praga – Wrocław (Breslau) – Warszawa – Poznań – Berlin 
– Hamburg – Amsterdam – Bruksela – Paryż. 

30  nr 4 (9)  Sierpień 2022 



	 Do	próby,	która	początkowo	miała	przede	wszyst-
kim	promować	idee	lotnictwa	turystycznego,	a okazała	
się	być	niezwykle	wymagającym	dla	samolotów	i pilotów	
sprawdzianem	wytrzymałości	podeszło	47	załóg,	a zdołało	
ukończyć	31.	Zwycięzcami	zawodów	został	Fritz	Morzik	
lecący	na	samolocie	BFW	M.23b,	tuż	za	nim	uplasował	
się	Brytyjczyk	Hubert	Broad	na	samolocie	De	Havilland	
DH.0G	Gypsy	Moth,	a trzecie	miejsce	przypadło	Johnowi	
Carberry,	Kanadyjczykowi	startującemu	w barwach	nie-
mieckich	na	samolocie	RK-25.	Zawody	pokazały	wyraźną	
przewagę	samolotów	w układzie	dolnopłata,	dzięki	czemu	
konstrukcje	tego	typu	zdominowały	kolejne	edycje	tej	
prestiżowej	imprezy.

	 Zgodnie	z regulaminem	zawodów	Challenge	or-
ganizatorami	kolejnej	edycji	jaka	odbyła	się	w 1930	roku	
w Berlinie	został	Aeroklub	Niemiec.	Tym	razem	znacznie	
większą	wagę	położono	na	aspekt	konstrukcyjny	maszyn	
i ocena	w konkurencjach	technicznych	stanowiła	już	po-
nad	40%	możliwych	do	zdobycia	punktów.	W zawodach	
wzięło	udział	60	załóg	z 6-ciu	państw:	Niemiec	(30	załóg),	
Wielkiej	Brytanii	(7),	Francji	(6),	Hiszpanii	(3),	Szwajcarii	

(2) i po raz pierwszy Polski (12 załóg). Stawka zdominowa-
na była przez samoloty popularne, pojawiły się jednak kon-
strukcje specjalistyczne. Niemcy wystawili m.in. BFW M.23c 
i Klemm L.25E, natomiast polska reprezentacja startowała 
na maszynach eksperymentalnych, lub mało seryjnych bu-
dowanych z myślą o biciu rekordów i udziału w rywalizacji 
sportowej. Wśród nich znalazły się: RWD-2, RWD-4, PWS-8, 
PWS-50, PWS-51, PWS-52, oraz PZL.5. Proporcjonalnie 
nadal największe znaczenie pod względem punktacji mia-
ły próby prędkości maksymalnej i lotu okrężnego na dy-
stansie 7560 km na trasie  Berlin – Brunszwik – Frankfurt 
nad Menem – Reims – Saint-Inglevert – Bristol – Londyn 
– Saint-Inglevert – Paryż – Poitiers – Pau – Saragossa – 
Madryt – Sewilla – Madryt – Saragossa – Barcelona – Nîmes 
– Lyon – Lozanna – Berno – Monachium – Wiedeń – Praga 
– Wrocław (Breslau) – Poznań – Warszawa – Królewiec 
(Königsberg) – W.M. Gdańsk – Berlin. Próba ta, przez zmia-
nę regulaminu znacznie zwiększającą trudność okazała 
się jeszcze bardziej wymagająca niż w trakcie Challenge 
z 1929 roku. Ostatecznie z 60 startujących załóg ukoń-
czyło ją zaledwie 37. Silniki większości samolotów nie były 
w stanie wytrzymać morderczego tempa i ulegały awariom. 

Samolot RWD-2 SP-ADH Edwarda Więckowskiego 
podczas Challenge 1930
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 W ten sposób swój udział zakończyła m.in. polska załoga 
Żwirko i Wigura na samolocie RWD-4, która początkowo 
zajmowała wysoką lokatę. Zwycięzcami Challenge 1930 
został ponownie Fritz Morzik (BFW M.23c), za którym 
uplasowali się jego rodacy Reinhold Poss i Oskar Notz 
(Klemm L.25 E)

 Pomimo że spośród polskich załóg zawody ukoń-
czyły tylko cztery, plasując się na odległych lokatach (19 
– S. Połczyński/W. Korbel RWD-2, 21 – E. Więckowski/A. 
Gajewski na RWD-2, 32 – J. Bajan/G. Pokrzywka na RWD-
4 oraz 33 – I.Giedgowd/M. Balcerzak na PZL.5), udało 
się osiągnąć pewne niewielkie sukcesy w konkurencjach 
technicznych, gdzie samoloty RWD-2 uzyskały najlepszy 
rezultat w próbie zużycia paliwa oraz drugie i czwarte 
miejsce w próbie rozruchu silnika. Druga edycja zawodów 
pokazała wyraźnie, że aby myśleć o zwycięstwie w ko-
lejnych edycjach, należy zaprojektować zaawansowany 
konstrukcyjnie, specjalistyczny samolot, który będzie 
w stanie uzyskać bardzo dobre wyniki w określonych 

konkurencjach. Kluczowymi elementami stało się właściwe 
źródło napędu oraz mechanizacja płata. Tym samym zmia-
ny wprowadzone w regulaminie powodowały, że impreza 
która początkowo miała być świętem i promocją lotnictwa 
turystycznego przerodziła się w coraz droższy wyścig 
technologiczny, którego efektem był przede wszystkim 
wręcz skokowy postęp w dziedzinie techniki lotniczej.

 Kolejna edycja zawodów Challenge, ponownie 
odbyła się w Berlinie w 1932 roku. Na starcie pojawiły się 
43 załogi z sześciu państw: Niemiec (16 załóg), Polski (5), 
Francji (8), Szwajcarii (2), Włoch (8), Czechosłowacji (4). 
Polacy startowali na 2 typach maszyn. Pierwszą z nich był 
RWD-6. Samolot opracowany został specjalnie pod kątem 
regulaminu tej imprezy, a zwłaszcza dobrych wyników 
w konkurencjach technicznych. Lekki górnopłat, napędzany 
silnikiem gwiazdowym w momencie pojawienia się na star-
cie imprezy wyglądał nieco archaicznie na tle konkurencji 
zdominowanej przez smukłe dolnopłaty. Polska maszyna 
szybko udowodniła jednak klasę konstruktorów i pilotów. 

Bolesław Orliński 
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	 Po	zakończeniu	prób	technicznych	oba	samoloty	
znalazły	się	w ścisłej	czołówce	zawodów	odpowiednio	na	
2	i 6-7	miejscu.	Wypracowana	w ten	sposób	przewaga	
nad	samolotami	niemieckimi,	uznawanymi	za	faworytów	
w próbie	prędkości	maksymalnej	oraz	locie	okrężnym	
na	dystansie	7363,2	km	na	trasie	Berlin	–	Warszawa	–	
Kraków	–	Praga	–	Brno	–	Wiedeń	–	Zagrzeb	–	Postumia	
(punkt	kontrolny,	obecnie	Postojna)	–	Vicenza	–	Rimini	–	
Rzym	–	Florencja	–	Bellinzona	–	Turyn	–	Albenga	(punkt	
kontrolny)	–	Imperia	(punkt	kontrolny)	–	Cannes	–	Lyon	
–	St.	Gallen	–	Stuttgart	–	Bonn	–	Paryż	–	Deauville	–	
Rotterdam	–	Dortmund	–	Hamburg	–	Kopenhaga	–	Laholm	
(punkt	kontrolny)	–	Göteborg	–	Laholm	(punkt	kontrolny)	
–	Kopenhaga	–	Hamburg	–	Berlin	pozwoliła	na	ostateczne	
zwycięstwo	w zawodach	załogi	Żwirko/Wigura.	

	 Budowa	wyczynowego	samolotu,	który	sprostałby	
wyśrubowanym	wymaganiom	stawianymi	przez	regula-
min	imprezy	skłoniła	polskich	konstruktorów	do	podję-
cia	ryzykownej	decyzji	jaką	było	zastosowanie	niezbyt	
popularnego	siedmiocylindrowego	silnika	gwiazdowego	
Armstrong	Siddeley	Genet	Major	IA,	który	dysponował	
mocą	nominalną	140KM	i startową	160KM	i odznaczał	
się	korzystnym	stosunkiem	masy	do	generowanej	mocy.	 
Co	ciekawe	pierwotnie	konstrukcja	ta	była	przewidziana	

m.in. do napędu wiatrakowców Cierva C.30A. Drugim ry-
zykiem podjętym przez polski zespół była decyzja o wy-
stawieniu do udziału samolotów pomimo stwierdzonych 
problemów z wytrzymałością płata, które były przyczyną 
utraty jednej z trzech maszyn jeszcze na etapie testów. 
Z powodu braku wystarczającej ilości czasu, na rozwią-
zanie problemu pilotom zabroniono lotów z prędkością 
maksymalną z wyjątkiem próby końcowej. Decyzja ta do-
prowadziła do katastrofy jaka wydarzyła się już po suk-
cesie w Challenge, 11 września 1932 roku, w której zginęli 
Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura.

 Drugim typem polskiego samolotu jaki brał udział 
w Challenge 1932 był PZL.19. Nowoczesny i dopracowany 
pod względem konstrukcyjnym, wolnonośny dolnopłat. 
To właśnie w tym samolocie w szkielecie skrzydeł wyko-
rzystano wpływający na sztywność i ograniczający masę, 
wykonany z blachy falistej keson PZL zwany też kesonem 
Misztala. Maszyny te miały w założeniach wszechstronną 
charakterystykę. Najsłabszym ogniwem były jednak zasto-
sowane do napędu silniki De Havilland Gipsy III. Chociaż 
były konstrukcjami dopracowanymi pod względem me-
chanicznym, dysponowały mocą 120KM, co plasowało je 
w dole stawki i nie pozwalało skutecznie konkurować ze 
stanowiącymi głównych rywali maszynami niemieckimi 
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z silnikami o mocach rzędu 140-160KM. W rezultacie z 3 
wystawionych PZL.19 rywalizację ukończyły 2 plasując 
się na 11. (załoga J. Bajana) i 18. (załoga I. Giedgowda) 
miejscu (załoga B. Orlińskiego nie ukończyła rywaliza-
cji ze względów zdrowotnych). Pomimo niepowodzenia 
w Challenge 1932 rok później poddane drobnym modyfi-
kacjom PZL.19 odniosły sukces zdobywając 1. i 2. miejsce 
w I Międzynarodowym Zlocie Alpejskim na liczącej 4063 
km trasie z Warszawy przez Charków, Leningrad, Lwów 
do Wiednia.

 Po zwycięstwie z 1932 roku, Polska otrzymała 
prawo do organizacji kolejnej edycji zawodów Challenge, 
które odbyły się dwa lata później w Warszawie. Ze wzglę-
du na znaczne koszty i trudności w przygotowaniu od-
powiednich maszyn w bardzo krótkim czasie wynikające 
z kolejnych zmian w regulaminie ogłoszonych w poło-
wie 1933 roku, do udziału zgłoszono zaledwie 34 załogi 
z Polski, Niemiec, Włoch i Czechosłowacji. 

 Niemcy uznawani za zdecydowanych faworytów 
wystawili stanowiące rozwinięcie poprzednich konstrukcji 
startujących w Challenge maszyny w układzie dolnopłata 
Messerschmitt Bf-108 oraz Fieseler Fi 97. 
 
 Zwłaszcza udział Bf-108 był mocno kontrower-
syjny. Samoloty te powinny zostać zdyskwalifikowane ze 
względu na przekroczenie masy, a rozwiązania mechaniki 

skrzydeł sprawiały wrażenie wykonanych prowizorycznie. 
Sędziowie zezwoli jednak na start pod warunkiem usunię-
cia zbędnego wyposażenia, a ponadto przyznali im najwyż-
szą ocenę w kategorii konstrukcji. 

 Polacy, podobnie jak w  1932 roku, wystawili  
2 typy maszyn, znacznie różniących się od siebie ogólnym 
układem. Pierwszym z samolotów był RWD-9, stanowiący 
udoskonaloną wersję RWD-6, w którym usunięto problem 
z wytrzymałością skrzydeł. Podstawową odmianą samo-
lotu startująca w zawodach były 4 samoloty RWD-9S, do 
napędu których zastosowano eksperymentalny, skonstru-
owany specjalnie na potrzeby zawodów Challenge przez 
Stanisława Nowkuńskiego silnik gwiazdowy Skoda GR-760 
o mocy maksymalnej aż 290 KM i nominalnej 240KM. 
Parametry tej konstrukcji, pod warunkiem że pilot będzie 
w stanie wykorzystać jej możliwości, stawiały samolot 
w gronie faworytów zarówno w konkurencjach technicz-
nych, jak i podczas prób prędkości maksymalnej, zwłaszcza 
że w tej edycji ocena techniczna samolotów umożliwiała 
zdobycie aż 80% wszystkich punktów. 

 Zastosowane przy projektowaniu RWD-9 podejście 
okazało się receptą na sukces i dało zwycięstwo w całych 
zawodach załodze Jerzy Bajan/Gustaw Pokrzywka oraz 
drugie miejsce Stanisławowi Płonczyńskiemu/Stanisławowi 
Ziętkowi. Kolejne RWD-9S uplasowały się na 7. i 15. pozycji. 
Na 8. miejscu znalazła się załoga RWD-9W napędzanym 
czechosłowackim silnikiem Walter Bora o mocy 220 KM.

34  nr 4 (9)  Sierpień 2022 



RWD-9W SP-DRA Stefana Florianowicza  
podczas ważenia przed Challenge 1934

Ignacy Giedgowd i Marian Kmieć
przy samolocie PZL.26 
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	 Pomimo	 sukcesu	w  rywalizacji	w  zawodach	
Challenge,	silniki	Skoda	GR-760	nie	nadawał	się	do	se-
ryjnej	produkcji.	Jego	charakterystyka	pracy	dostosowana	
ściśle	do	osiągnięcia	jak	najlepszych	wyników	w regula-
minowych	konkurencjach	nie	nadawała	się	do	samolotów	
służących	w aeroklubach.	Ponadto	wykorzystanie	elektro-
nu	do	wykonania	elementów	ograniczało	trwałość,	która	
oczywiście	pozwoliła	bezproblemowo	pokonać	liczącą	
9537	km	trasę	Warszawa-Algier-Warszawa,	jednak	była	
niewystarczająca	w samolotach	seryjnych.		

	 Drugi	z polskich	samolotów	PZL-26	stanowił	udo-
skonalone,	zwłaszcza	pod	względem	mechanizacji	płata	
rozwinięcie	konstrukcji	PZL-19	i wyraźnie	górował	pod	
względem	zaawansowania	technicznego	nad	maszynami	
niemieckimi.	Podstawowym	problemem	podczas	prac	nad	
maszyną	dostosowaną	do	montażu	silnika	rzędowego	
chłodzonego	powietrzem,	był	brak	odpowiedniego	źródła	
napędu.	Konstruktorzy	zdecydowali	się	na	zastosowanie	
podobnie	jak	w pierwszym	prototypie	RWD-9	amerykań-
skich	Menasco	Buccaneer	B-6S-3.	Silniki	te	przy	stosun-
kowo	niewielkiej	masie	dysponowały	dużą	mocą,	przez	
co	cieszyły	się	sporą	popularnością	wśród	konstrukto-
rów	samolotów	wyścigowych.	Nie	były	jednak	konstrukcją	
uniwersalną,	a wyżyłowane	parametry	okupione	zosta-
ły	krótką	żywotnością.	Producent	udzielał	gwarancji	na	

zaledwie 76 godzin pracy. Z tego względu praktycznie nie 
nadawały się do lotów długodystansowych, a więc jednego 
z kluczowych elementów programu zawodów Challenge. 
Postanowiono jednak zaryzykować i w rezultacie pomi-
mo wysokich ocen w konkurencjach technicznych aż trzy 
z pięciu PZL.26 odpadły na skutek poważnych usterek sil-
nika, a załogi J. Dudziński i I. Giedgowd uplasowały się na 
odległych pozycjach odpowiednio 11. i 17. Porażka samolo-
tów wystawionych przez głównego krajowego producenta 
maszyn, produkującego przede wszystkim na potrzeby Sił 
Powietrznych, została jednak przyćmiona międzynarodo-
wym sukcesem RWD-9. 

 Sukcesy Polaków w zawodach Challenge w 1932 
i 1934 roku uznawane są za największe osiągnięcie krajo-
wego przemysłu lotniczego, tym znamienitsze, że miały 
również wymiar symbolicznego zwycięstwa nad Niemcami. 
Dowodzą wybitnych umiejętności konstruktorów w zakre-
sie budowy płatowców i pokazują jaki potencjał został uni-
cestwiony przez wybuch II wojny światowej. Z perspekty-
wy czasu osiągnięcie to pokazuje jednak główną słabość 
polskiego przedwojennego przemysłu lotniczego jaką był 
chroniczny brak odpowiednich silników do napędu projek-
towanych samolotów. Znamienny jest fakt, że oprócz RWD-
9S napędzanego eksperymentalnym i stworzonym tylko 
na potrzeby tej imprezy silnikiem Skoda GR-760 pozostałe 
polskie maszyny korzystały z jednostek importowanych. 
Tymczasem niemieckie Messerschmitty Bf-108 Taifun, zbu-
dowane w układzie dolnopłata z chowanym podwoziem, 
które w 1934 roku uplasowały się tuż za RWD-9 wskazywały 
kierunek w jakim zmierzać będzie rozwój samolotów my-
śliwskich. Stały się też bazą do testowania rozwiązań, które 
doprowadziły do stworzenia najliczniejszego tłokowego 
myśliwca świata jakim był Bf-109. Tymczasem brak odpo-
wiedniego silnika rzędowego krajowej produkcji, sprawił że 
w Polsce w latach 30. XX w. początkowo całkowicie zarzu-
cono rozwój samolotów myśliwskich w układzie dolnopłata. 
Jest to tym bardziej kuriozalne, jeżeli weźmiemy pod uwa-
gę fakt, że startujące w zawodach bez większych sukce-
sów PZL-19 i 26 stanowiły obiecującą bazę do opracowania 
takiej maszyny, zwłaszcza że pod względem rozwiązań 
konstrukcyjnych i dopracowania płatowca przewyższały 
niemieckiego rywala.

Aleksandra Blachnicka

Silnik gwiazdowy Skoda GR.760 konstrukcji  
inż. Stanisława Nowkuńskiego , napędzający  
zwycięskie samoloty RWD-9S
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Śmierć bohaterów
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	 Pierwsze	strony	ówczesnych	gazet	w krzykliwy	
sposób	informowały	opinię	publiczną	o tragedii	zwy-
cięzców	Challenge.	Oprócz	suchych	danych	podawano	
również	plotki,	relacje	naocznych	świadków	„W świetle	
opowiadań	nielicz¬nych	świadków,	katastrofa	przed-
stawiała	się	w sposób	następu¬jący:	Ludzie,	idący	do	
kościoła,	zo¬baczyli	samolot,	jak	kręcąc	się	wokół	swej	
osi	poziomej,	spadał	gwałtownie	ku	ziemi.	Niektórzy	wi-
dzieli,	jak	jeden	z lotników	usiłował	wyskoczyć,	ale	było	
już	zapóźno.	Jak	się	okazało,	był	to	porucznik	Żwirko.	

Samolot runął do lasku i całą siłą uderzył o drzewo, roz-
bija¬jąc się doszczętnie. Lotnicy, albo zostali wyrzuceni, 
albo też sami, chcąc się ratować, wyskoczyli z samolotu. 
Zwłoki por. Żwirki znaleziono w odległości 100 metrów od 
rozbitej maszyny. Gdy wiadomość o tragicznym zgonie por. 
Żwirki i inż. Wigury dotarła do Warszawy i w oka¬ mgnieniu 
rozeszła sie po całem mieście, nie chciano w nią wie¬rzyć. 
Ludzie patrzyli na siebie zdumionemi oczyma, jakgdyby 
powątpiewali wzajemnie w pełnie swych władz umysło-
wych, i szeptali z niedowierzaniem: 

11 września 1932 r., Żwirko i Wigura wystartowali z mokotowskiego lotniska 
tuż po 6 rano. Lecieli na spotkanie z czeskimi kolegami i udział meetingu 
lotniczym. Była piękna, słoneczna, choć nieco wietrzna niedziela. W rejonie 
Cieszyna aura zaczęła się gwałtownie pogarszać, wiatr wiał z huraganową siłą. 
Samolot był już nad Czechosłowacją, gdy prawdopodobnie usiłowali zwrócić...
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— Nie, to niemożliwe… Jakże mogli uwierzyć w śmierć 
tego, który przed kilku dniami olśnił ich wspanialem 
zwycię¬stwem. Ale telegraf nie przestawał wystukiwać 
złowrogich słów. Już za chwile wiadomo było, gdzie, jak, 
dlaczego-. Jeszcze minuta— i oto są już wiadomości, jak 
zginęli”.
 
 Wiadomość o śmierci por. Franciszka Żwirki 
i inż. Stanisława Wigury dosłownie poraziła polskie spo-
łeczeństwo. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 
już na terenie Czechosłowacji, która mimo napiętych 

stosunków z Polską otworzyła granicę dla tysięcy żałob-
ników. Z Cieszyna trumny z ciałami lotników specjalnym 
pociągiem wyjechały do Warszawy. W większych miejsco-
wościach pociąg przystawał, a setki ludzi żegnały zmarłych

 15 września, w dzień ich uroczystego pogrzebu 
cała Warszawa znalazła się w żałobie. Tragicznie zmar-
łych lotników uczczono dwiema minutami ciszy. Ówczesna 
prasa tak to relacjonowała: „W biurach urzędnicy wstali 
od biurek, zatrzasnęły się okienka dla interesantów. Na 
giełdzie pieniężnej, po przemówieniu prezesa zapanowała 
dwuminutowa cisza. W kawiarniach goście wstali od stoli-
ków, na wielu ulicach stanęły tramwaje, taksówki, dorożki”.
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	 Pogrzeb	Żwirki	i Wigury	z udziałem	marszałka	
Józefa	Piłsudskiego,	prezydenta	Ignacego	Mościckiego,	
setek	delegacji	lotników	i tysięcy	warszawiaków	roz-
począł	się	rankiem	16	września	w kościele	św.	Krzyża.	
Warszawski	„Kurjer	Poranny”		informował	swych	czy-
telniuków,	że	„szły	długim	wężem	delegacje	ze	sztanda-
rami,	cechów,	organizacyj	i stowarzyszeń	społecznych,	
związków	zawodowych,	związków	b.	wojskowych,	szkół	
akademickich,	średnich	i zawodowych”.		Okryte	flagami	
narodowymi	trumny	na	zakończenie	uroczystości	udeko-
rowano	Krzyżami	Kawalerskimi	Orderu	Polonia	Restituta.	
Franciszek	Żwirko	i Stanisław	Wigura,	odprowadzani	przez	
kondukt	pogrzebowy	oceniany	na	nawet	300	tys.	osób,	
spoczęli	na	Cmentarzu	Powązkowskim.

	 Miejsce	lotniczej	tragedii	na	stokach	wzgórza	
Kościelec	nazwano	„Żwirkowiskiem”.	Zostało	też	ono	upa-
miętnione	przez	miejscowych	Polaków,	którzy	–	co	należy	

popdkreślić - nadal się nim opiekują. W 1935 r. powstało 
tam mauzoleum i brama z napisem „Żwirki i Wigury start 
do wieczności”. Zakonserwowano pnie świerków, o które 
roztrzaskał się samolot, i wzniesiono symboliczne mogiły 
lotników. 

 W grudniu 1940 roku, po wybuchu wojny Niemcy 
rozebrali mauzoleum lotników. Jednak pamięć okazała się 
trwalsza - po wojnie miejsce zostało odnowione, a w roku 
1950 ustawiono tam ponownie pomnik. Obecnie znajdują 
się tam dwa symboliczne groby lotników i kamień z zacho-
wanym sprzed wojny napisem: „Żwirko Wigura – 11.9.1932”.

Krzysztof Mroczkowski
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Bracia 
Adamowiczowie 

	 Jakże	kochamy	bohaterów	bez	skazy.	Takich	po-
mnikowych,	archetypicznych	i naiwnie	idealnych.	Owe	
nierealne	byty	historyczne	rodem	z czytanek	dla	dzieci,	
które	tak	na	dobrą	sprawę	wcale	nie	są	wzniosłe,	a jedynie	
śmieszne	poprzez	nadmierne	eksploatowanie	ich	w imię	
przedziwnie	pojmowanej	dziejowej	powinności	generowa-
nia	polityki	historycznej	i patriotycznej.	Mimo	że	czasem	
patetyczność	owych	wzorców	jest	wręcz	nachalna,	a mo-
mentami	nawet	żenująca,	to	jednak	wszyscy	kochamy	ten	
sposób	ich	postrzegania.	Nasi	bohaterowie	i patrioci	muszą	
łączyć	w sobie	cechy	Andrzeja	Kmicica,	Michała	Jerzego	
Wołodyjowskiego	i Krzysztofa	Kamila	Baczyńskiego,	ich	

powinnością jest spalanie się w ofiarnym ogniu na ołtarzu 
narodowej chwały. Mimo jednak powszechnego zjawiska 
gloryfikowania postaci historycznych poprzez przypisy-
wanie lub ubarwianie pewnych ich czynów czy związanych 
z nimi procesów lub zjawisk, znamiennym pozostaje fakt, 
iż badania nad działaniami związanymi z kształtowaniem 
wizerunku postaci historycznych są generalnie dość słabo 
zakorzenione w nauce polskiej. Rzadko też są stosowane 
w praktyce analizy historycznej w badaniach biograficz-
nych – niemnij jednak w tym też ujęciu pojęcie wizerunku 
(określanego czasem jako image) może funkcjonować jako 
owo wyobrażenie o danej postaci. Nie jest to więc obraz 

Kim byli bracia Bolesław i Józef Adamowiczowie, bohaterowie – nieco zapomnia-
ni – Polskich Skrzydeł? Nie, nie ukończyli żadnej znanej szkoły lotniczej, byli 
polskimi emigrantami osiadłymi w Ameryce na początku XX wieku. Pochodzili 
z polskich Kresów Wschodnich, którzy pojechali do Nowego Świata „za chlebem”.  
Osiedlili się w nowojorskim Brooklynie, gdzie najpierw pracowali jako robotnicy, 
a później założyli wytwórnię wody gazowanej i ciężką pracą – jak to się mówi -  
„dorobili się”. Ich pasją stało się latanie. Kupili sobie samolot. Z czasem postanowili 
polecieć do kraju – przez ocean… 
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rzeczywisty, lecz tylko pewien subiektywny wytwór wy-
obraźni czy też projekcja oczekiwań odbiorców. Oczekiwań 
na miarę epoki! 

 Lata 20. i 30. XX w. przyniosły wiele prób pokona-
nia lotem Atlantyku. Lindbergh przeleciał Atlantyk w 1927 
r. Wiele ze śmiałków, mimo że podejmowali je profesjona-
liści, kończyło swój żywot tragicznie. Taki los spotkał np. 
Ludwika Idzikowskiego i Kazimierza Kubalę – Idzikowski 
zginął w płomieniach, Kubala miał złamane życie i karierę. 
Dlaczego zatem ci dwaj amatorzy, proste chłopaki, zdecy-
dowali się na taki wyczyn? Warto odnotować, że obaj bracia 
stali w tłumie oczekujących w Nowym Jorku na przylot 
Kubali i Idzikowskiego w 1929 r. Nie doczekali się…

 To zapewne właśnie wtedy, po otrzymaniu wia-
domości o tragicznej śmierci Idzikowskiego na wyspach 
azorskich, stojąc na lotnisku Floyd Bennett Field (obecnie 
nowojorskiego lotniska JFK), Bolesław Adamowicz miał 
powiedział do brata Józefa: „No, przecież jakiś Polak musi 
wreszcie pokonać Atlantyk!”. Od tamtej chwili myśl ta upar-
cie towarzyszyła im podczas treningowych lotów. W roku 
1931 pojawia się bodaj pierwszą wzmianka – odnotowana 

na łamach ówczesnych mediów - o planowanym przez 
Bolesława i Józefa locie do kraju – mieli wówczas stwier-
dzić: „Dla większej chwały Polski!”.

 Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że pomysły tego 
rodzaju nie były odosobnione wśród amerykańskiej Polonii. 
Pochodzący z Podkarpacia i zamieszkały w USA Stanisław 
Hausner, po uzyskaniu licencji pilota również postanowił 
przelecieć przez północny Atlantyk do Polski. W tym celu 
zakupił on samolot typu Bellanca J-300 (NR 7085) i w dniu 
28 maja 1932 r. wystartował do lotu do Polski z leżącego 
w stanie New Jersey lotniska Newark. Niezmiernie trudne 
warunki atmosferyczne i nierówna praca silnika zmusiły 
Hausnera do zawrócenia znad Atlantyku zaledwie po trzech 
godzinach lotu. Z trudem doleciał na lotnisko, z którego 
wystartował. 

 Kolejną próbę podjął w dniu 3 czerwca 1932 r. 
startując z lotniska Floyd Bennett pod Nowym Jorkiem. 
Hausner wybrał trasę wiodącą nad Nową Funlandią, 
Irlandią, z planowanym lądowaniem w Londynie i konty-
nuacją lotu do Warszawy. Przez blisko tydzień nie było 
żadnych informacji o jego losach - pierwotnie uznano go 
za zaginionego. 
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	 Hausner	po	29	h	i 29	min	lotu	musiał	wodować	
z powodu	braku	paliwa,	które	wyciekło	z uszkodzonego	
zbiornika.	Paradoksalnie	to	uratowało	mu	życie	-	puste	
zbiorniki	utrzymywały	samolot	na	powierzchni	wody.	Pilot	
miał	z sobą	zaledwie	tylko	kilka	kanapek	i trochę	wody.	
Dopiero	10	czerwca,	około	400	mil	morskich	od	wybrzeży	
Portugalii	brytyjski	tankowiec	Circe	Shell	podjął	w rejo-
nie	wysp	azorskich	nieprzytom¬nego	już	pilota	między.	
Po	powrocie	do	sił	Hausner	zaczął	przygotowywać	się	do	
następnej	próby	przelotu	atlantyckiego,	jednak	do	niej	już	
nie	doszło	–	poniósł	śmierć	w wypadku	lotniczym.

	 Przelot	nad	Atlantykiem	rozpalał	wyobraźnię	
pilotów	-	pierwszym	Polakiem,	który	przeleciał	nad	tym	

oceanem - Atlantykiem południowy, - do tego samotnie 
i maszyna polskiej konstrukcji (RWD-5 bis) w maju 1933 
r., był kapitan pil. Stanisław Skarżyński. Zafascynowani 
kwestią przelotu nad Atlantykiem północnym bracia ku-
pili do tego celu samolot - Bellanca J-300 Special, solidną 
amerykańską maszynę w układzie górnopłata, napędzana 
pojedynczym silnikiem Wright Whirlwind o mocy 220 KM, 
o konstrukcji mieszanej, z podwoziem stałym. Samolot o nr. 
fabrycznym 3003 otrzymał amerykańskie znaki rejestra-
cyjne NR797W i nazwę własną „City of Warsaw”. Bracia 
również dodali napis „New York – Warszawa” i wymalowali 
na kadłubie godło Orła Białego, co nie pozostawiało naj-
mniejszych nawet wątpliwości co do kwestii ich tożsamości 
narodowej.

 Był to bardzo nowoczesny samolot - oblot proto-
typu wersji Special miał miejsce właśnie w 1933. Niestety 
pierwsza próba lotu z Ameryki do Polski okazała się nie-
udana. Rok później - w 1934 r. - podjęli oni kolejną. Ta przy-
niosła sukces.

Bracia Adamowiczowie przed swoim samolotem  
w otoczeniu działaczy polonijnych

Bracia Józef i Bolesław Adamowiczowie
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	 Start	nastąpił	29	czerwca	1934	r.	o godzinie	5.00	
czasu	lokalnego	z Harbour	Grace	na	Nowej	Fundlandii,	co	
potwierdzał	wpis	w dzienniku	pokładowym:	„June	29.	Take	
off	5	O’Clock	From	Harbour	Grace	for	Warsaw,	Poland”.	
Początkowo	lot	przebiegał	bez	zakłóceń,	na	wysokości	
3000	m,	lecz	po	sześciu	godzinach	temperatura	spadła	
i maszynę	zaczął	lód,	bracia	tracili	kontrolę	nad	manew-
rowością.	Po	ok.	20	godzinach	lotu	bracia	ujrzeli	wresz-
cie	brzeg	Europy,	lecz...	nie	wiedzieli,	gdzie	dokładnie	się	
znajdują.	W między	czasie	nad	wybrzeże	nadciągnęły,	więc	
dalsze	trzy	godziny	bracia	lecieli	kierując	się	wskazaniem	
busoli	na	wschód,	nie	widząc	jednak	ziemi.	W pewnym	
momencie	podjęli	decyzję	o zmianie	kursu	i przez	kolejną	
godzinę	lecieli	w przeciwnym	kierunku.	Ostatecznie	widząc,	
że	paliwo	się	im	się	kończy	i korzystając	z polepszenia	wi-
doczności,	ale	nie	mogąc	zlokalizować	żadnego	punktu	
orientacyjnego,	wylądowali	na	przygodnym	pastwisku,	
pomijając	w ostatnim	momencie	stado	krów	i rozwalając	
drewniany	płot	otaczający	łąkę	-	jak	się	okazało,	wylądo-
wali	koło	miejscowości	Fleury-sur-Orne	we	francuskiej	
Normandii.	Po	naprawie	kółka	ogonowego,	które	pod-
czas	lądowania	uległo	uszkodzeniu,	bracia	wystartowali	
do	lotu	do	Paryża,	a następnie	miał	miejsce	przelot	przez	
Europę	–	bracia	polecieli	najpierw	do	Torunia,	a następnie	
do	Warszawy.	

 Ostatni etap transatlantyckiego wyczynu bracia 
przebyli w towarzystwie pilota Aleksandra Onoszki, czu-
wającego już nad prawidłowością nawigacji. On sam później 
tak opisał przylot do Warszawy: „Wyobraźcie sobie […] 
widzę na dole mrowie ludzi, więc odchodzę daleko nad 
Okęcie, aby lądować na Rakowieckiej, z dala od tłumów. 
Gdy jesteśmy nad środkiem lotniska Mokotowskiego, je-
den z Adamowiczów pyta zdenerwowany, gdzie się po-
działo lotnisko? Nie widział w ogóle, ani pola, ani ludzi! 
W Warszawie na braci czekało kilkanaście tysięcy osób, 
m.in. p.o. prezydenta stolicy Karol Ołpiński, szef lotnictwa 
gen. Ludomił Rayski, wiceminister komunikacji Aleksander 
Bobkowski, ambasador USA, generałowie WP i dziennika-
rze. »Byli tam młodzieńcy i starsi, panny, wojskowi, jakieś 
chłopaki, a nawet Żydzi« - wspominał potem Bolesław 
Adamowicz. Obrzucano ich kwiatami, a potem tłum po-
rwał Adamowiczów na ręce i rzucił do jakiegoś auta. »Ben, 
co to jest? Czy ty rozumiesz? To dla nas« - odezwał się 
wtedy Joe. Zamieszanie i uniesienie było tak wielkie, że 
niemożliwe stało się wygłaszanie powitalnych przemówień. 
Kawalkada aut, obrzucana z okien i balkonów kwiatami, 
posuwając się wśród rozentuzjazmowanych tłumów, do-
tarła do ratusza. Dopiero wówczas przemówił prezydent 
Ołpiński, ambasador amerykański i wicemarszałek Senatu. 
Braciom wręczono odznaki honorowe miasta Warszawy. 

Samolot Bellanca J300, którym bracia 
Adamowiczowie przelecieli z Nowego Jorku  
do Warszawy
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Orkiestra odegrała Mazurka Dąbrowskiego, Pierwszą 
Brygadę i Warszawiankę, a Józef, dziękując Warszawie, 
swoją mową polsko amerykańską z kresowym akcentem 
powiedział: »Chcieliśmy wsławiċ imię Polski. Cieszymy się, 
że zwycięstwo nasze jest również zwycięstwem Polonii 
w Stanach Z  jednoczonych. Największą jednak rado-
ścią i nagrodą jest dla nas fakt, że nasz lot Nowy Jork 
- Warszawa przysporzył chwały polskiemu lotnictwu«. 
Podobnie jak w Warszawie Adamowiczów witali mieszkań-
cy Bydgoszczy, Łodzi, Grudziądza, Częstochowy, Gdyni, 
Krakowa, Śląska i - jakżeby inaczej - kochanego Wilna. 
Rozpisywano się o nich w gazetach, odznaczeni zostali 
Krzyżami Of icerskimi IV klasy Orderu Polonia Restituta, 
wręczano im dyplomy honorowe miast i wydawano na ich 
cześċ bankiety”. 

 Polska opinia publiczna przyjęła ich wręcz eu-
forycznie – byli wszak pierwszymi Polakami, którzy po-
konali północny Atlantyk! W kraju – o czym świadczy 
cytowana relacja Onoszki byli podejmowani przez tłumy 
oraz najwyższych dostojników państwowych i wojsko-
wych. Nieustraszeni bohaterowie awiacji. Nagradzano 

ich i odznaczano – wszak istotnie rozsławili imię Polski 
w świecie. Pisała o nich i ich wyczynie prasa amerykańska, 
francuska, niemiecka i oczywiście polska. Byli celebrytami, 
ale „pycha kroczy przed upadkiem”. Po triumfalnej wizy-
cie w kraju powrócili do Ameryki, a ich dalsze losy pokryła 
krępująca niepamięć. 

 Rychło okazało się bowiem, że bracia Adamowi- 
czowie, to bohaterowie tacy trochę na wyrost, niezbyt 
chlubni. No bo oczywiście przez północny Atlantyk przele-
cieli, ale trzeba to wprost powiedzieć: nasi bohaterowie do-
konali swego niezwykłego wyczynu korzystając z funduszy 
zdobytych na produkcji bimbru w czasach szalejącej w USA 
prohibicji. Tym samym po krótkim okresie ogólnonarodo-
wej euforii wywołanej wyczynem braci, los ich zakończył 
się „w niesławie, jaką sami na siebie lekkomyślnie sprowa-
dzili”. Amerykańska policja była bezwzględna, podobnie 
jak sądy – bracia przeszli przez szereg procesów, wyroków 
i na koniec więzienia. To wszystko mocno zaciążyło na ich 
postrzeganiu przez Historie i sprawiło, że tak prędko o nich 
zapomniano - zarówno w USA, jak w Polsce.   

Jeszcze niepomalowany  model samolotu 
de Havilland DH.103 Hornet w rękach konstruktora. 
Fotografia pochodzi z archiwum rodzinnego

Bracia Adamowiczowie w otoczeniu  
polskich lotników wojskowych
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Zdobywcy Atlantyku w drodze powrotnej  
do Nowego Jorku

 Osobnym elementem i przesłanką względów na-
tury społecznej jest bowiem coś, co można nazwać „ko-
niecznością patriotyczną”, ową intencjonalną parafrazą 
i trawestacją treści historycznych, służącą nie rozpozna-
waniu przeszłości, ale swoiście pojmowanemu kultowi 
pamięci i kreowaniu całkowicie abstrakcyjnych wzorców 
postaw patriotycznych. W tym kontekście wyczyn, jakim 
był przelot braci Adamowiczów i oczywiście oni sami sta-
ły się na krótko ikoną oczekiwań społecznych.  Dlaczego 
- bo takiego rodzaju bohaterów po prostu oczekiwano. 
A potem nastało milczenie. Po 90 latach to z kolei spo-
wodwało, iż nasze wyobrażenia na ich temat - i umiejsca-
wiane w nim charyzmatycznych postacii żyjących nieco 
w świecie fantasmagorycznych przedstawień stało się dalej 
rozpowszechniane… Pamiętajmy jednak, że ci zapomnia-
ni sprzedawcy wody mineralnej ( i nielegalnego bimbru)  
przez ten Atlantyk przelecieli…

 Ich samolot pozostał w Polsce- został odkupio-
ny przez LOPP i do 1937 r. służył w Sztabowej Eskadrze 
Treningowej przy 1 Pułku Lotniczego do lotów propagan-
dowych. Następnie Bellanca braci Adamowiczów została 
przebudowana na samolot transportowy do wywozu skocz-
ków spadochronowych. W 1938 r. otrzymała znaki SP-BPG. 

 7 września 1939 r. maszyna została ostrzelana 
z ziemi przez obronę przeciwlotniczą i lądowała przymu-
sowo w rejonie Brześcia. Niezdolny do lotu dostał się w ręce 
Niemców i – jak twierdzi część opracowań – był używany 
na froncie wschodnim przez lotnictwo rumuńskie.

Krzysztof Mroczkowski

54  nr 4 (9)  Sierpień 2022 



55  nr 4 (9)  Sierpień 2022 



Challenge 1934

	 Na	czele	komitetu	organizacyjnego	stanął	sekre-
tarz	generalny	Aeroklubu	RP	Bogdan	Kwieciński,	a jego	ze-
spół	opracował	nowy	regulamin	-	dopuszczono	do	udziału	
samoloty	turystyczne	tylko	jednej	kategorii,	o masie	wła-
snej	do	560,56	kg.	Zasady	rozgrywania	pozostały	konku-
rencji	analogiczne	jak	w poprzednich	edycjach.	Zawody	
składały	się	z prób	technicznych,	lotu	okrężnego,	którego	
trasę	znacznie	wydłużono	-przebiegała	również	przez	tery-
torium	Afryki	Północnej	oraz	próby	prędkości	maksymalnej.	
W zawodach	uczestniczyły	ekipy	z Polski,	Czechosłowacji,	
Niemiec	i Włoch.	Zgłoszona	była	również	ekipa	francuska	
licząca	8	załóg,	ale	zrezygnowała	ze	startu	jeszcze	przed	

rozpoczęciem zawodów. Polskę reprezentowało 11 załóg, na 
samolotach RWD-9S i RWD-9W oraz PZL.26, skonstruowa-
nych specjalnie na Challenge w oparciu o RWD-6 i PZL.19 
z 1932 r. Tak polską ekipę opisywała ówczesna prasa: 

Nr 61  PZL.26 SP-PZL, nr fabr. 5     
Imię własne „POMORZE”, fundator- Województwo 
Pomorskie, Kaszubi i Gdańsk
PIOTR DUDZIŃSKI  - lat 35, kapitan, pilot wojskowy 
od roku 1926. Brał udział w licznych zawodach krajo-
wych i międzynarodowych, jak Austrjacki Lot Alpejski 
1933, Challenge 1930. W Challenge’u 1932 uczestniczył 

 W Międzynarodowych Zawody Samolotów Turystycznych Challenge International  
de Tourisme w roku 1932, w Berlinie, polska załoga: Franciszek Żwirko i Stanisław 
Wigura na samolocie RWD-6 odniosła wspaniałe zwycięstwo, które zobowiąza-
ło Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej do zorganizowania kolejnej edycji zawodów.  
Tym samym czwarte zawody Challenge odbyły się w dniach 29 sierpnia – 16 września 
1934 w Warszawie.
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w charakterze pilota zapasowego. Doświadczony i ruty-
nowany zawodnik. Szef ekipy challenge’owej.
EUSTACHY KOŁODZIEJ - lat 43, starszy majster wojsko-
wy z 6 pułku lotn. ze Lwowa. Rutynowy mechanik, stary 
i wierny towarzysz swego obecnego pilota z poprzednich 
większych lotów i zawodów.

Nr 62 PZL.26 SP-PZM, nr fabr. 6   
Imię własne „PIŁSUDCZYK”, fundator - Korpus Oficerski, 
Oficerowie Rezerwy i Związek Strzelecki
IGNACY GIEDGOWD - lat 37, kapitan, pilot wojskowy od 
roku 1925. Brał z powodzeniem udział w szeregu zawo-
dów krajowych oraz dwukrotnie w Challenge’u 1930 i 1932, 
w którym uzyskał 18-te miejsce. 
MARJAN KMIEĆ - lat 31, majster wojskowy z 6 pułku lotn. 
Pierwszorzędny mechanik i zamiłowany sportowiec, jeden 
z pierwszych członków Aeroklubu Lwowskiego. Wybitnie 
inteligentny, ustawicznie pracujący nad sobą, władający 
kilkoma obcemi językami, jest typem mechanika lotniczego 
w pojęciu najbardziej europejskim.

Nr 63 PZL.26 SP-PZN, nr fabr. 3
Imię własne „SPOŁEM”, fundator- Związek Spółdzielni 
Spożywców i Związek Rewizyjny Spółdzielni Wojskowych
SZCZEPAN GRZESZCZYK - lat 33, inżynier, kierownik 
Stacji Płatowcowej Instytutu Badań Technicznych Lotnictwa 
sportowego i  ruchu klubowego, członek- założyciel 

Aeroklubu Lwowskiego i były jego prezes. Jeden z czoło-
wych i najbardziej rutynowanych zawodników sportowych. 
Pionier i faktyczny twórca szybownictwa w Polsce, wybitny 
konstruktor szybowców. Pośród ekipy challenge’owej jest 
to jeden z najbardziej zasłużonych pracowników lotnictwa.

ŁADYSŁAW MAY - lat 32, student Politechniki Lwowskiej, 
pilot turystyczny Aeroklubu Lwowskiego i jeden z pierw-
szych jego członków, następnie prezes, ostatnio kierownik 
techniczny. Pilot, sportowiec, turysta i technik - jest towa-
rzyszem w całem słowa znaczeniu.

Nr 64 PZL.26 SP-PZO, nr fabr. 4   
Imię własne „Podoficer II”, fundator - Korpus Podoficerski

Maszyna Nr 61-PZL.26 SP-PZL, nr fabr. 5

PZL.26 SP-PZM Ignacego Giedgowda
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JAN BALCER – lat 32. st. sierżant, pilot wojskowy od roku 
1926, jeden z najlepszych pilotów podoficerów. Podobnie 
jak Buczyński, bierze udział w Challenge’u na jednem 
z dwóch samolotów ufundowanych przez korpus podofi-
cerski dla zawodników podoficerów.
JAN KULZA – lat 34, kapitan – obserwator. W roli towarzy-
sza przedstawia pomoc jako nawigator, z tytułu swych wy-
bitnych kwalifikacyj obserwatora wojskowego. Brał udział 
w kilku zawodach krajowych.

Nr 65 PZL.26 SP-PZP, nr fabr. 2   
Imię własne „Wielkopolska”, fundator - Województwo 
Poznańskie
ANDRZEJ WŁODARKIEWICZ - porucznik, lat 28 (najmłod-
szy z zawodników). Pilot wojskowy zaledwie od roku 1930, 
a już mający za sobą świetną karjerę lotniczą - instruktora 
akrobacji w wyższej szkole pilotażu w Grudziądzu. 
EUGENJUSZ PRZYSIECKI - lat 24,  dyplomant Wydz. 
Medycznego Uniwersytetu, znany jako pilot turystyczny 
Aeroklubu Warszawskiego, rutynowany zawodnik szeregu 
konkurencji krajowych. Jest typowym - i wzorowym - mi-
łośnikiem i sportsmanem lotniczym i w ogóle, miłośnikiem 
sportu motorowego; jedyny nie-zawodowiec z całej ekipy 
polskiej. 

Nr 71 RWD-9S SP-DRD, Nr fabr. 99   
Imię własne „Jan Śniadecki”, fundator - Województwo 
Krakowskie i Lubelskie
JERZY BAJAN - lat 33. Kapitan. Lotnik wojskowy od roku 
1921, początkowo obserwator, od roku 1924 - pilot myśliw-
ski i wychowawca wielu już pokoleń najtęższych myśliw-
ców. Brał udział w różnych zawodach międzynarodowych 
- turystycznych, wojskowych i  akrobacyjnych, zajmując 
szereg miejsc czołowych, lub wręcz pierwszych. Dwukrotny 
zawodnik Challenge’u w latach 1930 i 1932; w ostatnim 
zajął miejsce 11-te w kwalifikacji ogólnej, trzecie w ekipie 
polskiej. 
GUSTAW POKRZYWKA - lat 34,  starszy majster wojsko-
wy z 2 pułku lotn. z Krakowa, werkmistrz słynnej eskadry 
Bajana, stały i wierny jego towarzysz we wszystkich do-
tychczasowych zawodach (a więc i w Challenge’u 1932). 

PZL.26 SP-PZO Jana Balcera
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Nr 72 RWD-9S SP-DRE, Nr fabr. 90  
Imię własne „Podoficer I”, fundator- Korpus Podoficerski
JAN BUCZYŃSKI - lat 32, plutonowy, wojskowy pilot od 
roku 1927. Specjalnością jego jest lotnictwo myśliwskie 
i akrobacja, w której osiągnął b. wysoką klasę. Na między-
narodowym meetingu lotniczym w Warszawie w r.1933 
zdobył drugą nagrodę za popisy akrobacji na najnowszym 
wówczas samolocie myśliwskim P.7.
TADEUSZ LEWKOWICZ - lat 30, kapitan - obserwator, cie-
szący się opinją jednego z najlepszych w lotnictwie wojsko-
wem. Ze względu na stan zdrowia w Challenge wystartował 
zmiennik - WIKTOR ROGALSKI

Nr 73 RWD-9W SP-DRA, nr fabr. 85 
Imię własne „Śląsk”, fundator- Województwo Śląskie
STEFAN FLORJANOWICZ - kapitan, lat 35. Pilot wojskowy 
od roku 1920. Do lotnictwa wojskowego wstąpił w czasie 
wojny, jako student Akademji Sztuk Pięknych, do której 
już po wojnie, nie wrócił; jego natura artysty znalazła sobie 
w lotnictwie miejsce i zaspokojenie potrzeb piękna. 
LEON ZAMIARA - lat 33, starszy majster wojskowy z 4 p. 
lotn. z Torunia, jeden z najlepszych towarzyszów. Mechanik 
z zawodu i z funkcji, uzupełnił i rozszerzył swoje kwalifikacje 

lotnicze w drodze szczerego zamiłowania, wrodzonych 
zdolności i wielkiego zacięcia sportowego. 

Nr 74 RWD-9S SP-DRF, nr fabr. 96   
Imię własne „Dar Tytoniowców”, Fundator- Pracownicy 
Monopolu Tytoniowego
TADEUSZ KARPIŃSKI - lat 33, były pilot wojskowy od roku 
1920, obecnie pilot komunikacyjny P.L.L. „Lot”, z przelecia-
nem 3/4 miljona kilometrów. Brał udział w szeregu kon-
kursów krajowych i zagranicznych, turystycznych i szy-
bowcowych oraz dwukrotnie w Challenge’u w latach 1930 
i 1932, w ostatnim zdobywając miejsce 9-te w klasyfikacji 
ogólnej (2-gie, po Żwirce, w ekipie polskiej). 

RWD-9S SP-DRD Jerzego Bajana

RWD-9S SP-DRE Jana Buczyńskiego  
startuje na bramkę
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ADAM GAWĘDA - lat 30, cywilny mechanik lotniczy i pilot 
turystyczny, kierownik techniczny Aeroklubu Śląskiego 
w Katowicach. Brał udział w zawodach krajowych.
Nr 75 RWD-9S SP-DRC, Nr fabr.  100  
Imię własne „Bebewuer – Lot”, Fundator- Klub Parlamen 
-tarny B.B.W.R. i pracownicy P.L.L. „Lot”
STANISŁAW PŁONCZYŃSKI - lat 34, były pilot wojskowy 
od roku 1923, obecnie pilot komunikacyjny w P.L.L. „Lot”, 
ma wylatane przeszło 3/4 miljona kilometrów. Obok 
Karpińskiego, jest to jeden z najbardziej sportowo nastro-
jonych i wyrobionych pilotów komunikacyjnych starszego 
pokolenia.
STANISŁAW ZIENTEK - lat 32, mechanik pokładowy 
Polskich Linji Lotniczych „Lot”. Mechanik pokładowy - 
a zwłaszcza z personelu latającego takiej kompanji jak 
„Lot” - to idealny  towarzysz, z samego już założenia. 

Nr 76 RWD-9W SP-DRB, Nr fabr. 97   
Imię własne „L.O.P.P. – Lotniczka”, Fundator- Zarząd 
Główny i inne Okręgi L.O.P.P. oraz Komitet Kobiecy
HENRYK SKRZYPIŃSKI - kapitan, lat 34. Pilot wojskowy 
od roku 1925. Brał z powodzeniem udział w szeregu zawo-
dów krajowych i zagranicznych (Lot Małej Ententy i Polski, 
lot do Bukaresztu).

MICHAŁ LORENC - lat 30, starszy majster wojskowy z 3 
pułku lotn. w Poznaniu, silnikowiec, instruktor techniczny 
i wykładowca. Nadzwyczaj skrupulatny i oddany mechanik 
i wzorowy podoficer. 
 Ponadto w barwach Polski startowała też załoga 
angielska Walter Macpherson – Peter Reiss na samolocie 
DH-80 Puss Moth G-ABMD, numer startowy 81.

 Ceremonia otwarcia zawodów odbyła się w po-
łudnie 28 sierpnia 1934 r. na lotnisku mokotowskim 
w  Warszawie, w  obecności prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego. Zabrakło na niej ekipy włoskiej, która nie 
dotarła na czas do Warszawy z powodu złych warunków 
pogodowych. 

RWD-9S SP-DRF Tadeusza Karpińskiego

RWD-9W SP-DRA Stefana Florianowicza
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	 Po	oficjalnym	powitaniu	odbyły	się	pokazy	lotnicze	
z udziałem	samolotów	myśliwskich	PZL	P.7.	Po	godzinie	
14.00	na	lotnisko	mokotowskie	doleciała	spóźniona	ekipa	
włoska.	Ponieważ	opóźnienie	mieściło	się	w dopuszczal-
nych	przez	regulamin	granicach,	Włosi	nie	zostali	zdys-
kwalifikowani.

Próby techniczne 

Na	próby	techniczne	składała	się	ocena	poziomu	tech-
nicznego	samolotów	pod	kątem	szczegółowych	wymo-
gów	regulaminu	oraz	konkurencje	wymagające	wysokiego	
kunsztu	pilotażu	i umiejętności	wykorzystania	możliwości	
maszyn.	Próby	zaczęły	się	29	sierpnia	od	sprawdzenia	obo-
wiązkowego	wyposażenia	i dokładnego	ważenia	samolo-
tów.	Okazało	się,	że	wszystkie	samoloty	niemieckie,	dwa	
włoskie	i jeden	angielski	przekraczają	dopuszczalną	masę	
własną	560,56	kg,	dlatego	musiały	zostać	pozbawione	róż-
nych	elementów	wyposażenia,	jak	tapicerka,	owiewki	kół	
i kołpaki	śmigieł.	Konkurencje	lotne	obejmowały	próby:	
krótkiego	startu	(na	przeszkodę	–	bramkę	o wysokości	8	m)	
krótkiego	lądowania	(znad	bramki),	składania	i rozkładania	
skrzydeł	na	czas,	uruchamiania	silnika	na	czas,	prędkości	

minimalnej i zużycia paliwa. W ocenie własności technicz-
nych samoloty RWD-9 znalazły się dopiero na 8, a PZL.26 
na 12 miejscu (na 16 sklasyfikowanych samolotów).

 Polacy zwyciężyli w konkurencjach prędkości mi-
nimalnej i składania skrzydeł. W próbie prędkości minimal-
nej Jerzy Bajan uzyskał wynik 54,14 km/h. Drugie miej-
sce z wynikiem 55,24 km/h zajął czeski pilot Jan Anderle 

Stanisław Płonczyński i Stanisław Zientek przy 
RWD-9S SP-DRC

Polska ekipa na Challenge 1934
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również startujący na RWD-9. W próbie składania skrzydeł 
pierwsze sześć miejsc zajęli zawodnicy polscy startujący 
na RWD-9 z Henrykiem Skrzypińskim na czele.
 
 Po próbach technicznych również prowadzili 
Polacy: pierwsze miejsce zajmował Jerzy Bajan z wynikiem 
994 punktów, drugie Tadeusz Karpiński z 954 punktami, 
trzecie Stanisław Płonczyński z wynikiem 953 punktów.

Lot okrężny 

 Trasa lotu okrężnego liczyła 9537,4km. Składała 
się z dwóch wielkich etapów: Warszawa – Algier, który nale-
żało przebyć w dniach 7 – 10 września i Algier – Warszawa, 
do przebycia w dniach 11 – 15 września. Trasa przebiegała 
przez następujące miasta:
I etap: Warszawa – Królewiec – Berlin – Kolonia – Bruksela 
– Paryż – Bordeaux – Pau – Madryt – Sewilla – punkt kon-
trolny Tanger – punkt kontrolny Rabat – Casablanca – 
Meknes – Sidi-bel-Abbes – Algier – łącznie 4774 km.
II etap: Algier – Biskra – Tunis – Palermo – punkt kontrolny 
Messina - punkt kontrolny  Nocera Terinese - punkt kontro-
lny Praia Mare – Neapol – Rzym – Rimini - punkt kontrolny 

Castelfranco Veneto – Zagrzeb – Wiedeń – Brno – Praga 
– Katowice – Lwów - punkt kontrolny Lida – Wilno - punkt 
kontrolny Grodno – Warszawa – łącznie 4763,4 km.

 Lot okrężny był największym wyzwaniem tych za-
wodów - tę niezwykle trudną próbę mogły ukończyć tylko 
załogi mające najwyższe umiejętności i dużo szczęścia, 
lecące wytrzymałymi i niezawodnymi samolotami.  

Prezydent RP Ignacy Mościcki na trybunie  
zawodów Challenge 1934

Samolot PZL.26 SP-PZL podczas  
próby składania skrzydeł
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	 7	września	o godzinie	5.00	do	lotu	okrężnego	wy-
startowały	32	załogi	i 14	września	-	jako	pierwszy	-	ukoń-
czył	lot	okrężny	Ignacy	Giedgowd.	Tego	dnia	do	Warszawy	
doleciało	16	zawodników,	w tym	prócz	Giedgowda	Jerzy	
Bajan,	Jan	Buczyński,	Stanisław	Płonczyński	i Henryk	
Skrzypiński.	Następnego	dnia	do	Warszawy	dotarli	Piotr	
Dudziński,	Walter	Junck	i Karl	Francke	oraz	trzej	zawodnicy	
kontynuujący	lot	poza	konkursem	-	Fritz	Morzik,	Andrzej	
Włodarkiewicz	i Tadeusz	Karpiński.

	 Zwycięzcą	lotu	okrężnego	był	Georg	Pasewaldt,	
który	uzyskał	prędkość	średnią	215,33	km/h	i wynik	880	
punktów.	Po	locie	okrężnym	i próbach	technicznych	w kla-
syfikacji	generalnej	pierwsze	miejsce	zajmował	Jerzy	Bajan	
z wynikiem	1855	punktów,	drugie	Stanisław	Płonczyński	
z wynikiem	1821	punktów,	a trzecie	Hans	Seidemann	z wy-
nikiem	1813	punktów.	

Próba prędkości maksymalnej

	 Próba	prędkości	maksymalnej	została	rozegrana	
16	września	na	trasie	trójkąta	zamkniętego	Warszawa	–	
Nowosolna	–	Głowaczów	–	Warszawa	o długości	297	km.	
Zawodnicy	startowali	w kolejności	zajmowanych	miejsc	
w klasyfikacji	generalnej	w odstępach	czasowych	odpo-
wiadających	różnicy	punktów	między	nimi.	Dzięki	temu	
można	było	oczekiwać,	że	kolejność,	w jakiej	zawodnicy	
będą	lądować	po	tej	próbie	będzie	odpowiadała	ostatecznej	
kolejności	w klasyfikacji	generalnej	zawodów.	Przewaga	
punktowa	Jerzego	Bajana	teoretycznie	gwarantowała	mu	
zwycięstwo,	ale	najdrobniejsza	usterka	silnika	mogła	po-
krzyżować	wszelkie	teoretyczne	kalkulacje	szans.	

	 O godzinie	16.00	linię	startu	przeciął	RWD-9S	
pilotowany	przez	Bajana,	a za	nim	w kilkuminutowych	

Trasa lotu okrężnego Challenge 1934
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odstępach samoloty kolejnych zawodników. Wśród tłumów, 
jakie przybyły na lotnisko mokotowskie panowało wielkie 
napięcie, które jeszcze wzrosło, gdy przez megafony poda-
no meldunki z punktów kontrolnych, że prowadzą polskie 
RWD-9. Kilka minut po godzinie 17 RWD-9 Bajana przeciął 
linię mety i wylądował. Był zwycięzcą. Chwilę później linię 
mety minął Stanisław Płonczyński, który zajął drugie miej-
sce w klasyfikacji generalnej.

 Najlepsze wyniki w próbie prędkości maksy-
malnej osiągnęli trzej Niemcy startujący samolotami Bf 
108A: Theo Osterkamp (291 km/h, 81 pkt), Karl Francke 
(287 km/h, 77 pkt) i Walter Junck (283 km/h, 73 pkt). 
Najszybszy z Polaków był Stanisław Płonczyński, któ-
ry osiągnął prędkość 255 km/h i zajął w tej konkurencji 
czwarte miejsce, otrzymując 45 punktów. 

 Zwycięstwo załogi w składzie: Jerzy Bajan i Gustaw 
Pokrzywka dawało Polsce prawo do organizacji kolejnej 
edycji zawodów Challenge w 1936 r., ale Polska zrezygno-
wała z tego z powodów finansowych, a także zaostrza-
jącej się sytuacji międzynarodowej. Po rezygnacji Polski 
FAI zwróciła się do aeroklubów Niemiec, Francji i Włoch, 
ale one również nie podjęły się organizacji tej imprezy.  

	 W tej	sytuacji	FAI	postanowiła	uchwałą	Konfe-
rencji	 Generalnej	 zaprzestać	 dalszego	 rozgrywania	
Międzynarodowych	Zawodów	Samolotów	Turystycznych	
Challenge	 i  przyznać	 Puchar	 Przechodni	 na	 stałe	
Aeroklubowi	RP.	

Jarosław Dobrzyński

Jerzy Bajan i Gustaw Pokrzywka jadą wzdłuż 
trybun po zwycięstwie w Challenge 1934. 
Przed nimi w samochodzie siedzi szef komitetu 
organizacyjnego, płk Bogdan Kwieciński

Zwycięska załoga Challenge 1934, kpt. pil. 
Jerzy Bajan i starszy majster wojskowy  
(starszy sierżant) Gustaw Pokrzywka
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RWD-9W czeskiego pilota Jana Anderle  
startuje na bramkę
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Członkowie Krakowskiego 
Klubu Seniorów Lotnictwa

	 Jesienią	1916	r.	wstąpił	do	lotnictwa	austriackiego	
w Wiedniu.	Od	stycznia	1917	r.	w szkole,	na	dziesięciomie-
sięcznym	kursie	mechaników	samolotowych.	Później	służ-
ba	w parku	eskadry	na	włoskim	froncie.	W 1918	r.	wrócił	
do	Polski,	do	Krakowa.	Tutaj	w listopadzie	przydzielono	
go	do	nowo	utworzonej	III	Eskadry	Bojowej,	z którą	wy-
ruszyła	do	Lwowa.	Tam	w grudniu	zmieniono	jej	nazwę	na	
7	Eskadrę	Myśliwską.	W 1921	r.	7	Eskadra,	weszła	w skład	
powstającego	1	Pułku	Lotniczego	w Warszawie.	

	 W 1926	r.	trafił	do	11	Pułku	Lotnictwa	myśliwskie-
go	w Lidzie,	gdzie	był	szefem	mechaników	114	Eskadry	
Myśliwskiej.	Po	rozformowaniu	tegoż	pułku	w 1928	r.	
skierowany	na	szefa	mechaników	122	Eskadry	Myśliwskiej	
w 2	Pułku	Lotniczym	w Krakowie.	Z kapitanem	pilotem	
Jerzym	Bajanem	brał	udział	jako	mechanik	i członek	załogi,	
w Challenge.	W 1930	r.	w II	Międzynarodowych	Zawodach	
Lotniczych	Challenge.	W 1932	r.	w III	Międzynarodowych	
Zawodach	Lotniczych	Challenge	zajęli	drugie	miejsce.		

Gustaw Pokrzywka - Chorąży mechanik, s. Bartłomieja i Felicji z d. Żychowicz,  
ur. 25 listopada 1899 r. Rzeszów, odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi (1934), Brązowy 
Krzyż Zasługi (1933), Medal Lotniczy (x4) i inne, zmarł 11 czerwca 1987 r. 
cmentarz Kraków Rakowice kwatera VI rząd 6 grób 14.
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	 W  1934	 w  IV	 Międzynarodowych	 Zawodach	
Samolotów	Turystycznych	Challenge	zorganizowanych	
przez	Aeroklub	Polski	w Warszawie	zajęli	pierwsze	miejsce.	
Uczestnik	Rajdu	Gwieździstego,	zorganizowanego	przez	
Aeroklub	Austrii.	Od	1936	r.	oficer	techniczny	122	Eskadry	
Myśliwskiej.	Z eskadrą	uczestniczył	w kampanii	wrześnio-
wej.	Internowany	w Rumunii.	Przez	Libię,	31	października	
1939	r.	dotarł	do	Francji.	Służył	w bazie	w Lyon	Bron,	a na-
stępnie	jako	mechanik	klucza	myśliwskiego,	broniącego	
fabrykę	samolotów	Bloch	w Chateauroux.	

	 W Anglii	 szef	 techniczny	 eskadry	 sztabowej	
Polskich	Sił	Powietrznych.	Po	trwającym	cztery	miesiące	
kursie	instruktorów	członek	komisji	egzaminacyjnej	(1941)	

w Centrum Wyszkolenia Ziemnego w Blackpool. W okresie 
1942-1943 szef mechaników eskadry w 18 OTU (jednostka 
doskonalenia bojowego i dopasowania załóg). 1943-1946 
zastępca dowódcy ratownictwa technicznego w brytyj-
skim 58 MU (jednostka dokonująca remontu i dostaw 
sprzętu). 11 czerwca 1947 r. powrócił do kraju. W okresie 1 
wrzesień 1947-31 styczeń 1965 kierownik warsztatów a po-
tem zastępca kierownika sekcji maszyn i urządzeń tech-
nicznych w Zakładach Przemysłu Cukierniczego „Wawel” 
w Krakowie. W 1983 r. zaprezentował swoje prace na wy-
stawie malarzy lotników w Krakowie. 

Andrzej Chytkowski
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Samoloty turniejów  
Challenge 1932 i 1934

Pierwsze dwie edycje zawodów Challenge Internationale des Avions de Tourisme, 
czyli Międzynarodowego Turnieju Samolotów Turystycznych, rozegrane w la-
tach 1929 i 1930 miały charakter przede wszystkim rywalizacji sportowej,  
ale wraz ze wzrostem znaczenia konkurencji technicznych, ich cel krystalizował 
się jako dążenie do wytypowania najlepszego, czyli bezpiecznego, funkcjonal-
nego, uniwersalnego i mającego dobre osiągi i własności pilotażowe samolotu 
sportowego. Musiały odznaczać się bezpieczną konstrukcją, komfortem i dużą 
funkcjonalnością. Z tego względu wymagano stosowania rozruszników silników, 
wówczas jeszcze dość rzadko spotykanych, składanych skrzydeł, by umożli-
wić hangarowanie w niewielkich pomieszczeniach. Kabina musiała zapewniać 
wygodę i dobrą widoczność. Samoloty musiały mieć niewielką prędkość mini-
malną, by start i lądowanie były możliwie krótkie, co umożliwiało operowanie 
z terenu przygodnego i wysoką prędkość przelotową, przy możliwie niewielkim  
zużyciu paliwa.

Jerzy Bajan przy samolocie RWD-9S
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	 Aby	dać	czas	na	przygotowanie	nowych	konstruk-
cji,	zwiększono	odstęp	między	zawodami	z jednego	roku	
do	dwóch	lat.

	 W zawodach	w 1932	r.	wzięło	udział	5	polskich	za-
łóg.	Załogi	Franciszek	Żwirko	–	Stanisław	Wigura	i Tadeusz	
Karpiński	–	Stanisław	Zientek	startowały	na	samolotach	
RWD-6.	Załogi	Bolesław	Orliński	–	Marian	Balcerzak,	
Ignacy	Giedgowd	–	Stanisław	Kłosinek	i Jerzy	Bajan	–	
Gustaw	Pokrzywka	startowały	na	samolotach	PZL.19.	Oba	
typy	skonstruowano	specjalnie	do	udziału	w Challenge’u.	
W ocenie	własności	technicznych	RWD-6	zajął	pierwsze	
miejsce	z wynikiem	86	punktów,	a PZL-19	drugie,	z wy-
nikiem	84	punktów.

RWD-6 

	 Samolot	RWD-6	powstał	jako	dzieło	Stanisława	
Rogalskiego,	Stanisława	Wigury	i Jerzego	Drzewieckiego	
w warsztatach	Koła	Mechaników	Studentów	Politechniki	
Warszawskiej	na	Okęciu	z przeznaczeniem	do	udziału	w III	
Challenge	w 1932	r.	

	 RWD-6	był	dwumiejscowym	zastrzałowym	górno-
płatem,	z krytą	kabiną	i miejscami	załogi	obok	siebie.	Był	
to	pierwszy	samolot	sportowy	tego	typu	w Polsce	i jeden	
z pierwszych	na	świecie.	Był	również	pierwszym	w Polsce	
samolotem	krótkiego	startu	i lądowania	z bogatą	mecha-
nizacją	płata,	umożliwiającą	lot	z niespotykaną	wówczas	
bardzo	małą	prędkością.	Utrwalił	na	całe	dziesięciolecia	
wzór	nowoczesnego	samolotu	sportowego.	

	 RWD-6	był	dużym	krokiem	naprzód	w porówna-
niu	z wcześniejszymi	konstrukcjami	RWD.	Projektując	go	
konstruktorzy	wzorowali	się	na	amerykańskim	samolocie	
Monocoupe	90	„Special”	opracowanym	przez	C.	Folkerta,	
na	którym	kanadyjski	pilot	J.	Carberry	zajął	6.	miejsce	

w Challenge w 1930 r. Z tego samolotu zaczerpnięto układ 
górnopłata z gwiazdowym silnikiem i krytą kabiną z miej-
scami obok siebie oraz rozwiązanie amortyzacji podwozia. 
Konstrukcja RWD-6 była mieszana. Kadłub był kratownicą 
spawaną z rur stalowych, kryty płótnem na szkielecie z li-
stew drewnianych, skrzydła drewniane, dwudźwigarowe, 
kryte płótnem, wyposażone w sloty i klapy, podparte po-
jedynczym zastrzałem o przekroju kroplowym. W kadłu-
bie umieszczony był zbiornik paliwa o pojemności 100 l. 
Skrzydła były przystosowane do składania do tyłu wzdłuż 
kadłuba, co było wymogiem regulaminu zawodów. Skrzydła 
miały niestety zbyt małą sztywność skrętną, co było przy-
czyną rozbicia się dwóch z trzech zbudowanych samolotów 
RWD-6. 

 Napęd stanowił brytyjski 7-cylindrowy silnik 
gwiazdowy Armstrong – Siddeley „Genet Major” o mocy 
nominalnej 140 KM  i startowej 160 KM, napędzający dwu-
łopatowe śmigło o skoku przestawianym na ziemi. Silnik 
wyposażony był w rozrusznik elektryczny. 

 Prace nad nim, finansowane dzięki dotacjom 
Ministerstwa Komunikacji, LOPP i datkom pracowników 
PLL Lot rozpoczęły się w połowie 1931 r. Badania tunelowe 
modelu wykonano w tunelu aerodynamicznym Politechniki 
Warszawskiej. W zawodach planowano wystawić trzy samo-
loty, o znakach SP-AHL, SP-AHM i SP-AHN, przeznaczone 
dla Tadeusza Karpińskiego, Stanisława Płonczyńskiego 
i Franciszka Żwirki. Pierwszy egzemplarz SP-AHM został 
oblatany 3 czerwca 1932 r. przez Jerzego Drzewieckiego, 
który w zespole RWD pełnił również funkcję pilota do-
świadczalnego. Podczas prób fabrycznych ujawniła się 
największa wada samolotu – niedostateczna sztywność 
skrętna skrzydeł. Podczas lotu z maksymalną prędkością 
na małej wysokości od samolotu SP-AHM oderwały się 
skrzydła. Samolot uległ zniszczeniu, a pilotujący go Jerzy 
Drzewiecki odniósł obrażenia, w wyniku których spędził 
miesiąc w szpitalu. 

 Prawdziwej przyczyny wypadku wówczas nie od-
kryto. Uważano, że było nią samoczynne przestawienie 
się w locie statecznika poziomego i wysunięcie slotów. 
Pozostałe samoloty RWD-6 zostały na pewien czas uzie-
mione, ale po dokonaniu dodatkowych obliczeń zostały 
ponownie dopuszczone do lotów. Na dwóch pozostałych 
egzemplarzach SP-AHN i SP-AHL w zawodach wystarto-
wały załogi Franciszek Żwirko – Stanisław Wigura i Tadeusz 
Karpiński – Stanisław Zientek.

Samolot RWD-6 SP-AHN  
Żwirki i Wigury
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	 W ocenie	własności	technicznych	RWD-6	zajął	
pierwsze	miejsce	z liczbą	86	punktów.	Oba	RWD-6	dobrze	
zniosły	udział	zawodach,	zapewniając	polskiej	załodze	
zwycięstwo.	Niestety	triumfem	tym	cieszono	się	krótko.	
11	września	1932	r.	Żwirko	i Wigura	polecieli	zwycięskim	
SP-AHN	na	Międzynarodowy	Mityng	Lotniczy	do	Pragi.	Po	
drodze,	w okolicach	Cieszyna	natrafili	na	silną	burzę	i tu	
słabość	konstrukcji	skrzydeł	doprowadziła	do	katastro-
fy.	Miotany	gwałtownymi	prądami	powietrznymi	samo-
lot	stracił	skrzydła	i rozbił	się	w lesie	w pobliżu	Cierlicka	
Górnego	w Czechosłowacji.	Obaj	lotnicy	zginęli.

	 Po	dwóch	podobnych	wypadkach	przystąpiono	
do	dokładnych	badań	szczątków	rozbitych	samolotów	
i ostatniego	istniejącego	egzemplarza	RWD-6.	Wtedy	
ustalono,	że	tylne	okucie	mocujące	skrzydła	ma	zbyt	małą	
wytrzymałość,	znacznie	niższą	od	zakładanej,	a skrzydła	
mają	zbyt	małą	sztywność,	przez	co	ulegają	skręcaniu	
przez	siły	aerodynamiczne,	co	prowadzi	do	ich	zniszcze-
nia.	Było	to	wówczas	nowe	zjawisko,	z którym	zetknęli	się	
też	konstruktorzy	innych	samolotów.	Egzemplarz	SP-AHL	
został	zmodyfikowany,	konstrukcję	skrzydeł	wzmocniono	
i zamontowano	podwójne	zastrzały.	Samolot	ten,	ozna-
czony	po	modyfikacji	RWD-6bis	był	eksploatowany	do	
1936	r.,	w 1938	r.	został	wykreślony	z rejestru	statków	
powietrznych.	

PZL.19

 Drugim polskim samolotem opracowanym spe-
cjalnie na turniej Challenge 1932  był PZL.19. Miał inny 
układ konstrukcyjny niż RWD-6 – był wolnonośnym dol-
nopłatem napędzanym silnikiem rzędowym, z miejscami 
załogi w układzie tandem. Trzy polskie załogi lecące tymi 
samolotami nie odniosły spektakularnych sukcesów (Jerzy 
Bajan - 11 miejsce, Ignacy Giedgowd - 18 miejsce, Bolesław 
Orliński wycofał się podczas lotu okrężnego z powodu cho-
roby), ale w ocenie własności technicznych PZL.19 zajął 
drugie miejsce tuż za RWD-6 z wynikiem 84 punktów. 

 PZL.19 został opracowany w drugiej połowie 1931 
r. przez inżynierów Jerzego Dąbrowskiego i Franciszka 
Misztala we współpracy z inż. Piotrem Kubickim. Swoją 
ostateczną postać osiągnął dopiero w listopadzie 1931 r., 
ponieważ warunki techniczne dla samolotów konkursowych 
ogłaszano na 10 miesięcy przed rozpoczęciem zawodów. 
Budowę trzech egzemplarzy rozpoczęto jesienią 1931 r. 
i zakończono wiosną 1932 r. Otrzymały znaki rejestracyjne 
SP-AHH (nr fabr. 1), SP-AHI (nr fabr. 2) i SP-AHK (nr fabr. 
3). Pierwszy z nich został oblatany na lotnisku mokotow-
skim w Warszawie przez Bolesława Orlińskiego w maju 
1932 r. Nie miał wtedy owiewek podwozia i miał sloty na 
całej krawędzi natarcia skrzydeł. Po zamontowaniu owie-
wek podwozia masa samolotu wzrosła o 28 kg w stosunku 
do zakładanej w projekcie. W wyniku prób w locie sloty 
skrócono, pozostawiając je tylko na odcinku skrzydeł na-
przeciw lotek.

 Wszystkie trzy PZL.19 wzięły udział w turnieju 
Challenge. Na SP-AHH nr konkursowy 01 startowała załoga 
Bolesław Orliński – Marian Balcerzak, na SP-AHI, nr kon-
kursowy 02 – załoga Ignacy Giedgowd – Stefan Kłosinek, 
na SP-AHK, nr startowy 03 – załoga Jerzy Bajan – Gustaw 
Pokrzywka. Nie ominęły ich przygody – podczas lotu okręż-
nego Bolesław Orliński był zmuszony do lądowania na peł-
nej ludzi plaży w pobliżu Cannes z powodu urwania się 
dźwigni gazu. Ostatnie 14 km do lotniska w Cannes pokonał 
holując samolot za samochodem. 

 W próbie prędkości maksymalnej Ignacy Giegdowd 
zajął 9. miejsce z wynikiem 215,8 km, a J. Bajan 15. miejsce 
z wynikiem 212,9 km/h. 

 Po zakończonym turnieju Challenge samolo-
ty PZL.19 wzięły udział w Międzynarodowym Mityngu 
Lotniczym w Pradze (w drodze na który zginęli Żwirko 
i Wigura). W zimie 1932/1933 r. zostały przystosowane do 

Samolot PZL.19
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dłuższych lotów przez zamontowanie w kadłubie zbior-
ników na 140 l. paliwa, dzięki czemu zasięg wzrósł do 
2000 km. Dodano też okna z tyłu kabiny, a w egzempla-
rzu SP-AHI zamontowano silnik DH Gipsy Major o mocy 
130 KM. Samoloty te brały udział w zawodach i rajdach 
lotniczych. W dniach 16 – 21 maja 1933 r. kpt. pil. Jerzy 
Bajan i kpt. pil. Piotr Dudziński wykonali przelot na trasie 
Warszawa – Charków – Leningrad – Lwów – Wiedeń o dłu-
gości 4063 km, zajmując 1. i 2. miejsce w zlocie gwiaź-
dzistym na I Międzynarodowy Lot Alpejski. Podczas tych 
zawodów samolot SP-AHI, pilotowany przez J. Bajana 
rozbił się przy starcie z małego górskiego lotniska Baltant 
i spłonął. Załodze nic się nie stało. Samolot SP-AHK kpt. 
Dudzińskiego również został uszkodzony, mimo to zajął 
on 3. miejsce w zawodach. 

 Latem 1933 r. samolot SP-AHH został przysto-
sowany w PZL do długodystansowego lotu rekordowe-
go. Powiększono główne zbiorniki paliwa w skrzydłach, 
zamontowano po trzy zbiorniki dodatkowe w skrzydłach 
oraz dwa w kadłubie, w krawędziach natarcia skrzydeł 
zamontowano też dodatkowe zbiorniki oleju. Silnik wy-
mieniono na mocniejszy Gipsy Major, dodano też sztucz-
ny horyzont, drugą busolę oraz oświetlenie i wentylację 
kabiny. 

 11 września 1933 r. kpt. pil. Józef Lewoniewski i płk 
obs. Czesław Filipowicz  podjęli tym samolotem próbę 
pobicia międzynarodowego rekordu długości lotu w li-
nii prostej bez lądowania dla samolotów turystycznych 
I kategorii na trasie Warszawa – Kazań – Swierdłowsk – 
Omsk – Krasnojarsk. Po ośmiu godzinach lotu samolot 
wpadł w korkociąg lecąc w chmurach i rozbił się w pobliżu 
Kazania. Pilot zginął, a obserwator został ranny. 
Ostatni PZL.19 SP-AHK został po remoncie w 1933 r. prze-
kazany przez LOPP Aeroklubowi Poznańskiemu. W 1934 r. 
aeroklub wymienił go za dopłatą na dwa samoloty RWD-5. 
W 1935 r. SP-AHK został skasowany.

 PZL.19 był wolnonośnym dolnopłatem o kon-
strukcji metalowej. Był pierwszym samolotem, w którym 
w konstrukcji skrzydeł zastosowano keson PZL wykonany 
z blachy falistej patentu F. Misztala. Pokrycie skrzydeł 
było wykonane z blachy gładkiej. Skrzydła były wyposa-
żone w automatyczne sloty, blokowane w razie potrze-
by, klapy szczelinowe i lotki wychylane razem z klapami 
(klapolotki) i składały się wokół tylnych okuć wzdłuż ka-
dłuba bez rozłączania napędów sterowania. Kadłub miał 
konstrukcję kratownicową, w przedniej części kryty był 
drobnożłobkowaną blachą, w tylnej płótnem na listwach 

duralowych. Kabina trzymiejscowa, z miejscami w układzie 
jedno za drugim, zakrywana dwoma dwuczęściowymi osło-
nami odsuwanymi do góry. Podwozie stałe trójgoleniowe, 
osłonięte owiewkami z blachy, z amortyzatorami olejo-
wo – powietrznymi i hamulcami hydraulicznymi. W wersji 
pierwotnej samolot miał dwa zbiorniki o pojemności 140 
l w skrzydłach i zbiornik opadowy o pojemności 9 l w ka-
dłubie. W wersji rekordowej w skrzydłach znajdowało się 
8 zbiorników paliwa o pojemności 350 l i w kadłubie dwa 
zbiorniki o pojemności 296 l i zbiornik opadowy o pojem-
ności 10 l. Początkowo do napędu samolotów PZL.19 sto-
sowano chłodzone powietrzem czterocylindrowe silniki 
De Havilland Gipsy III z cylindrami wiszącymi, o mocy no-
minalnej 105 KM i startowej 120 KM, później zamienione 
na De Havilland Gipsy Major o mocy nominalnej 120 KM 
i startowej 130 KM.

Samoloty rywali

 Najgroźniejszymi rywalami Polaków były ekipy 
niemiecka i włoska. Samoloty włoskie ustępowały tech-
nicznie maszynom niemieckim i polskim, jako posiadające 
znacznie mniej nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne.
Heinkel He 64

 Niemcy na Challenge w 1932 r. przygotowali rów-
nież dwa typy samolotów. Pierwszym był Heinkel He 64, 
dwumiejscowy wolnonośny dolnopłat konstrukcji drewnia-
nej. z miejscami załogi w układzie tandem w krytej kabinie. 
Był to pierwszy samolot zaprojektowany w firmie Heinkel 
przez braci Siegfrieda i Waltera Günterów. Był to samolot 
bardzo dobrze opracowany aerodynamicznie, o wysokiej 

Samolot Heinkel He 64c niemieckiego  
pilota Dietricha von Massenbacha
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prędkości, sięgającej 245 km/h. Jego napęd stanowił 
czterocylindrowy silnik rzędowy odwrócony Argus As 8R 
o mocy 160 KM. Wyprodukowano łącznie 7 egzemplarzy. 
Wystartowało na nich 6 załóg – jedna na prototypie He 
64b, pozostałe na seryjnych He 64c. Heinkle He 64 trium-
fowały w próbie prędkości maksymalnej, ale nie przełożyło 
się to na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Zwycięzca 
tej konkurencji, Fritz Morzik zajął trzecie miejsce w zawo-
dach. 

Klemm Kl 32

 Drugim głównym typem samolotu ekipy niemiec-
kiej był Klemm Kl 32. Był to trzymiejscowy wolnonośny 
dolnopłat o konstrukcji drewnianej z krytą kabiną. Powstał 
jako wersja rozwojowa czteromiejscowego samolotu 
Klemm Kl 31. W zawodach Challenge wzięły udział dwa eg-
zemplarze wersji Kl 32V, napędzane silnikami rzędowymi 
Argus As 8, dwa Kl 32 X, napędzane silnikami rzędowymi 
DH Gipsy III, trzy Kl 32 XIV, napędzane silnikami gwiaz-
dowymi Siemens Sh 14 o mocy 160 KM i jeden Kl 32 XII, 
napędzany silnikiem Hirth HM 150, zbudowany dla Wolfa 
Hirtha. Poza Niemcami na Klemmie Kl 32 startował też 
Szwajcar Robert Fretz, który zajął 5. Miejsce. Zawodnicy 
niemieccy, startujący na Klemmach Kl 32 zajęli 2., 6., 7., 
10., 13., 14 miejsce. Po zawodach zbudowano 30 egzem-
plarzy wersji Klemm Kl 32 XIV.

Breda Ba-33

 Ekipa włoska wystawiła samoloty Breda Ba-33. 
Był to dwumiejscowy zastrzałowy dolnopłat o konstruk-
cji mieszanej, napędzany silnikiem rzędowym Colombo 
S.63 o mocy 180 KM lub angielskim DH Gipsy IIIA (takie 
silniki posiadały samoloty włoskiego pilota Francesco 
Lombardiego i Angielki Winifred Spooner, startującej 
w barwach ekipy włoskiej). Samoloty te zajęły trzecie 

miejsce w ocenie własności technicznych, z wynikiem 83 
punktów (po RWD-6 i PZL.19), a kapitan ekipy włoskiej 
Ambrogio Colombo zajmował pierwsze miejsce po pró-
bach technicznych, ale cała ekipa włoska została wycofana 
z zawodów podczas lotu okrężnego z powodu dwóch wy-
padków tych maszyn. 

Challenge 1934

 Samoloty startujące w ostatniej edycji zawodów 
były znacznie dojrzalszymi konstrukcjami niż poprzednie 
– miały bogatsze wyposażenie i mechanizację skrzydeł, 
mocniejsze silniki i co za tym idzie lepsze osiągi. Polska 
wystawiła 11 załóg – pięć na samolotach PZL.26 i sześć na 
RWD-9. 

PZL.26

 Samolot PZL.26 został zaprojektowany 
w Państwowych Zakładach Lotniczych w Warszawie przez 
inż. Jerzego Dąbrowskiego, inż. Piotra Kubickiego i dr inż. 
Franciszka Misztala w 1933 r. Pierwszy prototyp napędzany 
silnikiem Gipsy został rozbity przez B. Orlińskiego niedłu-
go po oblocie wiosną 1934 r. Kolejne próby prowadzono 

Włoski pilot Vittorio Suster  
przy samolocie Breda  Ba 33.
Zginął w katastrofie podczas 

lotu okrężnego.

Klemm Kl 32 XIV na lotnisku 
Rakowice Czyżyny w Krakowie
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na samolocie o numerze fabrycznym 5. Zbudowano 5 
egzemplarzy dla polskiej ekipy startującej w zawodach.

 PZL.26 był trzymiejscowym wolnonośnym dol-
nopłatem konstrukcji metalowej. Kadłub kratownicowy 
spawany z rur, kryty w przedniej części blachą duralo-
wą, a w tylnej płótnem na listwach duralowych. Kabina 
była trzymiejscowa, z miejscami załogi jedno za drugim, 
kryta dwoma składanymi osłonami odsuwanymi w pra-
wo. Przed dwoma pierwszymi fotelami znajdowały się 
urządzenia sterowe. Za kabiną znajdował się bagażnik. 
Skrzydła o obrysie trapezowym z eliptycznymi końców-
kami, trójdzielne.  Środkowa część płata była integral-
na z kadłubem, dwudźwigarowa, spawana z rur stalo-
wych. Części zewnętrzne płata były wykonane z duralu,  
konstrukcji kesonowej PZL z blachy falistej patentu  
inż. F. Misztala, kryte z wierzchu blachą gładką. Na kra-
wędzi natarcia znajdowały się sloty wychylane automa-
tycznie, a na krawędzi spływu lotki kryte blachą i klapy 
krokodylowe wychylane o 60 stopni. Zewnętrzne części 
skrzydeł były mocowane na czterech sworzniach wyjmo-
wanych za pomocą mechanizmu napędzanego korbką 
i składane do tyłu pod kadłub bez konieczności rozłącza-
nia napędów sterowania. W skrzydłach znajdowały się dwa 
zbiorniki paliwa, skąd paliwo było pompowane do zbiorni-
ka opadowego w kadłubie. Łączna pojemność zbiornik1)
ó wynosiła 180 l. Podwozie główne stałe jednogolenio-
we z amortyzatorami olejowo – powietrznymi osłonięte 
owiewkami z blachy i płozą ogonową z amortyzatorem 
olejowo – powietrznym. Napęd stanowił amerykański rzę-
dowy sześciocylindrowy silnik  Menasco Buccaneer B-6S3 
ze sprężarką, chłodzony powietrzem, o mocy nominalnej 
200 KM i startowej 265 KM. Śmigło metalowe dwułopa-
towe Letov, przestawiane na ziemi. Silnik uruchamiany 
był rozrusznikiem bezwładnościowym na korbę, wkłada-
ną w gniazdo w tablicy przyrządów. Przelotowe zużycie 
paliwa wynosiło 60 l/h. Silniki te były zawodne, przez co 
trzech pilotów startujących na PZL.26 nie ukończyło lotu 
okrężnego w ramach konkursu, a jeden musiał lądować 

awaryjnie podczas próby prędkości maksymalnej. Jedynym 
pilotem startującym na PZL.26 który zaliczył wszystkie 
konkurencje był Piotr Dudziński. 
 Po zakończeniu zawodów jesienią 1934 r. egzem-
plarz SP-PZM został zaprezentowany na Paryskim Salonie 
Lotniczym. Ze względu na awaryjne i paliwożerne silniki 
samoloty PZL.26 nie znalazły zastosowania w aeroklubach 
i w 1936 r. zostały wykreślone z rejestru statków powietrz-
nych. W 1937 r. egzemplarze SP-PZM i SP-PZO zostały po-
darowane przez wojsko Aeroklubu Pomorskiemu w Toruniu, 
gdzie latały do wybuchu wojny. Dwa egzemplarze użyt-
kowało lotnictwo wojskowe do lotów dyspozycyjnych. We 
wrześniu 1939 r. trzy egzemplarze zostały zdobyte przez 
Niemców z zakładach PZL na Okęciu i złomowane. 

RWD-9

 Samolot RWD-9 został skonstruowany w Doświad- 
czalnych Warsztatach Lotniczych na Okęciu przez Jerzego 
Drzewieckiego i Stanisława Rogalskiego w 1933 r. Prototyp 
został oblatany 4 grudnia 1933 r. Był napędzany silnikiem 
rzędowym Menasco, ponieważ docelowy silnik gwiazdowy 
GR-760 nie był jeszcze gotowy. RWD-9 był czteromiejsco-
wym zastrzałowym górnopłatem o konstrukcji mieszanej. 
Kadłub był kratownicą spawaną z rur ze stali chromowo 
- molibdenowej, krytą płótnem na szkielecie z listew drew-
nianych. Kabina była kryta, z dwojgiem drzwi na prawej 
i jednymi na lewej burcie kadłuba.  Skrzydła podparte po-
dwójnymi zastrzałami miały konstrukcję drewnianą, krytą 
sklejką i płótnem i bardzo bogatą mechanizację, złożoną 
z lotek i automatycznie wysuwanych slotów, klap i inter-
ceptorów. Dzięki nim samolot miał bardzo krótki start 
i lądowanie i bardzo niską prędkość minimalną. Skrzydła 
były składane do tyłu. Podwozie było stałe, trójgoleniowe, 
z amortyzatorami olejowo – powietrznymi. Koła były osło-
nięte kroplowymi owiewkami, a z tyłu znajdowała się płoza 
ogonowa. Do napędu samolotów seryjnych stosowano dwa 
typy silników gwiazdowych: w wersji RWD-9S zbudowanej 

RWD-9S SP-DRF Tadeusza Karpińskiego

PZL.26 SP-PZN Szczepana Grzeszczyka
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w czterech egzemplarzach był to nowy rewelacyjny 
polski silnik Skoda GR-760 konstrukcji inż. Stanisława 
Nowkuńskiego o mocy startowej 290 KM, a w wersji RWD-
9W był to czechosłowacki silnik Walter Bora o mocy 220 
KM. Silniki były uruchamiane rozrusznikiem Viet na sprę-
żone powietrze.

 Dalsze losy samolotów RWD-9 po zawodach 
Challenge nie są do końca znane. Samolot SP-DRA po 
uszkodzeniu silnika w Algierze został przetransportowa-
ny do Madrytu i tam naprawiony. W 1935 r. został zaku-
piony przez lotnictwo hiszpańskie i otrzymał wojskową 
rejestrację EM-W46. Używano go do nielegalnych lotów 
kurierskich do Francji. 31 października 1936, podczas 
przelotu z Tuluzy do Barcelony, samolot został rozbity 
koło Limoux. Pilot usiłował wylądować w przygodnym te-
renie, co zakończyło się kapotażem. W 1990 r. odnaleziono 
w miejscu wypadku kilka ocalałych części samolotu. Są to 
jedyne zachowane do dziś fragmenty RWD-9.

 Drugim samolotem zakupionym przez Hiszpanię 
był SP-DRB. Na tym egzemplarzu 13 czerwca 1935 r. 
Kazimierz Chorzewski przeszkolił hiszpańskich pilotów, 
którzy tego samego udali się nim w drogę powrotną 

do Hiszpanii. Prawdopodobnie otrzymał on rejestrację  
EM-W50. Dalsze losy tej maszyny nie są znane.

 Egzemplarz SP-DRC został przekazany najpierw 
do dyspozycji Aeroklubu Warszawskiego, a następnie do 
Eskadry Treningowej 1. Pułku Lotniczego w Warszawie. 16 
lipca 1936 roku, gen. Gustaw Orlicz-Dreszer w towarzystwie 
ppłk dypl. Stefana Lotha udał się nim w podróż na powita-
nie swojej żony powracającej ze Stanów Zjednoczonych na 
pokładzie „M/S Piłsudski”. Samolot pilotowany przez kpt. 
Aleksandra Łagiewskiego rozbił się, zaczepiając skrzydłem 
o powierzchnię wody w pobliżu Gdyni - Orłowa. Wszyscy 
na pokładzie zginęli. Dokładnej przyczyny katastrofy nie 
udało się dokładnie ustalić. Pojawiały się głosy o możliwym 
sabotażu. Konstruktorów nigdy nie dopuszczono do wraka 
maszyny. Przypuszczalnym powodem wypadku był zbyt 
brawurowy pilotaż tuż nad wodą. Według niektórych relacji, 
samolot pilotował sam gen. Orlicz-Dreszer.

 Samolot SP-DRD został wystawiony pod ko-
niec 1934 roku na Międzynarodowym Salonie Lotniczym 
w Paryżu. W nagrodę za zwycięstwo w Challenge, Jerzy 
Bajan otrzymał go na własność, jednak ze względu na 
zbyt duże koszty eksploatacji RWD-9 i jego 290-konnego 

RWD-9S SP-DRD 
Jerzego Bajana
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silnika, kpt. Bajan nabył w październiku 1936 roku znacz-
nie bardziej ekonomiczny RWD-13 (SP-BJN), a SP-DRD 
trafił do Aeroklubu Warszawskiego, gdzie był użytkowany 
do końca 1938 roku, po czym odstawiono go do hangaru, 
gdzie został zniszczony we wrześniu 1939 r.

 Doświadczalne Warsztaty Lotnicze zatrzymały 
dla siebie jednego RWD-9 o znakach SP-DRE. 15 września  
1935 r. samolot ten został zakupiony przez francu-
ski Ośrodek Prób Lotniczych (Centre d´Essai en Vol) 
w Villacoublay i zarejestrowany ze znakami F-AKHE. 

Wiosną 1936 r., podczas próby remontu, włożono jego sil-
nik do roztworu kwasu by go umyć, co spowodowało roz-
puszczenie się elementów wykonanych z elektronu. W tej 
sytuacji pozbawiony napędu samolot został skasowany.

 Samolot SP-DRF został latem 1936 r. rozbity 
przez rozbity przez ówczesnego komendanta Wojskowego 
Ośrodka Szybowcowego w Ustianowej, kpt. pil. Edwarda 
Peterka. Pierwszy z czechosłowackich RWD-9, OK-AMC, 
wyremontowano wkrótce po zawodach. Używało go 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych do końca 1938 roku. 

Klemm Kl 36 D-IJIP niemieckiego pilota Krafta 
Eberharda. Występ tych samolotów nie był udany  
– żaden nie ukończył zawodów

Włoski pilot Ernesto Sanzin 
przed samolotem Breda Ba 39S
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Po zajęciu Czechosłowacji został przejęty przez Niemców. 
Drugi egzemplarz, OK-AMD, również przeznaczony do 
dyspozycji MSW, był użytkowany do 1 grudnia 1937 roku, 
po czym został sprzedany. Jego dalsze losy nie są znane. 
Pierwszy prototyp RWD-9 pozostał w hangarze wytwórni. 
W roku 1937 przebudowano go na egzemplarz doświad-
czalny i nadano oznaczenie RWD-20. Po zakończeniu 
prób z samolotu wymontowano silnik. Pozbawiony na-
pędu RWD-20 uległ zniszczeniu we wrześniu 1939 roku.

Rywale

 Niemcy wystawiły 13 załóg startujących na trzech 
typach samolotów: Messerschmitt Bf 108A (cztery załogi), 
Fieseler Fi 97 (pięć załóg) i Klemm Kl 36 (cztery załogi). 
Były to wolnonośne dolnopłaty konstrukcji metalowej (Bf 
108A) i mieszanej (Kl 36 i Fi 97), napędzane silnikami rzę-
dowymi w układzie odwróconego V. Bf 108A miał chowane 
podwozie. Ekipa włoska liczyła sześć załóg startujących 
na trzech typach samolotów: Caproni PS-1 Pallavicino, 
Breda 42 i Breda 39S (po dwie załogi na każdym typie). 
Breda Ba 39S i Breda Ba 42 były to trzymiejscowe za-
strzałowe dolnopłaty ze stałym podwoziem, różniące się 
od siebie tylko zastosowanymi silnikami – Ba.39S był na-
pędzany silnikiem rzędowym Colombo S.63 o mocy 180 
KM, a Ba 42 – silnikiem gwiazdowym Fiat A.70S o mocy 
200 KM. Caproni PS-1 Pallavicino był czteromiejscowym 

wolnonośnym dolnopłatem o konstrukcji metalowej z cho-
wanym podwoziem, napędzanym silnikiem gwiazdowym 
Fiat A.70.  Ekipa czechosłowacka liczyła trzy załogi. Dwie 
startowały na czeskich samolotach Aero A.200. Były to 
czteromiejscowe dolnopłaty o konstrukcji mieszanej ze 
stałym podwoziem i skrzydłami usztywnionymi linka-
mi. Trzecia startowała na polskim samolocie RWD-9W 
(Czechosłowacja zakupiła dwa takie samoloty, ale jeden 
został uszkodzony przed zawodami, dlatego skład ekipy 
zmniejszono do trzech załóg).

Pokłosie

 Samoloty z zawodów Challenge były w większo-
ści indywidualnymi konstrukcjami, zaprojektowanymi 
i zbudowanymi w małych seriach wyłącznie do udziału 
w tych zawodach. Wyjątkiem był niemiecki Messerschmitt  
Bf 108, który stał się jednym z podstawowych samolotów 
łącznikowych Luftwaffe, licznie produkowanym, a także, 
w mniejszym stopniu, Klemm Kl 32. Na bazie RWD-9 po-
wstał udany i licznie produkowany samolot turystyczny 
RWD-13, będący jego uproszczoną wersją, i jego następ-
ca RWD-15. Samoloty turniejów Challenge wniosły spory 
wkład w rozwój lekkiego lotnictwa i ich dziedzictwo jest 
wykorzystywane do dzisiaj. 

Krzysztof Mroczkowski

Messerschmitt Bf 108A D-IMUT Theo Osterkampa  
i Fieseler Fi 97 D-IVIF Wolfa Hirtha na lotnisku w Królewcu
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Żołnierski honor  
i człowieczeństwo
Pierwszy dzień wojny porucznika 
Stanisława Skalskiego

Wrzesień jest miesiącem, w którym silniej odży-
wają, w pamięci jeszcze żyjących świadków, wy-
darzenia związane z agresją niemiecką na Polskę 
w 1939 roku. Zniszczenie państwa i wymordowa-
nie Polaków miało być pierwszym zadaniem armii 
niemieckiej, której żołnierze, w myśl doktryny na-
zistowskiej, w stosunku do narodu polskiego byli 
brutalni i bezwzględni. Wojenna przemoc jednak 
nie we wszystkich zabija współczucie i bezinte-
resowność. Takim ofiarnym zachowaniem wobec 
wrogów może poszczycić się Stanisław Skalski, 
najbardziej skuteczny lotnik biało-czerwonej  
szachownicy. 

Kim był uczestnik walk w obronie polskiego 
nieba we wrześniu 1939 roku, ocalenia Wielkiej 
Brytanii w 1940 roku, dowódca zwycięskiego 
Polskiego Zespołu Walczącego w Afryce w 1943 
roku, człowiek, któremu ofiarowywano wszelkie  
zaszczyty, by pozostał w wojsku angielskim 
i amerykańskim, a który powrócił do Polski, bo 
największym ukochaniem darzył swą Ojczyznę?
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	 Polska	była	pierwszym	krajem,	który	wykazał	się	
duchem	walki	i zbrojnie	przeciwstawił	się	wspólnej	agre-
sji	Niemiec	i Związku	Sowieckiego	w 1939	roku	oraz	ich	
dążeniu	do	zmiany	porządku	na	świecie.	Na	przyjaznym	
dotąd	błękicie	nieba,	ku	któremu	kierował	się	wzrok	za-
ciekawionych	entuzjastów	awiacji	podziwiających	latają-
ce	maszyny,	pojawiły	się	samoloty	z czarnymi	krzyżami	
niosące	śmierć	i zniszczenie.	Polscy	piloci	bez	wahania	
podejmowali	zmagania	z wrogiem.

Rendez vous ze śmiercią

	 Po	ukończeniu	Szkoły	Podchorążych	Lotnictwa	
w Dęblinie	wybrał	pułk	 lotniczy	w którym	od	dwóch	
lat	międzypułkowe	trofea	zbierał	dywizjon	myśliwski.	
W Toruniu	w 1938	roku,	w pułku	czwartym	rozpoczął	tak	
bardzo	upragnioną	służbę	w lotnictwie	wojskowym.	Przez	
całe	życie	towarzyszył	Skalskiemu	ogromny	sentyment	
do	Torunia	i ludzi,	z którymi	się	wtedy	zetknął,	a którzy	
nauczyli	go	wszystkiego,	co	okazało	się	tak	pomocne,	
szczególnie	w czasie	wojny:	„Bo	czwartemu	pułkowi	lotni-
czemu	zawdzięczam	i moje	życie	i wszystko	co	przeżyłem,	
bo	ja	wybierając	ten	pułk	właściwie	swój	los	wytyczyłem”.	

Jako pilot tej jednostki stoczył 1 września 1939 roku swoją 
pierwszą zwycięską walkę, w której uratował dwóch pilotów 
niemieckich.

 Mieszkańcy Pędzewa byli świadkami walki po-
wietrznej stoczonej przez polskiego pilota, lecącego my-
śliwcem P-11, z załogą niemieckiego samolotu zwiadowcze-
go Henschel Hs 126. W 1989 roku naoczny świadek tego 
wydarzenia tak opisał to w liście do generała Stanisława 
Skalskiego: „Miałem dwanaście lat. Pierwszego września 
1939 roku dotarła do wsi wiadomość o wybuchu wojny. 
Mama posłała mnie na rowerze po zakup chleba. W pew-
nym momencie zauważyłem krążące dwa samoloty. Jeden 
polski, a drugi niemiecki. Piloci obydwu samolotów strzelali 
do siebie (…). W pewnym momencie samolot niemiecki 
zawirował i zmuszony był do lądowania. (…) Pan wylądo-
wał błyskawicznie na podorywce. Wybiegł Pan z samolotu 
i biegł w kierunku samolotu niemieckiego zostawiając swój 
samolot »na chodzie«. Po kilku krokach zrobił Pan zwrot, 
wrócił do samolotu i wyłączył silnik. Po tym udał się ku 
Niemcom, którzy już wydostali się ze swego samolotu. Byli 
ranni. (…) W szybkim czasie udzielił im Pan pierwszej po-
mocy. (…) Ze wszystkich stron biegli chłopi pracujący na 

Stanisław Skalski z kolegami (pierwszy od prawej)
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polu. Zbliżali się coraz bardziej do miejsca wydarzenia. 
Pan wówczas zarządził odstąpienie ludności cywilnej na 
pewną odległość. Wkrótce przybyła policja, która zajęła 
się dalszą sprawą. (…) Dopiero przed kilkoma laty dowie-
działem się, że tym polskim pilotem był generał Stanisław 
Skalski (...)”.

 Okoliczności swojej pierwszej walki opisał 
Stanisław Skalski w książce Czarne krzyże nad Polską 
z  1957 roku. Niezwykły przebieg miała ta pierwsza  
stoczona przez Stanisława Skalskiego walka, a jego rycer-
skie zachowanie nie miało sobie równego w historii drugiej 
wojny światowej. Mając przewagę wysokości po prostu 
dopadł nieprzyjaciela. Serie z jego karabinów maszyno-
wych spowodowały przymusowe lądowanie. Henschel 
skapotował, czyli przewrócił się na plecy. Wiedziony 
jakimś instynktem, dalekim od zdrowego rozsądku, nie 
myśląc wcale, że przy takim zetknięciu z ziemią może się 
zabić, wylądował wzdłuż bruzdy na świeżo zaoranym polu.  
Ryzykując takie posadowienie samolotu nie myślał, że 
pas miękkiej ziemi nie będzie nadawał się do startu.  
Na domiar złego prowizoryczne pole startowe było  
za krótkie i niebezpiecznie blisko rosły młode brzozy. 

 Skalski ponownie zaryzykował. Chłopi wyrów-
nali teren, nanosili desek. Dwóch najcięższych siadło po 
obu stronach ogona, by umożliwić start na pełnym ga-
zie, jak z rakiety, bo na potrzebne rozpędzanie się nie 
było miejsca. Pilot musiał bardzo uważać, by „balast”  
w  odpowiednim momencie bezpiecznie zeskoczył. 
Eksperyment się udał, choć korony drzew niebezpiecznie 
szorowały po podwoziu. Po latach w rozmowie z autorką 

tak to skomentował: „Dzisiaj patrzę, to jest palec boży (...).  
Byłem młody, głupi, ale miałem szczęście, bo mogłem  
się zabić”.

 Jednego z pilotów ciężko rannego szybko opatrzył, 
w czym pomogła Skalskiemu jakaś kobieta, kapotaż zwabił 
wielu ludzi. Po chwili dostrzegł drugiego lotnika, w masku-
jącym kombinezonie niemal niewidocznego w pobliskich 
krzakach, też rannego. Skalski chciał w jego kierunku wy-
ciągnąć broń, ale przypomniał sobie, że w chwili alarmu 
podrywającego samoloty do lotu na spotkanie z Niemcami 
przerwał strzelanie do butelek, którym wraz z kolegą pilo-
tem skracali niecierpliwe oczekiwanie na rozkazy i rzucił 
pistolet na ziemię. Niezrażony tym, że był bezbronny, wło-
żył rękę do kieszeni gdzie miał papierośnicę, która teraz 
imitowała broń. Skalski odebrał Niemcowi Mausera, poczę-
stował papierosami i opatrzył rany. 

 Stanisław Skalski pamiętał swoje ogromne zdzi-
wienie, gdy „Niemiec, który przez cały czas obserwował 
pilnie nasze czynności, nachylił się i zupełnie nieoczekiwa-
nie pocałował mnie w rękę. Cofnąłem się jak oparzony. Na 
krótki moment wzrok nasz się skrzyżował. Moje oczy nie 
wyrażały chyba nic prócz zdziwienia, w jego dojrzałem wy-
raźną wdzięczność. Na uśmiech odwzajemniłem się również 
uśmiechem. Wiedziałem, że mój ludzki obowiązek nakazywał 
mi spełnić to, co czyniłem teraz, do końca. Winien tragedii 
był przecież ktoś inny – ten, kto rzucił nas przeciwko sobie”.

 Nie wszyscy patrzyli przychylnie na takie postę-
powanie. Tłum począł groźnie pomrukiwać pod adresem 
Niemców. Lepiej ich na tę gałąź za nogi i głową do wody, 

PZL P.11c ze 112 Eskadry Myśliwskiej 1 Pułku Lotniczego
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a nie opatrywać jeszcze, usłyszał Skalski. Jego zdecy-
dowana postawa pozwoliła uniknąć samosądu. Kazał 
dróżnikowi wezwać sanitarkę po rannych. Hauptmann 
Friedrich Wimmer i obserwator Siegfried von Heymann, 
rówieśnicy Skalskiego, byli jeńcami do 7 września, kiedy 
to Niemcy wkroczyli do Torunia. Uratowani piloci, w nie-
woli, natarczywie domagali się nazwiska „dobrego ducha”, 
który otoczył ich opieką. Gdy zaspokojono ich ciekawość 
usłyszano zapewnienie, że gdyby Skalski trafił do niewoli 
niemieckiej, będzie traktowany po ludzku.

 Innym razem, po zestrzeleniu Henschla, 
Skalskiemu znowu przypadło w udziale wzięcie nieprzy-
jaciela do niewoli. Tym razem postanowił zrobić to z po-
wietrza. Tak to opisał w swojej książce: „Rzucam maszy-
nę na skrzydło i lekko nurkując na wprost biegnącego 
Niemca, oddaję przed niego krótką serię. Pada na ziemię. 
Wykręcam nad uciekającym i widzę, że biegnie w dalszym 
ciągu. »Takiś ty« – myślę. Powtarzam manewr, celując tym 
razem dużo bliżej z zachowaniem jednak nadal pełne-
go bezpieczeństwa Niemca. Dopiero po trzecim nalocie 
uciekający klęka na grudzie i poczyna wymachiwać białą 
chustką. Kiwam głęboko skrzydłami na znak, że przyjmuję 
jego rezygnację. Krążę nad nim aż do chwili, gdy czterech 

naszych piechurów dopada jeńca. Eskortuję wszystkich aż 
do linii okopów. Po kilku figurach akrobacyjnych nad rozen-
tuzjazmowanymi żołnierzami, żegnany rzucaniem w górę 
czapek i hełmów, odlatuję biorąc kurs na północ”. Ponieważ 
ogólnie znany był wyczyn Skalskiego z pierwszego wrze-
śnia, pilot Stach Zieliński zakpił: „Tego, co wyskoczył, znów 
pan odstawił do niewoli? Trzeba było wylądować”.

 Lotnictwo niemieckie bombardowało nie tylko cele 
wojskowe i szlaki komunikacyjne, ale dokonywało także 

Stanisław Skalski i Friedrich Wimmer,  
Bonn 23 marca 1990 r.

Adolf Galland i Stanisław Skalski,  
Bonn 23 marca 1990 r.
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terrorystycznych ataków na wsie i miasta, w których nie 
było obiektów militarnych czy przemysłowych. Lecąc 
w szyku bojowym Skalski był tego świadkiem: „Wszędzie, 
jak okiem sięgnąć, widzieliśmy ślady działań wojennych. 
Cały widnokrąg spowity był dymami płonących miast, 
miasteczek i wsi. Dla hitlerowskiej Luftwaffe stanowiły one 
»ważne obiekty militarne«. Pod skrzydłami przesuwały 
się zgliszcza ubogich wieśniaczych chałup, ruiny dom-
ków w małych miasteczkach. Brutalna przemoc niosła 
śmierć ludziom i ruinę krajowi. Dokonywała się zbrodnia, 
której cały świat pozostawał obojętnym obserwatorem. 
Ostry swąd spalenizny drażnił nozdrza. Czuliśmy gorycz 
na wargach, a w sercach bolesny ciężar”.

Niemiecki humanizm wojenny

 Jeszcze w szkole podchorążych Skalski zadał 
pytanie kapitanowi Bronisławowi Kosińskiemu wykłada-
jącemu regulamin lotnictwa czy ma prawo strzelać do 
nieprzyjacielskiego pilota, kiedy ten wyskakuje z samo-
lotu. W odpowiedzi usłyszał, jeśli nieprzyjaciel skacze nad 
swoim terenem, to obowiązek nakazuje zbicie go, bo wy-
ląduje, wsiądzie do samolotu i znów może kogoś strącić 
czy zabić – skaczący nieprzyjaciel jest bezbronny, ale to 
ciągle nieprzyjaciel. Jeśli natomiast ląduje na terenie so-
bie wrogim, to strzelanie do niego jest zbrodnią. Te słowa 
głęboko zapadły Skalskiemu w pamięć.

	 Czwartego	września	został	trafiony	samolot	ka-
pitana	Mirosława	Leśniewskiego	(dowódcy	142	eskadry,	
w skład	której	wchodził	Skalski),	który	lądował	przymu-
sowo,	a Messerschmitty	wściekle	atakowały	rannego,	wi-
szącego	na	pasach	do	góry	nogami,	pilota.	Skalski	widział	
Leśniewskiego	pokrwawionego	i poparzonego,	wysłuchał	
jego	relacji	zakończonej	smutną	konkluzją:	„Strzelają	
nawet	do	pokonanego	przeciwnika,	nawet	do	rannego!	
Trzeba	ich	opatrywać	tak	samo,	jak	i oni	mnie.	Masz	te-
raz	namacalny	przykład.	Dwie	próbki	humanitaryzmu:	
twojego,	polskiego	i ich”.	Mirosław	Leśniewski,	którego	
Skalski	wspominał	jako	największego	przyjaciela,	brata,	
ojca,	wzór	oficera,	żołnierza	i pilota,	zmarł	kilka	dni	później.	
Dla	Skalskiego	„to	był	mord,	zwyczajny	mord”,	choć	za-
raz	dodawał:	„Usprawiedliwienie	ja	dla	tego	Niemca	mam.	
On	walczył	nad	terenem	nieprzyjacielskim.	Zniszczył	nie-
przyjaciela,	wszystko	jedno	czy	w powietrzu	czy	na	ziemi,	
Jednak	z naszego	punktu	moralnego,	walki	honorowej,	to	
był	zwyczajny	mord”.	

	 Kapitan	Florian	Laskowski	(przyjaciel,	prekursor	
walk	powietrznych	w czwartym	pułku	lotniczym	w Toruniu),	
ciężko	ranny,	wykrwawił	się	na	śmierć,	bo	Niemcy	nie	
pozwolili	udzielić	mu	pomocy.	Stanisław	Skalski	 za-
wsze	i wszędzie	(także	podczas	wykładu	o rozwoju	pol-
skiej	taktyki	lotnictwa	myśliwskiego	od	początku	wojny,	
w Tampa	na	Florydzie	w 1944	roku	dla	wyższych	oficerów	

PZL P.11C - ppor. pil. Stanisława Skalskiego z 142 Eskadry Myśliwskiej 
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amerykańskich) podkreślał, co zawdzięczał swemu do-
wódcy w dywizjonie myśliwskim: „Był on jednym z niewielu 
młodych oficerów, który zdawał sobie sprawę z przyszłości 
lotnictwa. On to właśnie przygotował nas do wojny jak nikt 
na świecie. Laskowski wpoił w nas to, co w boju najskutecz-
niejsze i najważniejsze. Przewidywał, co może nas czekać 
w nadchodzącej wojnie. Wyrobione przez niego nawyki 
sprawdziły się podczas bitwy o Wielką Brytanię”.

 We wrześniu 1939 roku definitywne skończył się 
pewien okres w życiu Skalskiego. Po latach, mając opinię 
nieustraszonego, weryfikował ten pogląd, że uczucie lęku 
nie było mu obce: „Wcale nie byłem nieustraszony. Bałem 
się, ale umiałem panować nad własnym lękiem. Nierzadko 
bywały takie sytuacje, że już niczym się nie ryzykowało. 
Po prostu istniały tylko dwa wyjścia: albo strącę prze-
ciwnika, albo on mnie. I dlatego zawsze podkreślam, że 
trzeba było mieć przede wszystkim ogromne szczęście, 
no i oczywiście umiejętności, żeby przeżyć to piekło”. 
Sześć zestrzelonych wrogich samolotów we wrześniu 1939 
roku dało Skalskiemu pierwsze miejsce pod względem 
uzyskanych zwycięstw powietrznych. Duża aktywność, 
wręcz szukanie sposobności, niezwykłe zaangażowa-
nie, a w konkretnych sytuacjach zapał graniczący z sza-
leństwem, 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, nie tylko wśród Polaków. Także i te cechy pozwoliły 
mu wkrótce zajmować stanowiska dowódcze.

Najbardziej skuteczny pilot 
biało-czerwonej szachownicy
 
 Koniec walki obronnej dla Skalskiego nie zakoń-
czył jego udziału w wojnie. Brał udział w Bitwie o Wielką 
Brytanię. Latał w polskim 302 dywizjonie, angielskim 501, 
polskich – 306, 316, dowodził 317, brał udział w pamiętnej 
operacji desantowej pod kryptonimem Jubilèe pod Dieppe 
we Francji. Sławą okrył się dowodzony przez niego w 1943 
roku w Afryce Polish Fighting Team (PFT) – Polski Zespół 
Walczący. Zespół w pełni zasłużył na słowa najwyższego 
uznania, nie szczędzili mu pochwał Brytyjczycy, nie szczę-
dzili i swoi. Był to zespół wybitnych pilotów myśliwskich, 
doskonale zgranych w lotach i mających kwalifikacje rzadko 
spotykanych strzelców powietrznych. Grupę pilotów o ta-
kich umiejętnościach określano Cyrkiem. Anglicy nazwali 
ich Skalski’s Circus. Pisali o nich korespondenci wojenni 
– Cyrk kapitana S. Ze względu na tajemnicę wojskową 

Dedykacja w książce ,,Czarne krzyże nad Polską”
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i w obawie przed represjami hitlerowskimi w Polsce w sto-
sunku do rodziny nie podawano wówczas pełnego nazwi-
ska Skalskiego. Po rozwiązaniu Cyrku Stanisław Skalski 
został mianowany dowódcą 601 brytyjskiego dywizjonu 
myśliwskiego, słynnego dywizjonu County of London. Po 
powrocie do Anglii został najpierw dowódcą polskiego 
Pierwszego Skrzydła Myśliwskiego (131), później drugiego 
Skrzydła (133), którym dowodził w największej operacji 
desantowej w dziejach II wojny światowej, lądowaniu wojsk 
angielsko-amerykańskich w Normandii („D-day”).

 W czasie całej wojny zestrzelił 22 maszyny wro-
ga. Ten wynik sprawił, iż stał się najskuteczniejszym pol-
skim pilotem. Za zasługi wojenne uhonorowano go blisko 
czterdziestoma odznaczeniami. Były to m.in.: Złoty Krzyż 
Virtuti Militari (był jednym z siedmiu lotników odznaczo-
nych Złotym Krzyżem), Srebrny Krzyż Virtuti Militari – i te 
cenił najwyżej, czterokrotnie Krzyż Walecznych, trzykrot-
nie Zaszczytny Krzyż Lotniczy (Distinguished Service 

Order) – tylko 9 pilotom nadano ten krzyż trzykrotnie 
– Skalskiemu i ośmiu Brytyjczykom, Zaszczytny Order 
Zasługi (Distinguished Service Order) – jedno z najwyż-
szych odznaczeń brytyjskich, amerykański Distinguished 
Cross. O swoich sukcesach Skalski zawsze mówił skromnie 
– „byłem tylko żołnierzem i miałem szczęście”.

Wróg czy przyjaciel?

 Po wojnie Skalski był ciekaw dalszych losów ura-
towanych przez siebie niemieckich pilotów. Przez wie-
le lat bezskutecznie ich poszukiwał. Wreszcie w 1990 
roku w Bonn, dokąd pojechał na zaproszenie Niemców, 
spotkał się z  Friedrichem Wimmerem. Von Heymann 
zmarł dwa lata wcześniej. Spotkał się także z asem my-
śliwskim Luftwaffe Adolfem Gallandem, który w 1985 
roku napisał Skalskiemu swoiste przesłanie: „Dobrze 
się stało, że polscy piloci myśliwscy pomogli, że nie wy-
graliśmy Bitwy o Wielką Brytanię. To dobrze dla wolności 

Stanisław Skalski (drugi od prawej) jako podchorąży  
w Dęblinie z kolegami przy samolocie PWS-26
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całego zachodniego świata”. Wojenni wrogowie w pew-
nym sensie byli kolegami, z racji wykonywanej profesji.  
Byli pilotami, to zbliża ludzi, a los sprawił, że znaleźli się 
po przeciwnych stronach barykady. Skalski wspominał, 
że przyjmowano go jak bohatera Luftwaffe. Wysokiej ran-
gi urzędnicy pięknie mówili o Polsce i o nim, a rodziny 
dziękowały za uratowanie życia lotników. Niestety, dawni 
koledzy potrafili czynić mu zarzuty, że „brata się z wro-
gami”. Co ciekawe nie kwestionowali spotkań Władysława 
Gnysia i przyjaźni z Frankiem Neubertem, który zestrzelił 
kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 września 1939 roku. 
Nadal wielu ludziom trudno zaakceptować, iż miarą czło-
wieczeństwa jest także stosunek do naszych wrogów, ale 
to wyróżnia tylko wielkich tego świata.

 Stanisław Skalski, działający w warunkach eks-
tremalnych czasu wojny, to człowiek, który łamał zasady, 
ale dzięki swojej postawie jest ciągle nadzieją dla świa-
ta. Przykładem, że niezwykłe zachowania są możliwe 
w każdym czasie. Znał cenę życia i ma swoje honorowe 
miejsce w historii, nie tylko Polski. Całym swoim życiem 
pokazywał, że godność, honor i wielkoduszność to dla 
przyzwoitych ludzi nadal wartości naczelne. Czy goto-
wi jesteśmy rozwijać te cnoty i nieść je z dumą podczas 
ziemskiej wędrówki?

Całe życie w służbie Ojczyźnie

 Do końca życia aktywny, pragnął być przydatny, 
brał udział w różnych przedsięwzięciach, chętnie spotykał 

się z entuzjastami lotnictwa i młodymi adeptami awiacji. 
Życie przyniosło mu sukcesy, ale i nie szczędziło gorzkich 
doświadczeń. Kontakt z nim napawał dobrą myślą, powo-
dował, że człowiek stawał się silniejszy i pełen wiary we 
własne siły. Stanisław Skalski – wzór Człowieka, Żołnierza 
i Patrioty odszedł do niebieskiego dispersalu 12 listopada 
2004 roku. 
 To, co reprezentował jest ponadczasowe, tak jak 
ogólnoludzkie wartości humanistyczne: odpowiedzialność, 
poświęcenie, umiłowanie dobra, czyny patriotyczne i za-
krawające na staroświecką cnotę, dotrzymywanie wier-
ności słowom decydowały o niezwykłości tego człowieka. 
Całe życie towarzyszyła Stanisławowi Skalskiemu dewiza: 
„Homo non sibi natus, sed patriae” – człowiek rodzi się 
nie dla siebie, lecz dla ojczyzny. Dzięki swej postawie jego 
sylwetka zyskała trwały urok. W czasie dramatycznych wy-
darzeń ten niezwykły lotnik, wybitny oficer i prawy człowiek 
symbolizował ofiarne dążenie Polaków do wolności. Stał 
się jednym z najznakomitszych wzorów mijającej epoki, 
pokolenia międzywojennego.

 Całym swoim życiem wykazał, iż nie tylko jest god-
nym oficerskich szlifów i odznaczeń, ale nade wszystko 
miana wzoru i autorytetu dla nas i przyszłych pokoleń.

                                                                                           
Katarzyna Ochabska
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