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11 sierpnia 1932 - lotnisko Mokotowskie - Warszawa. Prezentacja oraz uroczyste pożegnanie polskiej ekipy. Wśród 
żegnających gości: wiceminister komunikacji Witold Czapski, wiceminister spraw wojskowych Felicjan Sławoj- Skład-

kowski, dyrektor departamentu lotnictwa cywilnego ppłk Czesław Filipowicz, władze Aeroklubu RP, dyrektor PZL Witold 
Rumbowicz a także licznie przybyli przyjaciele i znajomi.

Kpt. pil. Franciszek Żwirko, 16 09 1895 – 11 09 1932
Urodził się w Święcinach pod Wilnem. W 1923 skończył 

Szkołę Pilotów w Bydgoszczy, w maju 1924 został 
absolwentem Wyższej Szkoły Pilotażu w Grudziądzu. 

W stopniu porucznika-pilota rozpoczął służbę w 1 Pułku 
Lotniczym w Warszawie. Od 1928 pilot 111 Eskadry My-

śliwskiej 1 Pułku Lotniczego w Warszawie.
Jednocześnie pełnił funkcję oficera łącznikowego 

w Aeroklubie Akademickim w Warszawie. 
Uczestnik i zwycięzca licznych krajowych 

i zagranicznych zawodów lotniczych. 

Inż. Stanisław Wigura, 9 04 1901 – 11 09 1932
Urodził się w Warszawie. Ochotnik wojny polsko-bolszewickiej 
w 1920. W 1922 ukończył Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego 
w Warszawie i rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Warszawskiej. Jeden z założycieli Sekcji Lotni-

czej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej. 
W 1926 Wigura razem z Rogalskim opracowali i zbudowali 

swój pierwszy samolot WR-1. W 1927, wspólnie z Rogalskim i 
Drzewieckim stworzyli zespół konstrukcyjny RWD. 

Dyplom pilota uzyskał w 1929. Od tego czasu uczestnik 
i zwycięzca wielu krajowych zawodów lotniczych.

 	 Zwycięstwo	polskiej	ekipy	w	międzynarodowych	Zawodach	Samolotów	Turystycznych	Chal-
lenge	1932	dało	początek	międzynarodowym	sportowym	sykcesom	polskiego	lotnictwa.

W	morderczej	acz	sportowej	walce	por.pil.	Franciszek	Żwirko	i	inż.	Stanisław	Wigura	na	samo-
locie	polskiej	konstrukcji	RWD-6	pokonali	pilotów	ekip	Anglii,	Czechosłowacji,	Francji,	Niemiec,	

Szwajcarii	i	Włoch.	
Polska	konstrukcja	pozostawiła	w	boju	światowej	sławy	europejskie	wytwórnie	lotnicze.	

Zwycięzcy	stali	się	bohaterami	narodowymi.	
Na	pamiątkę	tego	wydarzenia	Święto	Lotnictwa	Polskiego	

corocznie	obchodzone	jest	28	sierpnia.



 

11 sierpnia 1932 – Lotnisko Staaken.
Po przylocie w godzinach popołudniowych samoloty polskich załóg umieszczono w hali sterowcowej. Oprócz Polaków, 

w hangarze znalazły miejsce samoloty ekip Anglii, Czechosłowacji, Francji, Szwajcarii i Włoch. 
Samoloty niemieckie zajmowały sąsiedni oddzielny hangar. 

  Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych Challenge 1932 (12- 28 sierpnia), 
w myśl ich organizatora- Aeroklubu Niemiec, miały ostatecznie udokumentować niepodważalną przewa-
gę lotnictwa niemieckiego w Europie. Kolejne zwycięstwo pozwalało im na stałe zatrzymać puchar Coup 
Challenge International. Atutem Niemców był opracowany przez nich regulamin zawodów, obsada do-

świadczonych w międzynarodowych zawodach pilotów jak i specjalnie przygotowane na te zawody samo-
loty. Dwuletnia przerwa między challenge’ami umożliwiła im przygotować 14 załóg, startujących 

na specjalnie skonstruowanych na te zawody samolotach – Heinkel He-64c, Klemm Kl-32.
12 sierpnia, w dniu otwarcia zawodów 

do godziny 16,00 na lotnisko Berlin -Staaken  przybyły 43 załogi. 
Polskę reprezentowali:

PZL-19 „O1” SP-AHH, kpt. pil. Bolesław Orliński i mechanik Marian Balcerzak
PZL-19 „O2” SP-AHI, kpt. pil. Ingnacy Giedgowd i mechanik sierż. Stanisław Kłosinek

PZL-19 „O3” SP-AHK, kpt. pil. Jerzy Bajan i mechanik sierż. Gustaw Pokrzywka
RWD-6 „O4” SP-AHL, pilot Tadeusz Karpiński i mechanik Stanisław Zientek

RWD-6 „O6” SP-AHN, por. pil. Franciszek Żwirko i mechanik inż. Stanisław Wigura.

 13 sierpnia, na lotnisku Staaken rozpoczęto próby techniczne trwające do 18 sierpnia.  
Obejmowały one : 

ocena własności technicznych, próba krótkiego startu na bramkę 8m, 
próba krótkiego lądowania z nad bramki 8m, próba minimalnej prędkości,

 próba składania i rozkładania skrzydeł, próba uruchomienia silnika, próba zużycia paliwa.

Końcowe wyniki po próbach technicznych:
1. A.Colombo (Italia) Ba-33                 247 pkt.
2. F.Żwirko (Polska) RWD-6               245 pkt

3. F.Lombardi (Italia) Ba-33                 242 pkt.
6. T.Karpiński (Polska) RWD-6            238 pkt.
15. J.Bajan (Polska) PZL-19               223 pkt.
24. I.Giedgowd (Polska) PZL-19        198 pkt.

Organizacja zawodów



 

PZL-XIX

Konstruktorzy Państwowych Zakładów Lotniczych w Warszawie w składzie: inż. Jerzy Dąbrowski, dr inż. 
Franciszek Misztal przyjęli koncepcję metalowego dolnopłata, z silnikiem rzędowym o wiszących cylin-
drach, ze stałym podwoziem, z trzema miejscami w układzie tandem. Jego cechy użytkowe umożliwiały 
nie tylko udział w zawodach, lecz mógł być później wykorzystany do celów turystycznych lub rajdowych. 

PZL-19 zbudowany w trzech egzemplarzach, zasilił polską reprezentację w Challenge’u 1932.

W ciągu 10 miesięcy od daty otrzymania regulaminu 
(ogłoszony pod koniec sierpnia 1931) pod godłami 
PZL i RWD zostały zaprojektowane, zbudowane 

i oblatane samoloty, na których polskie załogi 
wzięły udział w zawodach. 

Samoloty ekipy polskiej

rozpiętość
długość
wysokość
powierzchnia nośna
masa własna
masa użyteczna
masa całkowita
predkość maksymalna
predkość przelotowa
predękość minimalna
pułap
zasięg

10,42 m
  7,15 m
  2,00 m
16,0 m2
478 kg
314 kg
792 kg
216 km
190 km
68 km
4000 m
1000 km

dane techniczne PZL-19



 

PZL-XIX „O1” SP-AHH
Załoga kpt. pil. Bolesław Orliński, 

mechanik Marian Balcerzak. 
Z powodu choroby pilota, 

24 sierpnia załoga wycofała się 
z zawodów.

PZL-XIX „O2” SP-AHI 
kpt. pil. Ignacy Giewdod, 

mechanik sierż. Stanisław Kłosinek. 
W końcowej klasyfikacji 

challenge’u zajęli 18 miejsce. 

PZL-XIX „O3” SP-AHK 
Załoga kpt. pil. Jerzy Bajan 

i mechanik Gustaw Pokrzywka 
W końcowej klasyfikacji uplasowała się 

na 11 miejscu.

Wszystkie samoloty biorące udział w challenge’u otrzymały to samo malowanie – srebrne, z usterzeniem 
w biało-czarne pasy. Na osłonie silnika oraz dolnych powierzchniach skrzydeł, na biało-czarnym kwadra-

towym obramowaniu – czarne numery konkursowe. Wszystkie znaki rejestracyjne czarne. Na lewej burcie 
pod kabiną załogi znak wytwórni PZL, napis „Państwowe Zakłady Lotnicze” oraz „Warszawa”- czerwone. 
Godło Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej, logo f-my Castrol, naniesiono na samoloty przed odlotem na 
zawody. Logo f-my Stanavo dodano w trakcie zawodów. Na stateczniku pionowym naniesione opisy wa-
gowe samolotu, w kolorze kontrastującym do pasów. Ciekawostką jest malowanie statecznika poziome-

go, który regulaminowo miał tylko dolną powierzchnię. Górna pozostała NM. 
Spowodowane to było niedopatrzeniem – pośpiechem, przy malowaniu samolotów. 

PZL-XIX „O3” SP-AHK w trakcie trwania challenge’u miał naniesione na tylne oszklenie prawej strony 
kabiny białe godło 122 Eskadry Myśliwskiej 2 Pułku Lotniczego w Krakowie.

Samoloty ekipy polskiej



 

We wrześniu 1931, Warsztaty Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej 
na Okęciu (późniejsze DWL), przystąpiły do prac projektowych nad nową konstrukcją, przeznaczoną 

specjalnie na zawody Challenge. Inżynierowie: Stanisław Rogalski, Stanisław Wigura i Jerzy Drzewiecki 
opracowali  zastrzałowy górnopłat, konstrukcji mieszanej, z 2-osobową kabiną z miejscami obok siebie. 

Mechanizacja płata: składanie skrzydeł, sloty i klapy były nowością dla wytwórni. 
3 czerwca 1932 oblatano pierwszy RWD-6. Zbudowano trzy egzemplarze przeznaczone do udziału w 

Challenge’u. Niestety, w trakcie badań SP-AHM uległ całkowitemu zniszczeniu. 
Pozostałe dwa RWD-6 na specjalnych warunkach zostały dopuszczone do zawodów.

RWD-6

Samoloty ekipy polskiej

rozpiętość
długość
wysokość
powierzchnia nośna
masa własna
masa użyteczna
masa całkowita
predkość maksymalna
predkość przelotowa
predękość minimalna
pułap
zasięg

11,60 m
  6,60 m
  2,07 m
16,0 m2
474 kg
276 kg
750 kg
216 km
190 km
57,6 km
6000 m
850 km

dane techniczne RWD-6



 

RWD-6 „O4” SP-AHL
Załoga pil. Tadeusz Karpiński,
mechanik Stanisław Zientek 

W końcowej klasyfikacji uplasowała się 
na 9 miejscu.

RWD-6 „O6” SP-AHN
kpt. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław 
Wigura zajęli 1 miejsce w Challenge 

1932.

RWD-6 pomalowano w jednakowy sposób. Cały samolot srebrny, z usterzeniem w biało-czarne pasy. Pod 
czołową osłona kabiny, na kadłubie oraz dolnych powierzchniach skrzydeł, na biało-czarnym kwadrato-

wym obramowaniu – czarne numery konkursowe. Wszystkie znaki rejestracyjne, w typowym dla Wytwórni 
kroju liter- czarne. Zastrzały skrzydeł, golenie podwozia, akcent na osłonach kół, rama oszklenia kabiny 
– czerwone. Na stateczniku pionowym „zmodyfikowane” godło Aeroklubu RP, w typowej dla DWL kolory-
styce– czerwone, z pustym wypełnieniem. Wokół korka wlewu oleju napis OLIWA – czerwony. Osłona sil-
nika, cowling oraz osłony kół-  polerowane. Logo f-my Castrol naniesione przed wylotem na zawody, logo 

f-my Stanavo naniesione w trakcie zawodów, umieszczone po obu stronach kadłuba.

Samoloty ekipy polskiej



 

Ekipa niemiecka
Klemm Kl-32XIV „C2” - pilot Otto Cumo 

Ekipa szwajcarska
 Comtre AC-12E „S1” - pilot Peter Straumann

Ekipa szwajcarska
Klemm Kl-32X „S2” - pilot Robert Fretz

Ekipa niemiecka
Heinkel He-63c „A8” - pilot Wolf Stein 

Ekipa niemiecka
Heinkel He-63c „C7” - pilot Alexander Papana 

Ekipa francuska
Farman 234 „K5” - pilot Maurice Arnoux 

Ekipa włoska
Breda Ba-33 „M2” - pilot Vittorio Suster

Ekipa czechosłowacka
Praga B.H.111 „T4” - pilot Frantisek Kleps 

Samoloty ekip konkurencyjnych



 

16 sierpnia - próba składania i rozkładania skrzydeł.
PZL-19 „O2” SP- AHI w trakcie przejścia przez 3,5 x 3,5 m 

bramkę. Przy śmigle kpt. pil. Ignacy Giedgowd, pod stateczni-
kiem poziomym mechanik sierż. Stanisław Kłosinek. Czasem 

124 s. i 6 punktami zajęli 15 miejsce.

16 sierpnia - próba składania i rozkładania skrzydeł.
Kpt. pil. Bolesław Orliński w trakcie składania

 skrzydeł swojego PZL-19 „O1” SP-AHH. 
Czasem 172 s. i 6 punktami zajął 26 miejsce. 

14 sierpnia – próba krótkiego startu.
RWD-6 „O-4” SP-AHL, za sterami pilot 

Tadeusz Karpiński. Startując z odległości 111,5 
m, na bramkę 8 m, 

wynikiem 37 punktów zajął 13 miejsce.

14 sierpnia - próba krótkiego startu na bramkę 8 m.
Włoski pilot Francesco Lombardi na samolocie Breda Ba-33

 za odległość 97,5 m uzyskał 40 punktów zajmując 2 miejsce. 

Próby techniczne



28 sierpnia – w oczekiwaniu na start do wyścigu po obwodzie 
zamkniętym 300 km, załoga PZL-19 „O2” SP-AHI – 

kpt. pil. Ignacy Giedgowd  i mechanik sierż. Stanisław Kłosi-
nek przy ostatecznym „odchudzaniu” samolotu. Zostawiają 
zbędne rzeczy osobiste. Za uzyskaną prędkość 215,8km/h 

otrzymał 5 punktów zajmując 9 miejsce.

18 sierpnia 1932 –  mechanik Stanisław Zientek 
przy swoim RWD-6 „O4” SP-AHL. 

Korzystając z dwudniowej przerwy na odpoczynek (17 i 18 
sierpnia) dokonuje kontroli silnika przed próbą zużycia paliwa. 

Pilot Tadeusz Karpiński ze średnim zużyciem paliwa 10,53 
kg/100 km uzyskując 25 punktów zajął 28 miejsce.

27 sierpnia – w oczekiwaniu na start do wyścigu po obwodzie 
zamkniętym 300km, PZL-19 „O3” SP-AHK załogi

kpt. pil. Jerzy Bajan i mechanik sierż. Gustaw Pokrzywka 
w trakcie przeglądu silnika przed wyścigiem po obwodzie 
zamkniętym 300 km. Za uzyskaną prędkość 215,8km/h 

otrzymali 5 punktów zajmując 9 miejsce.

19 sierpnia – próba zużycia paliwa. 
Kpt. pil. Bolesław Orliński nadzoruje obsługę 
f-my STANAVO przy napełnianiu  paliwem 

skalibrowanej kanki. 
Ze średnim zużyciem paliwa 10,08 kg/ 100km 

uzyskując 25 punktów zajął 24 miejsce.

Próby techniczne

 



 

21 sierpnia  –  PZL-19 „O2” SP-AHI 
W kabinie kpt. pil. Ignacy Giewdod oczekujący 

na towarzysza lotu mechanika sierż. Stanisława Kłosinka

21 sierpnia  –  pierwsze lotnisko etapowe - Warszawa. 
Po pokonaniu dystansu 518 km załogi zameldowały się, 
uzupełniły paliwo, posiliły się i wystartowały do Krakowa.

Trasę lotu okrężnego wyznaczono w 3 eta-
pach. Zawodnicy w ciagu 7 dni miali poko-
nać 7363,2 km, z obowiązkiem lądowania 
na 25 lotniskach etapowych, na których 

mieli obowiązek spędzenia nocy. Ustalono 
również punkty kontrolne, na których obo-
wiązywało zrzucenie meldunków. Start na-
stąpił 21 sierpnia,w niedzielę, rankiem. Za-

łogi startowały przy pięknej pogodzie 
w małych grupach po pięć samolotów, 

wg wylosowanej kolejności. 
Zakończenie nastąpiło na lotnisku 

Berlin - Staaken w dniu 27 sierpnia.
Klasyfikacja zawodników po zakończeniu 

lotu okrężnego:
1. F.Żwirko (Polska) RWD-6  456 pkt.
2. R.Poss (Niemcy) Kl-32   451 pkt.
3. W.Hirth (Niemcy) Kl-32   450 pkt.
9. T.Karpiński (Polska) RWD-6 438 pkt.
12. J.Bajan (Polska) PZL-19  429 pkt.
18. I.Giedgowd (Polska) PZL-19   340 pkt.

Lot okrężny

 



 

Sukces polskich skrzydeł w Challenge’u 1932 jest bezporny. Nie tylko wyniki w regulaminowych 
konkurencjach wskazują na polską załogę Żwirko - Wigura, lecz i cała opinia środowiska lotniczego 
orzekła, iż RWD-6 jest najlepszym samolotem turystycznym. Również drugi typ polskiego płatowca 
PZL-19 został sklasyfikowany zaraz po RWD, Klemmach i Heinklach a przed samolotami czeskimi, 
pozostałymi niemieckimi oraz francuskimi. Wspomnieć również wypada o pilotach biorących udział 
w zawodach. Poziom ich umiejętności był o wiele mniej zróznicowany niż maszyny na których lecie-
li. Zacięcie sportowe jak i umiejętności pilotażowe spowodowały, iż osiągnięcia - w proporcjonalnym 
przełożeniu - były większe niż w Challenge’u 1930. Nie bez znaczenia była również koleżeńskość

i rycerskie zachowanie się konkurentów. Również organizacja zawodów jak i praca ekipy 
sędziowskiej były sprawne i bezstronne.

28 sierpnia - ogólny widok lotniska Tempelhof podczas próby 
szybkości maksymalnej.

28 sierpnia - pilot Franciszek Żwirko startuje do ostatniego
 etapu - próby prędkości maksymalnej.

28 sierpnia 1932 - lotnisko Tempelhof, Berlin.
Porucznik Franciszek Żwirko przyjmuje gratulacje 

od niemieckiego pilota Fritza Morzika (III miejsce w zawodach), 
obok stoi pilot Reinhold Poss (II miejsce).

Za F.Morzikiem stoi płk. Filipowicz.

Pilot Franciszek Żwirko w towarzystwie konstruktorów RWD-6:
inż. Stanisława Wigury, inż. Jerzego Drzewieckiego

 i  inż. Stanisława Rogalskiego, 
oraz kierownika Lotniczych Warsztatów Doświadczalnych 

inż. Jerzego Wędrychowskiego (stoi z prawej)

Puchar przechodni 
Coupe Challenge International 

d’Avions de Tourisme 
ufundowany przez Aeroklub Francji

Zwycięstwo



 

11 września 1932, lecąc na meeting lotniczy do Pragi Franciszek Żwirko wraz ze Stanisławem Wi-
gurą zginęli w katastrofie lotniczej pod Cerlickiem Górnym koło Cieszyna na Śląsku Cieszyńskim. 

Przyczyną wypadku było oderwanie się skrzydła RWD-6 podczas burzy. Tragiczna śmierć przekre-
śliła udział w kolejnej wielkiej imprezie lotniczej, której organizatorem został Aeroklub RP.

Challenge 1932 w prasie krajowej i zagranicznej


