
Skrzydlate pasje Pawła Zołotowa

Zgodnie z  metryką, życiorys Pawła Zołotowa 
rozpoczął się… 126 lat temu! Urodził się bo-

wiem 13 listopada 1892 roku, w portowym mieście 
Taganrog, nad ujściem Donu do Morza Azowskie-
go, jako syn Polki i Rosjanina. Miasto było też miej-
scem przyjścia na świat wielu innych wartościo-
wych ludzi – w tym kilku Polaków – że wymienię 
choćby: Witolda Rowickiego, wybitnego dyrygenta, 
Sokratesa Starynkiewicza, pełniącego obowiązki 
prezydenta Warszawy w latach 1875-1892, czy Eu-
geniusza Żytomirskiego, poety i dramaturga, zmar-
łego w 1975 roku w Kanadzie. No i wspomnianego 
już, a  jakby nieco zapomnianego lotnika – Pawła 
Zołotowa.

Wspominał kiedyś, w  latach pięćdziesiątych 
minionego wieku, gdy poznałem go na świdnickim 
lotnisku, że zamiłowanie do latania wyniósł z… 
kołyski, z której trzy razy wypadł, lądując niezbyt 
fortunnie na podłodze! Złośliwcy komentowali ten 
fakt w jego biografii stwierdzeniem:

– Trudno go wyleczyć z lotniczej choroby, sko-
ro już w wieku niemowlęcym trzy razy upadł bez 
kasku na głowę.

Tak naprawdę do lotnictwa – i to z przygodami 
– trafił dopiero w kilkanaście lat później.

– Ot, uciekł ja w 1910 roku z domu – mówił, 
zaciągając wschodnim zaśpiewem, dziwną mie-
szanką słów polskich i rosyjskich – znaczy z Tagan-
roga do Petersburga. Bo tam, jak pisali w żurnalach, 
znaczy w gazetach, miał być wielki, wszechrosyjski 
mityng lotniczy. Chciał ja zobaczyć, jak latają, po-
znać bliżej maszyny, z czego one zbudowane i jak. 
Interesowała mnie więcej konstrukcja samolotu niż 
samo latanie. Może dlatego, że w te czasy niełatwo 
było biednemu wyuczyć się latać. Musiałby ja mieć 
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tysjac rubliej na naukę i jeszcze raz tyle, na kaucję 
w razie podłamania maszyny.

A uciekinier z rodzicielskiego domu miał w kie-
szeni zaledwie trochę drobnych kopiejek. Nie posia-
dał też żadnych dokumentów i musiał sprytnie omijać 
petersburskich policjantów. Mimo to trzy razy był 
schwytany, wydalony z  miasta i  za każdym razem, 
z  uporem maniaka powracał na podmiejski hipo-
drom, gdzie trwały przygotowania do mityngu. „Za-
czepił” się wreszcie przy mechanikach, którzy mając 
pełne ręce roboty, chętnie przyjęli takiego, co gotów 
był zrobić wszystko, nie żądając w  dodatku żadnej 
zapłaty. Z czego żył? Między snem a fascynacją samo-
lotami, gospodyni – która go przygarnęła na kwaterę 
– nosił wiadrami wodę ze studni i rąbał drwa na opał.

Przyswoił sobie wreszcie pewne umiejętności 
w  obsłudze samolotów i  został w  końcu prawdzi-

wym mechanikiem lotniczym. W tej także roli, je-
sienią 1910 roku, jako pasażer pilota Jefimowa, po 
raz pierwszy w życiu wzleciał w powietrze. Było to 
na Farmanie, magicznej, latającej „etażerce”, samo-
locie zapamiętanym na całe jego późniejsze życie!

Albatrosem po Polsce
Pilotem został Paweł Zołotow trochę przez 

przypadek. Bo choć bardzo chciał latać, to jednak 
nigdy nie zamierzał na samolocie wojować. To się 
po prostu kłóciło z jego filozofią o romantyce szy-
bowania w  przestworzach. Ale właśnie wybuch 
I  wojny światowej i  pilne zapotrzebowanie armii 
carskiej na pilotów stanowiły swego rodzaju furtkę, 
przez którą – nie mając pieniędzy na szkolenie – 
mógł się prześliznąć na kurs pilotażu. Sztukę pro-
wadzenia samolotu opanował nadspodziewanie 
szybko, lecz jeszcze szybciej – kiedy tylko nadarzyła 
się okazja – opuścił wojskowe szeregi. Nie zamie-
rzał narażać życia ani za cara, ani za Lenina i z dy-
plomem pilota w kieszeni ruszył do – znanej tylko 
z opowiadań matki – Warszawy. Poszedł piechotą! 
Dotarł nad Wisłę, kiedy kraj właśnie przekształcał 
się w  Polskę niepodległą. I  przydał się Paweł Zo-
łotow w tym momencie bardzo, choć nie w stolicy, 
a w Bydgoszczy, gdzie został instruktorem w Woj-
skowej Szkole Pilotów. 

Trudny to był okres. Wprawdzie po zaborcach 
pozostało trochę samolotów, ale stanowiły one 
mozaikę ponad trzydziestu, mocno sfatygowa-
nych w  walkach, różnych typów. Nie było wśród 
nich, niestety, ulubionego Farmana. Na tych sta-
rych, wojennych gratach zdążył jeszcze wyszkolić 
spory zastęp doskonałych – jak się później okazało 
– pilotów wojskowych. Wystarczy przypomnieć, 

Paweł Zołotow

Łódź 1930 rok. Wśród kursantów w centrum stoi Franciszek Żwirko, obok po 
lewej stronie Paweł Zołotow i po prawej  instr sierż. Antoni Wolniczek

Albatros B-II po remoncie i rejestracji nr 21-P-PAWA. Na usterzeniu widoczna 
reklama wódki Baczewski



że jego uczniami byli m.in.: Bolesław Orliński, 
wsławiony w  1926 r. przelotem z  Warszawy do 
Tokio i z powrotem, Franciszek Żwirko, zwycięzca 
Challenge’u  w  1932 r., czy Stanisław Skarżyński, 
bohater samotnego przelotu ponad Atlantykiem 
w 1933 r. 

Pod koniec 1923 r. zaczęto w bydgoskiej szko-
le porządkowanie owego latającego muzeum wo-
jennych samolotów, czyli złomowanie najbardziej 
sfatygowanych. Paweł Zołotow bardzo się wtedy 
zdenerwował:

– Przecież szkoda tak porąbać i spalić – wspo-
minał niesłuszną jego zdaniem decyzję. – Miał ja 
trochę oszczędności, a żal było tych starych samo-
lotów, no to kupiłem dwa poniemieckie, szkolne 
Albatrosy i wziąłem się za remont. 

Jeden, gdy był już sprawny do lotu, zgłosił do 
rejestracji w  Departamencie Żeglugi Powietrznej, 
który nadał mu numer 21 i znaki rejestracyjne P-
-PAWA. 

– No, chciał ja mieć znaki PAZO – przyznał – 
bo tak by był monogram od PAweł ZOłotow, ale nie 
udałoś. A numer 21 znaczył, że obok 20 cywilnych 
samolotów pasażerskich, jakie wtedy miała Polska, 
to mój Albatros był pierwszym w kraju samolotem 
prywatnym! 

Latał nim po Polsce wielki romantyk, obwożąc 
na usterzeniu różne napisy reklamowe, a to wódek 
i likierów Baczewskiego, a to mydła Schichta i takie 
inne. Pojawił się wówczas, recytowany tu i ówdzie 
następujący wierszyk:

A oto „czorta-diabła” wielkiego chojraka
Fizys rozpromieniona, on to lotem ptaka
Tam dążył, gdzie go w chmurach doszedł za-

pach miły
Tu zdradzę tajemnicę: Języki mówiły,
Że Zołotow swój silnik, by śmigło furczało
Miast benzyną, sowicie podlewał… gorzałą!
„Czorta-diabła” – zaczynał zwykle wspomnie-

nia swym ulubionym powiedzonkiem, którym go 
potem powszechnie określano. Druga ksywka, nie-
zbyt przez niego akceptowana, brzmiała: „Bat’ko”. 
A  z  tym paliwem to było tak, że właśnie wpływy 
z  reklam umożliwiały mu zakup benzyny na raj-

dy nie tylko po najbliższej okolicy. Któregoś razu, 
w  Wilnie tego fanatycznego lotnika spotkał jego 
były uczeń – porucznik Franciszek Żwirko. Zapro-
ponował mu wtedy przylot do Łodzi, gdzie właśnie 
potrzebny był instruktor do szkolenia młodzieży na 
kursach Lotniczego Przysposobienia Wojskowego. 
Uczył więc młodych smakować powietrza aż do 
1933 r., gdy zawitał do Lublina jako instruktor i ob-
latywacz samolotów w  Centralnych Warsztatach 
Aeroklubowych. Tam też zastał go wybuch wojny 
we wrześniu 1939 r.

Eskadra starych samolotów
Paweł Zołotow niechętnie wspominał lata oku-

pacji, bo nie mógł darować sobie chwili nieuwagi, 
kiedy podczas wizyty w Warszawie, w ulicznej ła-
pance wpadł w  ręce żandarmów. Wywieziono go 
na przymusowe roboty w głąb Niemiec i kilka lat 
spędził w Nadrenii. Już pierwszego dnia wolności 
śpieszno mu był do kraju i nie czekał na zorgani-
zowanie jakiegoś transportu, tylko z  tobołkiem 
na plecach poszedł piechotą… do Polski. Jak nie-
gdyś z  Odessy, ale tym razem wprost do Lublina. 
Stęskniony latania przystąpił do reaktywowania 
Aeroklubu Lubelskiego. Był wówczas jednocześnie 
kierownikiem Wojewódzkiego Oddziału Lotnictwa 
Cywilnego i  instruktorem szkolącym młodzież na 
jedynym posiadanym samolocie z demobilu – Po-
2, popularnie zwanym „Kukuruźnikiem”. Niedłu-
go wszak cieszył się lataniem, gdyż pod koniec lat 
czterdziestych przeprowadzono niesprawiedliwą 
weryfikację pilotów, a  wśród skreślonych znalazł 
się także instr. Paweł Zołotow.

– Zabronili mi latać – wspominał z goryczą. – 
Wtedy ja myślę: Nie! Nie dam się wyrzucić z lotnic-
twa! I nikt mnie nie prosił, a ja sam postanowił, że 
zbuduję w Lublinie… Farmana! A dlaczego akurat 
Farmana? Bo dobrze znałem ten samolot, na nim 
pierwszy raz latałem.

Zaczął więc ściągać do małej izdebki na parte-
rze przy ul. Lubartowskiej 42, gdzie wtedy miesz-
kał, wszystko, co mogło przydać się do budowy. 
Koła motocyklowe, linki, drut stalowy na cięgna, 
drewniane listwy.

– Silnik to nawet oknem wciskałem – śmiał się 
filuternie – bo drzwiami nie wchodził. Z Warszawy 
wtedy przyjeżdżali – bo tam takie kucaki maleńkie 
byli – sprawdzać: „Zołotow coś tam buduje, jakiś 
samolot. Co on tam robi?”

Zakończenie budowy Farmana zbiegło się 
z przywróceniem mu prawa do latania. Ale samolot 
w stylu retro nie chciał wystartować, zastępczy sil-
nik okazał się po prostu za słaby.

Trud nie poszedł jednak na marne, bo w Świę-
to Lotnictwa 1958 r. przedefilował na nim na war-
szawskim lotnisku Bemowo z  samym generałem 
Janem Frey-Bieleckim, ówczesnym dowódcą Wojsk 
Lotniczych na pokładzie! Tymczasem Zołotow, 
nie zrażony połowicznym tylko sukcesem, wydo-
był z  wnętrza hangaru w  Świdniku – gdzie został 
zatrudniony w  miejscowej Wytwórni Sprzętu Ko-
munikacyjnego – bezużyteczny już samolot ame-
rykański Piper Cub, pamiętający jeszcze lata wojny. 
I znowu, jak kiedyś w Bydgoszczy przy Albatrosie, 
zaczął majstrować. Był to rok 1960, dla starego 
lotnika szczególny, bo właśnie obchodził jubileusz 
półwiecza swojego pierwszego startu! No i niejako 
w prezencie otrzymał od Aeroklubu PRL tego sta-
rego grata, którym już nikt się nie interesował. Dnia 
16 maja 1961 r. Departament Lotnictwa Cywilnego 
wprowadził do rejestru statków powietrznych od-
nowiony samolot, wpisując w rubryce „właściciel” – 
Paweł Zołotow. Kiedy definitywnie skończył się już 
okres jego eksploatacji, w  podobny sposób wyre-
montował drugi taki płatowiec, na którym – mając 
już 73 lata – startował nawet w zawodach – „Zlot 
do morza”. W końcu lekarze powiedzieli: – Dość już 
tego latania. Zejdź Pan wreszcie na ziemię.

Ale – tak jak to było w czasie negatywnej we-
ryfikacji – nie zrezygnował z lotnictwa. Skoro ogra-
niczono mu latanie, to wziął się za rekonstrukcje 
starych samolotów. W 1967 r. powstała wierna kopia 
Bleriota-XI, wsławionego przelotem kanału La Man-
che w 1906 r. W dwa lata później pojawiła się Lotnia, 
pierwowzór polskiego szybowca konstrukcji Czesła-
wa Tańskiego, następnym był unikalny mini wiatra-
kowiec Bensen i wreszcie samolot Santos Dumonta 
z 1906 roku. Sobie tylko wiadomym sposobem zdo-

Farman IV replika. Paweł Zołotow i gen. bryg. Jan Frey-Bielecki po próbie 
kołowania – Warszawa Bemowo, wrzesień 1957 r. Zołotow Paweł z żoną Stanisławą przy samolocie Piper Cub SP-AMB
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był gdzieś zdjęcie niemal antycznego śmigłowca – 
kto wie, może nawet pierwszego na świecie – który 
stanowi eksponat jednego z duńskich muzeów. Prze-
myśliwał, jak by tu dostać pełniejszą dokumentację, 
ale już nie zdążył zrealizować swych planów budowy 
repliki starego śmigłowca.

W dżdżysty i ponury, jesienny dzień 8 listo-
pada 1979 r., nad zabytkową lubelską nekropolią 

przy ul. Lipowej, zatrzymał się w  zawisie współ-
czesny śmigłowiec Mi-2. Łopaty nośne jego wir-
nika męłły wiszące tuż nad ziemią strzępy, ni to 
chmur, ni mglistej waty. Lotnicy nie lubią takiej 
pogody, a jednak śmigłowiec przyleciał. Przyleciał 
by – jak nakazuje stary, skrzydlaty obyczaj – po-
żegnać jednego z tych, co odleciał w lot bezpow-
rotny. Rzucona ze śmigłowca wiązanka kwiatów 

nie dotarła do tego, któremu była przeznaczona. 
Zawisła na ogołoconej z liści gałązce drzewa i tak 
już pozostała. Pomiędzy niebem, a  ziemią, jakby 
symbolizując osobowość starego lotnika Pawła 
Zołotowa, którego ściągnięcie z  powietrza nawet 
lekarzom nie w pełni się udało.

Tadeusz Karol Chwałczyk

Źródło zdjęć: zbiory Tadeusza K. Chwałczyka

W  końcu lat dwudziestych Polskie lotnictwo 
sportowe okrzepło i  stało się na tyle silne, 

żeby zmierzyć się z  krajami europejskimi o  wiel-
kich tradycjach lotniczych. Przebiegający w  latach  
1920-36 światowy trend podboju samolotami każdej 
prawie okolicy geograficznej, odbywał się z  udzia-
łem polskich konstrukcji lotniczych i polskich pilo-
tów. Loty atlantyckie, wyprawy alpejskie, do Afryki 
czy na Daleki i Bliski Wschód rozsławiły nieznane 
lotnictwo z młodego kraju. Na czele pilotów wysu-
nęli się ludzie o osobowościach żywcem przeniesio-
nych z Sienkiewiczowskiej Trylogii. Najwięksi z nich 
to pilot Franciszek Żwirko i  konstruktor Stanisław 
Wigura. Oni w  wielkim światowym mitingu lotni-
czym rzucili na kolana światową czołówkę pilotów.

Polska na ich punkcie oszalała. Franciszek 
Żwirko miał bardzo dużo fantazji odwagi i zapału do 
lotnictwa. Miłośnik lotnictwa, zapalony pilot, inży-
nier Witold Rychter wspominał: Poznałem Franka 
Żwirkę – porucznika pilota, przydzielonego przez 
wojsko do Aeroklubu w  charakterze oficera łącz-
nikowego. Cóż to był za wspaniały człowiek... ani 
śladu urzędowej powagi czy okazywania wyższości 
ze strony – bądź co bądź – wojskowego przełożone-
go. Od pierwszego uścisku dłoni zadzierzgnęła się 
między nami serdeczna przyjaźń trwająca nieprze-
rwanie do jego tragicznej śmierci. Był to urodzony 
wychowawca młodzieży lotniczej działający zawsze 
jak najskromniej, najserdeczniej po prostu ze stano-
wiska starszego kolegi. Uwielbiany przez przyjaciół, 
nie miał nigdy wrogów, ani nawet sobie niechętnych.

Osoba Żwirki zasługuje szczególnie na uwagę 
przez jego niesamowity temperament. Urodził się 
w Święcianach w 1895 roku. Już podczas nauki w wi-
leńskiej szkole ciągle „psocił” i dyrekcja miała z nim 
kłopoty. Był odważny, potrafił przyznać się do „ka-
wału” którego nie popełnił po to, żeby ratować ko-
legów. Pod koniec nauki koledzy wmówili mu próbę 
tej odwagi, szydząc z  niej. Żwirko otworzył okno 
pokoju na pierwszym piętrze, w  którym mieszkał 
i wyskoczył przez nie na podwórze. Brawura kosz-
towała go złamanie nogi ... po prostu bardzo wierzył 
on w swoje możliwości uważając, że wszystko da się 
zrobić. Przy końcu gimnazjum wbrew woli rodziny 
pojechał do szkoły pilotów w Petersburgu, ale ścią-

gnęła go stamtąd matka, wymuszając ukończenie 
szkoły. W wojsku rosyjskim słynął z brawury, podry-
wał oddział do ataku pod silnym ogniem karabinów 
maszynowych przeciwnika. Duża część oddziału gi-
nęła, ale on miał szczęście. Stąd łatwo go wyróżnia-
no i awansowano. Po rewolucji bolszewickiej walczył 
z czerwonymi najpierw w oddziałach gen. Dowbo-
ra-Muśnickiego, a  potem w  wojsku gen. Denikina. 
Do Polski wrócił w 1921 roku, wstępując do wojska, 
a w 1923 roku spełniając po prawie 10 latach swoje 
marzenia, dostał się do szkoły pilotażu. Został woj-
skowym pilotem, między innymi zainicjował nocne 
loty w polskim lotnictwie wojskowym. Uchodził za 
dobrego, opanowanego lotnika. 

Stanisław Wigura urodził się w  Warszawie 
w 1901 roku, po ochotniczym uczestnictwie w woj-
nie 1920 roku kształcił się w Liceum im. Zamoyskie-
go, a potem na Politechnice na Wydziale Mechanicz-
nym. Był w Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Stu-
dentów Politechniki Warszawskiej, a  potem razem 
z poznanymi w 1921 roku Rogalskim i Drzewieckim 
postanowił, że będą wspólnie budować samoloty 
w  Zakładach Lotniczych założonych przez Sekcję. 
W 1929 roku uzyskał dyplom inżyniera. Franciszka 
Żwirkę Wigura poznał w  1929 roku w  Akademic-
kim Aeroklubie w Warszawie. Między 9 sierpnia a 6 
września 1929 roku wykonali razem przelot dookoła 
Europy po raz pierwszy na polskim samolocie, po-
konując prawie 5 tys. km płatowcem RWD-2. Razem 
pobili wiele rekordów i dokonali kilku znakomitych 
przelotów.

Francuski Aeroklub od 1929 roku organizował 
Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycz-

nych. Polacy wzięli udział w zawodach w roku 1930, 
dobrze się spisując mimo braku sukcesów. Podczas 
zawodów na skutek usterki i przymusowego lądowa-
nia odpadła załoga Żwirki i Wigury. W gronie lot-
niczym Aeroklubu Rzeczypospolitej zapadła decyzja 
o wzięciu udziału w kolejnym Challenge Internatio-
nal de Tourisme w 1932 roku. Organizatorami byli 
Niemcy – zwycięzcy zawodów w 1930 roku.

Do zawodów przeznaczono trzy samoloty PZL-
19 i  trzy (ostatecznie wystartowały dwa) RWD-6. 
Płatowce skonstruowano i zbudowano tak, aby mo-
gły uzyskać jak najwięcej punktów stosownie do re-
gulaminu ustanowionego przez Aeroklub niemiecki 
i  faworyzującego samoloty niemieckie. Najważniej-
szą cechą polskich samolotów był krótki dystans 
startu i  lądowania. Poza tym odpowiednio wypro-
filowane skrzydła posiadały mechanizację – czyli 
klapy (ruchome części skrzydła w  ich tylnej części, 
umożliwiające manewrowanie maszyną, pomocne 
przy starcie i lądowaniu) oraz sloty (także ruchome 
części skrzydeł ale na przodzie umożliwiające ma-
newrowanie samolotem przy małych prędkościach 
lotu). Było to w ówczesnym czasie nowością w  sa-
molotach klasy turystycznej.

Rywalizację na Challenge w 1932 roku rozpo-
częto rano 13 sierpnia od prób technicznych. Wa-
żono płatowce i oceniano ich własności techniczne. 
Ostateczna punktacja (oceniano 14 parametrów) 
była wypadkową oceny m.in.: komfortu kabiny za-
łogi, posiadania bagażnika, krytej kabiny, podwój-
nych sterownic czy zastosowania konstrukcji meta-
lowej. Można było uzyskać maksymalnie 107 pkt. 
i ta klasyfikacja ustalała startową pozycję załóg dla 
całego konkursu. Był to całkowity sukces polskich 
konstrukcji i  ich wysokiego poziomu techniczne-
go. Najwyżej oceniono RWD-6 (86 pkt.) i PZL-19 
(84 pkt.). Kolejne miejsca zajęły samoloty włoskie, 
czeskie i niemieckie. Franciszek Żwirko i Tadeusz 
Karpiński wystartowali, mając aż 20 punktów prze-
wagi nad faworyzowanym zawodnikiem Niemiec 
Fritzem Morzikiem (dwukrotnym zwycięzcą Chal-
lenge). 

Do następnej konkurencji sześciu prób tech-
nicznych Polacy przystąpili zdeterminowani. W pró-
bach krótkiego startu i lądowania (na bramkę), czasu 

Pilot por. Franciszek Żwirko (z lewej) wraz 
z mechanikiem inż. Stanisławem Wigurą 
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składania skrzydeł, uruchomiania silnika, prędkości 
minimalnej i  zużycia paliwa można było zdobyć 
maksymalnie 173 pkt. Szef polskiej ekipy, mjr Adam 
Wojdyga, zanotował: Butni Niemcy nie widzieli 
w nas początkowo zbyt groźnych konkurentów. Ich 
obawa o stratę pierwszego miejsca skupiała się tylko 
na Włochach. Spotkało ich jednak niemiłe rozczaro-
wanie, gdy w miarę narastania punktów dodatnich 
wysunęliśmy się od razu na czoło tabeli. Pod wywie-
szoną w  hangarze tabelą wyników prób technicz-
nych spotykało się coraz więcej zainteresowanych, 
którzy wybałuszali oczy, patrząc z niedowierzaniem 
na dodatnie i rosnące jak na drożdżach punkty za-
wodników polskich. Zainteresowanie nami wzrosło 
niepomiernie. Zamknięte dla nas i  milczące dotąd 
wrota prasy otwarły się na oścież, natrętnym foto-
grafom nie można się było opędzić. Wielkości nie-
mieckiego świata oficjalnego, łącznie ze starszyzną 
hitlerowską coraz częściej odwiedzały nasze stoiska, 
oglądając szczegółowo samoloty i  ich urządzenia. 
„Der kleine Cwirko” był oglądany i fotografowany ze 
wszystkich stron.

Próba prędkości minimalnej zakładała, że nie 
powinna ona być większa niż 60 km/h, ale Żwir-
ko chciał pokazać klasę. Samolot miał przelecieć 
800 metrów przy minimalnej szybkości. Uzyskano 
nieprawdopodobny a  jednak prawdziwy rekord – 
na próbie minimalnej szybkości Żwirko osiągnął 
57 km/h. Samoloty projektowane do międzynaro-
dowych zawodów samolotów turystycznych mu-
siały też dać się szybko zmontować i rozmontować. 
Przetaczano je przez bramkę ze złożonymi skrzy-
dłami. W  zawodach były jeszcze próby szybkości 
rozruchu silnika i zużycia paliwa. W sumie próby 
wygrał Włoch Colombo z  247 punktami, a  Żwir-
ko osiągnął 2 miejsce z  245 punktami. Kolejna 
dyscyplina – lot wokół Europy – rozpoczynała się 
z  głównego lotniska Berlina – Tempelhof, dokąd 
przeleciały wszystkie samoloty. Lot trwał od 21 do 
27 sierpnia, po jego zakończeniu prowadził Fran-
ciszek Żwirko z 456 punktami, za nim był Niemiec 
Reinhold Poss z 451 punktami.

Dzięki szybkości swych maszyn Niemcy obie-
cywali sobie poprawić miejsca w tabeli przy próbie 
szybkości maksymalnej, mającej się odbyć po za-
kończeniu lotu okrężnego. Był to wyścig na dystan-
sie 300 km z Berlina do Frankfurtu nad Odrą i do 
Doberlug. Próba ta była ryzykowna gdyż płatowce 
budowano jak najlżejsze, co decydowało o ich ka-
tegorii. Niektórzy śmiali się, że skrobano żyletką 

listewki na kantach, żeby były lżejsze... drewniane 
siodełko pilota w  RWD-6 było tak delikatne, że 
przy jakimś lądowaniu jedna z listew pękła.

Dnia 28 sierpnia na lotnisku Tempelhof zebrały 
się wielotysięczne rzesze widzów niemieckich. Pra-
sa niemiecka głosiła tytułami Deutsch-Polnische 
Luftduell. Przeprowadzone wyliczenia zakładały, że 
gdy pierwszy do mety dotrze Żwirko to jego suk-
ces spowoduje zarazem zajęcie pierwszego miejsca. 
Różnica czasu przy starcie między nim a  pierw-
szym konkurentem wynosiła tylko 5 minut. Trzech 
głównych konkurentów to jest Reinhold Poss, Fritz 
Morzig i Wolf Hirt posiadali w swoich samolotach 
silniejsze silniki, umożliwiające osiągnięcie szybko-
ści 240 km/h. To powodowało niewiadomą co do 
ostatecznego wyniku zawodów w tej próbie.

W  czasie lotu Żwirko stwierdził, że samolot 
zachowuje się dziwnie – skrzydła ulegają lekkim 
zwichrzeniom, są za mało sztywne i  samolot ma 
tendencję do przechyłu na jedną stronę. Próbował 
utrzymać równowagę lotkami, zmniejszał i zwięk-
szał prędkość. Ryzyko było coraz większe, groziła 
katastrofa. Mjr Wojdyga zapisał: Zwycięzca nie jest 
jeszcze znany. Sylwetka samolotu, który pierwszy 
doleci do lotniska i minie linię mety na oczach pu-
bliczności oznacza zwycięzcę. Ponieważ wszystkie 
niemieckie samoloty to dolnopłaty, a  polskie są 
górnopłatami, więc jasne, że kiedy ukaże się gór-
nopłat, to zwycięży Polska. Dzielą nas już tylko 
minuty od ostatecznego rezultatu, wreszcie z  ust 
spikera dochodzi do nas głos, że pierwsza maszy-
na ukazała się na horyzoncie. Spiker widzi ją lepiej 
od nas, bo jest na podwyższeniu. Wreszcie i  my 
ją widzimy... na szczęście górnopłat, a  więc nasze 
zwycięstwo! Tłum zamarł w bezruchu, gdy Żwirko 
w pięknym wirażu dochodzi do finiszu, przelatuje 
nad trybunami mijając linię celu na maksymalnej 
szybkości… poza nielicznymi oklaskami Polaków 
i naszych sympatyków tłum milczy…

Ostatecznie Challenge wygrali Polacy, czyli 
Żwirko i Wigura, z wynikiem 461 punktów. Drugi 
był Niemiec Reinhold Poss z 458 punktami. Zwy-
cięstwo Polaków uznane jest za zwrot w  dziejach 
polskiego lotnictwa sportowego, które stało się 
uznane na świecie. Polska organizowała kolejny 
Challenge w  1934 roku. Duży udział w  sukcesie 
miała brytyjska firma Armstrong, której 7 cylin-
drowy silnik zamontowano w zwycięskim RWD-6.

W dzień powrotu zwycięzców z Berlina lotni-
sko mokotowskie zapełniło się dziesiątkami tysięcy 

mieszkańców stolicy pragnących powitać narodo-
wych bohaterów. Ich samolot nadleciał w  hono-
rowej eskorcie myśliwców PZL P-6, pilotowanych 
przez kolegów Żwirki z  Eskadry Kościuszkowskiej 
i po zatoczeniu rundy nad lotniskiem wylądował na 
jego środku. Pękły kordony policji otaczające lotni-
sko a tłum rzucił się ku samolotowi. Wigura widział 
to i z obawy, że ludzie rozbiorą po prostu samolot na 
kawałki tak samo, jak zrobili to z samolotem Lind-
bergha w  Paryżu po przelocie Atlantyku, uprosił 
Franka Żwirkę, żeby wyszedł naprzeciwko tłumu… 
bohater został otoczony i zaniesiony na rękach en-
tuzjastów do budynku portu do oczekującego tam 
samochodu.

Obaj lotnicy zapraszani byli na różne spotkania. 
11 września polecieli na meeting lotniczy do Pragi, 
niestety trafili na złą pogodę. Podczas lotu maszyna 
znalazła się nad górskim terenem, pilotaż tam jest 
trudny, bo nieprzewidzianie zmieniają się warunki 
pogodowe. W trakcie lotu rozpoczęła się burza z ty-
powo zmieniającymi się kierunkami i  siłą wiatru, 
powodując duże przeciążenia. Piloci postanowili 
zawrócić… i skrzydła RWD nad Cierlickiem nie wy-
trzymały, jedno z nich odpadło. Samolot spadł na las 
i  roztrzaskał się o  dwa wysmukłe świerki, grzebiąc 
lotników. Witold Rychter wspomina: W  niedzielę 
11 września około 8 rano wybieraliśmy się wspólnie 
z żoną jak zwykle na lotnisko, gdy zadzwonił telefon 
to Prauss mówił z lotniska mówił zmienionym prze-
rywanym głosem jakby był chory lub półprzytom-
ny: Witold… słuchaj… Franek i Stach… zabili się… 
zmartwiałem mimo że usiłowałem się opanować. 
Kiedy? gdzie? z  jakiego powodu? Teraz grzmiała od-
powiedź… przed kilkoma minutami był telefon… 
rozleciała się im maszyna i wpadli w las w Czechach 
w miejscowości Cierlicko zaraz za granicą.

Po upublicznieniu tej niespodziewanej wiado-
mości cały kraj zamarł w rozpaczy. „Ulubieńcy bo-
gów żyją krótko. A Żwirkę znać szczególnie upodo-
bali sobie bogowie, skoro najpierw dali mu szczę-
ście i  rozkosz sukcesu ogromnego, a  zaraz potem 
odebrali mu życie.” Tak napisał 14 września 1932 
roku „Ilustrowany Kurier Codzienny”. Ciała lotni-
ków na wyścielonym słomą wozie przewieziono do 
miejscowego kościoła. Czesi pozwolili na przyjazd 
tysięcy ludzi z  Polski na miejsce uroczystości po-
grzebowych. Z Cieszyna trumny przewieziono do 
Warszawy specjalnym pociągiem.

Nigdy wcześniej nie było w stolicy takiego po-
grzebu. Na trasie konduktu, który wyruszył z  ko-

Redaktor naczelny: Damian Majsak
Redaktor prowadzący: Michał Kotyra
Sekretarz redakcji: Kamil Stopiński 
redakcja@kagero.pl, tel. 601 602 056
Opracowanie graficzne: 
Damian Majsak, Łukasz Maj
DTP: Łukasz Maj
Korekta: Paulina Sieradzka, Michał Kotyra

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo 
redagowania nadesłanych tekstów i nie odpowiada za treść reklam 
i ogłoszeń.
Opinie wyrażone w artykułach są prywatnymi opiniami autorów, 
za które Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Wydawca: KAGERO Publishing  
ul. Akacjowa 100, Turka, os. Borek, 20-258 Lublin 62 
tel./fax 0 81 501 21 05  
www.kagero.pl, kagero@kagero.pl
Prezes zarządu:  
Damian Majsak – kagero@kagero.pl
Marketing: Joanna Majsak (dyr.)
– marketing@kagero.pl
Dział sprzedaży: Maciej Łacina  
– sklep@kagero.pl, sklep.kagero.pl, tel. 609 326 009
Dział prenumeraty i reklamacji:  
Kamil Stopiński – prenumerata@kagero.pl, 
tel. 81 501 21 05

www.kagero.eu

sklep.kagero.pl

eventylotnicze.eu

G A Z E T A  L O T N I C Z A , Piątek, 7 września 2018 r.4



ścioła św. Krzyża zgromadziło się około 300 
tysięcy ludzi. W  zupełnej ciszy, z  odkrytymi 
głowami i  z  bólem w  sercach odprowadzano 
wzrokiem i  myślami ciała bohaterów okryte 
biało-czerwonymi flagami, wiezione na kadłu-
bach samolotów. W  ceremonii uczestniczyli 
Marszałek Piłsudski, Prezydent Rzeczypospo-
litej Ignacy Mościcki i szereg zacnych osób.

Ten dramat tragicznej śmierci obydwóch 
pilotów spowodował tak duże zainteresowa-
nie lotnictwem, że utworzono fundusz imienia 
Żwirki i  Wigury. Zaczęto zbierać pieniądze 
z  jednej strony na budowę nowego samolotu 
na następny Challenge w 1934 roku a z drugiej 
strony na tworzenie i budowę szkół lotniczych 
i  naukę pilotażu. Hasło uczymy się latać stało się 
modnym sloganem, jednak najważniejsze były efek-
ty. Zebrano łącznie 6,5 mln złotych, kupując za to 

Pośmiertnie lotników odznaczono Krzyżami Kawalerskimi 
Orderu Odrodzenia Polski. Pochowano obydwu w jednym 

grobie na Starych Powązkach w Warszawie 

stracie wyrósł wspaniały ruch społeczny. Mnó-
stwo ludzi stało się lotnikami, zasilając rzesze 
biało-czerwonych rycerzy. Duża część z  tych 
młodych ludzi, rozkochanych w  powietrznej 
przygodzie poległa podczas wojny. Należy jed-
nak uznać, że w taki sposób wybudowano naj-
piękniejszy z możliwych pomnik nie tylko dla 
Żwirki i Wigury, ale dla wszystkich lotniczych 
asów biało-czerwonej szachownicy.

Nieprzerwanie od 1932 roku miejsce 
śmierci Żwirki i Wigury w Cierlicku i grób na 
warszawskich Powązkach odwiedzają ludzie 
zafascynowani lotniczą legendą, żeby położyć 
kwiaty i  zapalić znicz. Od sławy i  bijącej od 
tych dwóch ludzi zapalają się kolejne serca, 

które także chcą latać.
Piotr Bieliński

Źródło: DG RSZ/ELITY

350 samolotów do sportu i szkolenia. Powstały nowe 
szkoły pilotów, w  tym 4 szkoły pilotażu silnikowe-
go. W ten sposób z rozpaczy po wielkiej narodowej 

Małe jezioro, bądź wielki staw, brany był pod 
uwagę wiosną 1939 roku przez Kierownic-

two Marynarki Wojennej (KMW) jako polowa 
baza dla najnowszych wodnosamolotów pływako-
wych typu CANT Z  506 B „Airone” zakupionych 
w 1938 roku we włoskiej wytwórni CRDA w Mon-
falcone. Wynikało to z  konieczności brania pod 

Siemieńska baza lotnictwa morskiego

uwagę zagrożenia dla tych wielkich rozmiarowo 
konstrukcji, które co prawda miały operować na 
Bałtyku w  ramach Morskiego Dywizjonu Lotni-
czego (MDLot.), ale mogły tam równie szybko 
zostać zniszczone przez Luftwaffe. Z  chwilą gdy 
w  Monfalcone kończone były prace przy pierw-
szym egzemplarzu wspomnianego hydroplanu, 

delegacja z  KMW przyjechawszy do Siemienia, 
dokonała ustaleń dotyczących miejsc kotwiczenia 
oraz maskowania dużych wodnosamolotów, co do 
których zakładano, że po przylocie do kraju, nie 
posiadając wyrzutników bombowo-torpedowych, 
miały być w  nie wyposażone w  Siemieniu po do-
starczeniu ich z  lubelskiej wytwórni inż. W. Świą-

Malował Jarosław Wróbel via Andrzej Olejko
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teckiego. Pierwszy, jak czas potem pokazał zarazem 
jedyny, CANT Z 506 B „Airone” przyleciał do kraju 
27 sierpnia 1939 roku, wodując na wodach Zatoki 
Puckiej w bazie MDLot., mając na pokładzie wło-
skie uzbrojenie, w bazie zaś czekała na hydroplan 
ekipa monterów z  Lublina. Montaż wyrzutników 
przeciągnął się i  gdy 1 września 1939 roku baza 
MDLot został zbombardowana przez Luftwaffe, za-
padła decyzja, by sporych rozmiarów i błyszczący, 
a  tym samym łatwy do wykrycia wodnosamolot 
przebazować pod Lublin via Port Wojenny w Mo-
dlinie. O świcie 2 września1939 roku CANT Z 506 
B „Airone” wraz z załogą oraz z trzema pasażerami, 
wystartowawszy z wód okalających półwysep hel-
ski, poleciał na południe, z braku paliwa wodując 
na Wiśle pod wsią Świerże Górne, gdzie po zacu-
mowaniu załoga czekała na dostarczenie paliwa, po 
które wyruszył do nieodległego Dęblina por. mar. 
Kazimierz M. Wilkanowicz. Zapas paliwa dostar-
czono transportem kołowym 6 września 1939 roku, 
po czym rankiem wodnosamolot przeleciał na wo-
dowisko w  Siemieniu, gdzie został zamaskowany 
obok wyspy Zielony Grond. Do 11 września1939 
roku załoga CANT-a  Z  506 B „Airone” siedziała 
na jeziorze w oczekiwaniu na rozkazy, biorąc pod 
uwagę dalszy przelot do bazy Flotylli Rzecznej 
Marynarki Wojennej w  Pińsku oraz oczekując na 
przylot kolejnych wodnosamolotów, które były na 
ukończeniu w włoskiej wytwórni. Niestety wykryty 
z powietrza przez samolot Luftwaffe oraz dwukrot-
nie zaatakowany CANT Z 506 B „Airone” spłonął 
11 września 1939 roku. Jego historię spopularyzo-

CANT w płomieniach

wał red. Tadeusz Chwałczyk oraz piszący te słowa, 
z dna jeziora zaś elementy jego konstrukcji wydo-
był red. Adam Sikorski z TVP Lublin, dostarczając 
je do Muzeum Lotnictwa Polskiego w  Krakowie, 
gdzie… trafiły do piwnic muzealnych. Obecnie 
cenne detale z  konstrukcji tego wodnosamolotu 
znajdują się w  zbiorach Muzeum MDLot. w  Puc-
ku. Załoga wodnosamolotu z  przygodami dotarła 
do Pińska, a następnie wraz z marynarzami Flotylli 
Pińskiej ruszyła w  drogę powrotną jako żołnierze 
SGO „Polesie”, docierając via Siemień pod Kock. 
Siódmego października 1939 roku w czasie kapitu-
lacji oddziałów Wojska Polskiego kpt. mar. pil. Ro-
man Borowiec wraz z całą swą załogą trafił do nie-
mieckiej niewoli, przebywając w niej do 1945 roku.

Andrzej Olejko

Źródło zdjęć: zbiory T. Kopańskiego

Rysunek malował Jarosław Wróbel

Pierwsza publikacja KAGERO Publishing ukaza-
ła się w roku 1991. Do dzisiaj nakładem lubel-

skiego wydawnictwa ukazało się ponad 1200 publi-
kacji. Większość z nich to ekskluzywne książki dla 
koneserów, bibliofili i pasjonatów historii militariów. 
Książki wydawane w języku angielskim trafiają m.in. 
do hurtowni i  księgarni w  USA, Japonii i  Europie 
Zachodniej. Sklep internetowy Wydawnictwa od-
wiedza codziennie blisko 1000 czytelników z całego 
świata. Większość książek oferowanych miłośnikom 
lotnictwa, okrętów i broni pancernej można obejrzeć 
na portalu www.kagero.eu.

Na polskim rynku KAGERO Publishing znane 
jest z kolorowych magazynów „MILITARIA” i „Su-
per Model”. Pisma te ukazują się jako miesięczniki 
od 2004 r.

KAGERO Publishing to także inicjator, organi-
zator, sponsor oraz inwestor wielu spektakularnych 
eventów lotniczych.

W roku 2014, dzięki staraniom KAGERO Pu-
blishing, przyleciał do Polski Supermarine Spitfire 

KAGERO PUBLISHING – książki, 
czasopisma, eventy…

1% Twojego podatku 
Pomaga odzyskać pasję

z polskim pilotem Jackiem Mainką za sterami. Wy-
darzenie to wspierała świdnicka firma Navcom Sys-
tems.

Zlot samolotów zabytkowych w  Radawcu 
w roku 2015 przyciągnął ponad 5000 widzów, a za-
inicjowane przez KAGERO (zorganizowane od 
podstaw i  w  50% sfinansowane przez Wydawnic-

two) LOTNICZE DEPUŁTYCZE – Międzynarodo-
wy Piknik Lotniczy – w obu edycjach zgromadził 
po 35 000 widzów.

Wydarzenia organizowane przez KAGERO 
Publishing i wspierane przez Navcom Systems stały 
się bardzo skutecznym, efektownym i oryginalnym 
narzędziem edukacyjnym i promocyjnym.

Celem Grupy jest poprawa sytuacji życiowej Cezarego.
Cezary doznał złamania kręgosłupa w odcinku 

lędźwiowym. Ma niedowład kończyn dolnych. Porusza 
się na wózku inwalidzkim.

Zgromadzone przez Grupę środki pieniężne są 
przeznaczane przede wszystkim na rehabilitację 

Cezarego, zakup lekarstw oraz sprzętu rehabilitacyjnego, 
a także na dostosowanie miejsca zamieszkania do 

potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja Sedeka

Alior Bank SA
93 2490 0005 0000 4600 7287 1845 

(aktualny numer konta do darowizn)

71 1060 0076 0000 3210 0020 7652 
(poprzedni numer konta do darowizn)

Tytułem:
10798 - Grupa OPP - Cezary Abramik

***Dotychczasowe konto do wpłat darowizn w Banku 
Citi Handlowy o numerze

35 1030 1508 0000 0008 1669 1036 jest w trakcie 
likwidacji.***

Przekaż 1% podatku
W formularzu PIT wpisz numer:

KRS 0000338389
W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 

1%” podaj:
10798 - Grupa OPP - Cezary Abramik

Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu 
podatkowym pola „Wyrażam zgodę”.

10798 – Grupa OPP 
– Cezary Abramik
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NAVCOM SYSTEMS NAVCOM  
SYSTEMS FLY
Flying Academy

FLY – RAJD oraz LOT WSCHODNIEJ POL-
SKI im. Pawła Zołotowa skierowane są do wszyst-
kich, którzy kochają samoloty, latanie i  spotkania 
z pasjonatami lotnictwa.

KAGERO Publishing współpracując z Navcom 
Systems zamierza wykreować nowe imprezy lotni-
cze, w tym mitingi i zawody sportowe dla pilotów 
z  licencją PPL(A), którzy nie posiadają licencji 
sportowej, a chcieliby przeżyć emocje towarzyszące 
sportowej, lotniczej rywalizacji. 

Źródło zdjęć: Albert Osiński,  

arch. Kagero Publishing

Nieopodal WSK PZL Świdnik i  lotniska ko-
munikacyjnego „Lublin” swoją siedzibę ma 

lotnicza firma NAVCOM SYSTEMS, która w  tym 
roku obchodzi swoje 18 urodziny.

Firma zajmuje się naprawą wyposażenia radio-
nawigacyjnego i elektrycznego, przyrządów pokła-
dowych, obsługą techniczną statków powietrznych 
oraz obrotem częściami i podzespołami lotniczymi. 
Ponadto NAVCOM SYSTEMS zajmuje się moder-
nizacją awioniki statków powietrznych, samodziel-
nie wykonuje stanowiska kontrolno-pomiarowe do 
obsługi sprzętu lotniczego oraz wzorcuje przyrządy 
pomiarowe wykorzystywane w trakcie obsługi. Co 
więcej, firma potrafi zaprojektować i  zrealizować 
we własnym zakresie innowacyjne rozwiązania, 
które są konkurencyjne w  stosunku do ofert firm 
o podobnym profilu działalności. 

Jako jedyne w  Polsce prywatne przedsiębior-
stwo, NAVCOM SYSTEMS wykonuje obsługi okre-
sowe, serwisowe, naprawy agregatów śmigłowców 
Mi-2 dla polskiej armii. NAVCOM SYSTEMS ob-
sługuje m.in. Siły Powietrzne RP, Lotnictwo Po-
rządku Publicznego RP (Policja, Straż Graniczna), 
WSK PZL „Świdnik”, PZL Mielec S.A., General 
Aviation, Aerokluby. 

Firma inwestuje również w  kapitał ludzki, 
tworzy nowe miejsca pracy oraz prowadzi aktywną 
działalność rozwojową. 

Towarzyszące właścicielom firmy motto: „Ma-
rzenia są warte wiele o  ile możesz je zrealizować” 
zdeterminowało ich do spełnienia własnych ma-
rzeń o lataniu. Założyli szkołę pilotażu – NAVCOM 
SYSTEMS FLY. 

Szkoła prowadzi praktyczne kursy do licencji 
pilota samolotowego turystycznego PPL(A) oraz 
do uzyskania uprawnienia VFR noc. W skład floty 
wchodzi pięć najbardziej popularnych na świecie 
samolotów szkoleniowych – Cessna 152 oraz Ces-
sna 172RG. Stan techniczny samolotów jest pod 
stałą kontrolą naszych specjalistów i utrzymywane 
są one w  ciągłej zdatności do lotu (CAMO). Ze-
spół doświadczonych mechaników lotniczych na 
bieżąco wykonuje przeglądy oraz naprawy statków 
powietrznych. Kadrę stanowi zespół pilotów linii 
lotniczych, kontrolerów ruchu lotniczego, egza-
minatorów, a  także doświadczonych menedżerów 
lotniczych, którzy przez swoje świadome podejście 
są w stanie zapewnić w pełni bezpieczne i sprawne 
szkolenie.

Cessny użytkowane przez NAVCOM SYSTEMS 
FLY stacjonują w  naszych dwu hangarach zlokali-
zowanych w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły oraz 
zarządzanego przez NSFly trawiastego lądowiska 
EPLS, a także lubelskiego lotniska EPLB. 

Dogodne położenie sprawia, że loty szkole-
niowe odbywają się w  przestrzeni kontrolowanej. 
Dzięki temu można zdobyć cenną wiedzę oraz 
umiejętności niezbędne do wykonywania opera-
cji lotniczych. Przed przystąpieniem do szkolenia 
można skorzystać z lotu zapoznawczego, będącego 
wstępem do niezapomnianej przygody. 

NAVCOM SYSTEMS, oprócz działalności 
stricte lotniczej, angażuje się w organizację imprez 
lotniczych, konkursów, wspiera działalność chary-
tatywną na rzecz dzieci. Za swoje zaangażowanie 
corocznie otrzymuje wyróżnienia i nagrody. 

Navcom Systems Fly Sp. z o.o. ośrodek 
szkoleniowy ATO:

– szkolenia lotnicze PPL(A)
– szkolenia przez cały rok

– loty nocne
– przyjazne lądowisko

– szkolenia w przestrzeni CTR
– instruktorzy – czynni piloci zawodowi

– konkurencyjne ceny z elastycznym 
systemem rozliczeń

Więcej informacji na stronie www.nsfly.eu
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Początki Aeroklubu Stalowowolskiego sięgają 
wiosny roku 1939, kiedy to Aeroklub Rzeczypo-

spolitej Polskiej obiecał miejscowemu Komitetowi 
Organizacyjnemu pomoc w utworzeniu Aeroklubu 
oraz przydział dwóch samolotów RWD-8. Wojna 
przeszkodziła w  realizacji tych zamierzeń. Niemcy, 
częściowo bazując na zdobytych, przedwojennych 
planach budowy lotniska zapasowego, zbudowali 
w miejscowości Turbia lotnisko dla potrzeb Luftwaf-
fe, posiadające w roku 1944 betonowy pas startowy 
i komplet stałych zabudowań lotniskowych. Po wy-
cofaniu się wojsk niemieckich z  lotniska korzystali 
Rosjanie, jednak działania wojenne spowodowały 
poważne zniszczenia, które nigdy już nie zostały do 
końca usunięte.

Po zakończeniu działań wojennych podjęta 
została przez grupę miejscowych działaczy próba 
utworzenia Aeroklubu. Ówczesne władze lotnic-
twa sportowego nie wyraziły zgody, tłumacząc to 
brakiem zaplecza i ludzi o odpowiednich kwalifika-
cjach. Mimo tych niepowodzeń grupa entuzjastów 
lotnictwa nie dała za wygraną. 

Pierwsze organizacyjne zebranie Aeroklubu 
Robotniczego w  Stalowej Woli odbyło się  18  stycz-
nia 1957 roku. Pierwszym prezesem został Zdzisław 
Sikorski. Powołano sekcje modelarską, spadochro-
nową, szybowcową i  samolotowa. 22 września 1957 
roku uroczyście oddano do użytku hangar na lotnisku 
w Turbi. Aeroklub otrzymuje od ZG APRL pierwsze 
szybowce - ABC, Żuraw, Komar, Sroka, Salamandra 
i Mucha 100 (rok 1958). Rozpoczęto praktyczne szko-
lenie szybowcowe. W roku następnym rozpoczyna się 
na samolotach  CSS-13  szkolenie samolotowe. HSW 
kupuje dla ASW szybowiec Bocian, natomiast Elek-
trownia -  Muchę 100. W  tym pionierskim okresie 
kierownikiem ASW był kpt. pil. Witold Kowalewski. 

Aeroklub Stalowolski

Aeroklub Lubelski

W  pięciolecie istnienia, w  roku 1963 ASW 
organizuje IV Samolotowe Mistrzostwa Polski 
w akrobacji. W roku 1964 Stanisław Kluk z pasaże-
rem na szybowcu Bocian ustanawia na trasie trój-
kąta 100 rekord świata uzyskując V=107,8 km/h. 
W 1966 roku Roman Straburzyński uzyskuje tytuł 
Mistrza Polski w kat. modeli silnikowych swobod-
nie latających. 

W 1972 roku następuje oddanie do użytku no-
wego portu. Pod okiem instr. Witolda Makulskiego 
prężnie działa sekcja spadochronowa. Przybywa 
nowych samolotów i  szybowców -  Wilgi, Jantary. 
W  1977 roku rozpoczęto budowę nowych hanga-
rów i drogi dojazdowej.

Rok 1987 obfituje w znaczące wydarzenia. Sta-
raniem Witolda Walawskiego utworzona zostaje 
sekcja balonowa. HSW kupuje balon na ogrzane 
powietrze i przekazuje go w użytkowanie do aero-
klubu.

Przez te ponad 40 lat Aeroklub wyszkolił setki 
pilotów, skoczków, modelarzy. 

Źródło zdjęć: zbiory areoklubuPort i zabudowa lotniska w Turbi

Pierwsze aeroplany nad Lublinem pojawiły się 
już po 8 latach od startu pierwszego samolo-

tu na świecie. W 1911 roku Lublinianie na własne 
oczy zobaczyli samoloty, które wylądowały na pla-
cu Wyścigowym (obecnie dzielnica Dziesiąta). Ale 
na to, żeby w  Lublinie powołać aeroklub, trzeba 
było jeszcze trochę poczekać. Na pomysł stworze-
nia aeroklubu wpadli w połowie lat 20. pracownicy, 
mieszczącej się na Bronowicach, Zakładów Mecha-
nicznych Emil Plage i Teofil Laśkiewicz w Lublinie.

W dniu 15 sierpnia 1927 roku grupka pracow-
ników fabryki powołała Koło Miłośników Lotnic-
twa. Wśród założycieli Koła były znane postacie, 
m.in. Antoni Mroczkowski, as myśliwski z I wojny 
światowej i Jerzy Dąbrowski – późniejszy konstruk-
tor samolotu PZL P-37 Łoś.

Początki nie były oczywiście łatwe. Klubowi-
czom najbardziej doskwierał brak sprzętu. Dzięki 
wysokim składkom, a także pomocy fabryki i innych 
instytucji, udało im się zbudować pierwszy samolot. 
Nazwano go od pierwszych nazwisk konstruktorów 

– Dąbrowski, Uszacki – DUS-3. Oblot maszyny od-
był się w październiku 1928 roku. Samolot chyba się 
udał, bo już podczas pierwszego lotu pilot – kpt. An-
toni Mroczkowski wykręcił nim pętlę.

W dniu 13 kwietnia 1929 r. Koło zostało prze-
kształcone w Lubelski Klub Lotniczy (LKL) z dwo-
ma sekcjami: kontrukcyjną i  lotniczo-treningową. 
Pierwsze lotnisko Klubu znajdowało się niemal 
w centrum Lublina – tam, gdzie jest obecnie osiedle 
Bronowice (jedna z ulic w osiedlu Bronowice, nosi 
obecnie imię Plagego i Laśkiewicza).

Przedwojenny Lubelski Klub Lotniczy prowa-
dził swą działalność w wielu sekcjach zainteresowań, 
w tym sekcji modelarskiej, lotniczo-treningowej, szy-
bowcowej i spadochronowej (wieża do skoków mie-
ściła się na skrzyżowaniu obecnej ulicy Spadochro-
niarzy i al. Racławickich). Lubelscy piloci z sukcesami 
szkolili się i  startowali w  zawodach. W  1931  roku 
aeroklub zorganizował pierwsze na świecie  zimowe 
zawody lotnicze, które odbywają się do dzisiaj. Aero-
klubowi lotnicy znani byli w kraju i za granicą.

Działalność Aeroklubu doprowadziła do wy-
szkolenia sporej grupy pilotów wysokiej klasy. 

Walczyli Oni w  dywizjonach bombowych i  my-
śliwskich na wszystkich frontach II wojny świa-
towej.

Po upadku fabryki samolotów Plage i Laśkie-
wicz – w 1938  roku aeroklub przeniósł się z Bro-
nowic do Świdnika, ale działalność szkoleniową 
wkrótce przerwała wojna.

Po II wojnie działalność aeroklubu reaktywo-
wano w sierpniu 1946 r. na lotnisku w Świdniku k/
Lublina. Głównym wyposażeniem aeroklubu były 
wtedy Po-2 – „latające maszyny do szycia”, czyli po-
pularne kukuryźniki.

W  1952  roku, po tym jak zapadła decyzja 
o  uruchomieniu w  Świdniku produkcji śmigłow-
ców, aeroklub musiał poszukać sobie innego miej-
sca. W  1953  roku Aeroklub Lubelski został prze-
niesiony na zachód od Lublina do miejscowości 
Radawiec, gdzie funkcjonuje do dzisiaj. Warto nad-
mienić iż w latach 50. instruktorem samolotowym 
klubu był ostatni dowódca Dywizjonu 303 Witold 
Łokuciewski.

Piloci wyszkoleni w klubie byli mistrzami Pol-
ski i  nie raz ustanawiali rekordy. Tu zaczęła latać 
najwybitniejsza polska pilotka szybowcowa, sie-
demnastokrotna rekordzistka świata Pelagia Ma-
jewska.

Dzisiaj wychowankowie Aeroklubu Lubelskie-
go reprezentują wszystkie rodzaje lotnictwa. Latają 
w  PLL „LOT”, w  lotnictwie wojskowym, sanitar-
nym i rolniczym.

Źródło zdjęć: zbiory areoklubu

Samoloty na lotnisku Zakładów Mechanicznych 
E.Plage – T. Laśkiewicz w Lublinie podczas 

I Lubelsko-Podlaskich Zimowych Zawodów 
Lotniczych w 1931 roku

Jak-9 przed portem Aeroklubu Lubelskiego 
w Radawcu w 1958 roku
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