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Pamięci wujka Waldka,
z którym skleiłem swój pierwszy model

Ko n cepc ja i roz wój
ko nstru kc j i
Polskie lotnictwo wojskowe w 1939 roku, mimo wyśmienitych dokonań na początku lat trzydziestych, nie przedstawiało się nowocześnie. Pozbawione rezerw i operujące w niepomiernie
ciężkich warunkach, stawiło heroiczny sprzeciw, jednak jego znikome siły i przestarzały sprzęt
nie zdołały powstrzymać wroga. Były dwie główne przyczyny złej kondycji polskiego lotnictwa
wojskowego. Po pierwsze – gospodarka i brak pieniędzy. Dopiero po 1936 roku nastąpiło pewne
przyspieszenie; budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) pozwalała mieć nadzieję
na poprawę sytuacji. Niestety, wybuch wojny zniweczył skromne plany rozwoju. Po drugie –
poglądy na miejsce lotnictwa na polu walki. Lotnictwo wojskowe było uważane za pomocniczy
element armii, bardzo kosztowny i o nieznanym potencjale operacyjnym. Widziano je głównie
jako środek rozpoznania i łączności.
Mimo wszystko lotnicy polscy, świadomi niedostatków sprzętowych, stawili zacięty opór.
Wiele już napisano o walkach Brygady Pościgowej, o podniebnych pojedynkach, pierwszym
zwycięstwie i pierwszej śmieci w trakcie Wojny Obronnej 1939 r. Ale to niewielkie i zaniedbane
lotnictwo potrafiło przeciwnikowi zadać poważne straty. Całkowicie zniszczono 258 samolotów
i uszkodzono 263, z czego tylko ok. 40% wróciło do linii po remontach. Straty personelu latającego Luftwaffe wyniosły blisko 400 lotników zabitych i zaginionych oraz ok. 120 rannych.
Również znaczne straty poniosły niemieckie wojska pancerne w wyniku działań Brygady Bombowej i lotnictwa armijnego.
Jednak w cieniu wspaniałych Ludzi i Maszyn skryły się samoloty szkolne i treningowe – a to
przecież od nich zaczynała się droga ku przestworzom. W tym gronie znajduje się PWS-26,
którego jedyny ocalały egzemplarz znajduje się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie1.
Wojna 1919–1920 i lata następne odsłoniły wszystkie niedostatki pospiesznie zorganizowanego Lotnictwa Polskiego, jak również nie zawsze najlepszy sposób jego wyszkolenia i bojowego wykorzystania. Skutki tego to poważne straty w personelu i sprzęcie, a ponadto nie
1

Wpisany do Inwentarza Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie pod nr. MLP 029.
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Podlaska Wytwórnia Samolotów (PWS) wytwórnia lotnicza powstała w Białej Podlaskiej w dniu 27 listopada 1923 r. jako
spółka z o.o., w 1924 r. przekształcona w
spółkę akcyjną. Produkcję uruchomiono
we wrześniu 1924 r. i zatrudniała w
połowie 1925 r. 470 pracowników. Po
utworzeniu podjęła licencyjną produkcję
samolotów Potez XV. Pod koniec 1932
r. firma została upaństwowiona. W 1936
r. została podporządkowana Państwowym Zakładom Lotniczym. W latach
1931-1939 PWS wyprodukowała 1537
samolotów oraz kilkadziesiąt szybowców.
Głównymi konstruktorami byli: Stanisław
Cywiński, Zbysław Ciołkosz, Aleksander
Grzędzielski i August Zdaniewski.

najlepsza opinia ówczesnego kierownictwa sił zbrojnych, co zaważyło w znacznym stopniu na
późniejszych koncepcjach wykorzystania tego rodzaju sił zbrojnych. Polska koncepcja lotnictwa niewątpliwie kształtowała się pod wpływem poglądów francuskich. Składało się na to kilka
czynników. Lotnictwo francuskie było zwycięzcą w I wojnie światowej. W opinii polskich sztabowców to właśnie Francja przodowała w technice lotniczej w latach dwudziestych. W 1919
roku z lotnictwem gen. Józefa Hallera przyjechali do Polski instruktorzy francuscy, którzy szkolili naszych pilotów2.
W latach 1924–1926 utworzono nowe jednostki, rozbudowywano już istniejące, tworząc zaczątki lotnictwa nocnego i eskadr bombowych. Określona struktura Wojsk Lotniczych została
przyjęta dopiero w roku 1926. Zamierzano wyposażyć jednostki lotnicze wyłącznie w konstrukcje krajowe, aby uniezależnić się od dostaw zagranicznych. W ówczesnych warunkach były to,
jak się wydaje, założenia w dużej mierze błędne. Liczne zmiany, przeróbki, oraz wszelkiego
rodzaju braki powodowały, że budowa samolotów trwała o wiele dłużej niż normy przyjęte w innych krajach. Równolegle opierano się więc na konstrukcjach zagranicznych i w nielicznych
zakładach krajowych prowadzono prace nad własnymi.
Jednym z takich zakładów była uruchomiona w 1923 r. Podlaska Wytwórnia Samolotów
w Białej Podlaskiej (PWS), zatrudniająca prawie 500 pracowników. Początkowo działała jako
spółka z o.o., by wkrótce przekształcić się w spółkę akcyjną. To właśnie ta wytwórnia, niezależnie od produkcji licencyjnej, wkrótce po uruchomieniu przystąpiła do prac nad własnymi projektami. W dniu 27 listopada 1923 r. do Dyrekcji Spółki wpłynęło zamówienie na samoloty liniowe
typu Potez XVA2, budowane w oparciu o licencję francuską. Maszyny tego typu budowane były
licencyjnie przez PWS aż do 1929 r. po czym zaczęto wytwarzać samolot własnej konstrukcji.
Po zaprzestaniu produkcji samolotów francuskich rozpoczęto montaż czeskich myśliwców typu
2
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Avia (pod nazwą PWS‑A wytwarzany był na zamówienie wojska samolot Avia BH.33 w ilości
50 egzemplarzy) i brytyjskich samolotów treningowych typu Avro 621 Tutor (jako PWS‑18, 40
sztuk). W 1925 r. konstruktorzy z Wydziału Studiów PWS: Zbysław Ciołkosz oraz Aleksander
Grzędzielski opracowali pierwszy w historii zakładu – choć jeszcze na bazie francuskiego Poteza XXV – samolot oznaczony PWS-1. Niestety, maszyna ta nie odpowiadała w pełni wymogom
stawianym przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (MSW), które ogłosiło konkurs na projekt
ciężkiego myśliwca. Jak się okazało samolot typu PWS-1 był za mało zwrotny jak na myśliwiec,
a jako samolot rozpoznawczo-bombowy posiadał niewystarczający udźwig. Kolejne, oznaczane dalszymi numerami, prototypy nie wchodziły do produkcji seryjnej aż do modelu PWS-10.
Wiosną 1931 r. MSW zamówiło 80 egzemplarzy tego typu, który służył najpierw jako samolot
bojowy, potem szkolny i obserwacyjny.
Zaangażowanie podlaskich zakładów w produkcję maszyn typu RWD‑8 nie wpłynęło hamująco na badania własne. W 1928 r. inż. Aleksander Grzędzielski i inż. August Bobek (w 1930 r.
zmienił nazwisko na Zdaniewski) z Wydziału Studiów Podlaskiej Wytwórni Samolotów (WS
PWS) opracowali jednocześnie z samolotem szkolno-myśliwskim typu PWS-11 projekt dwupłatowej maszyny szkolno-treningowej, która została oznaczona jako PWS-12. Samolot ten miał
być przeznaczony do nauki pełnej akrobacji w ramach szkolenia myśliwskiego. Departament
Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych (DA MSWojsk.) poważnie zainteresował się tym
projektem i już w dniu 25 lutego 1929 r. został podpisany z zakładami PWS kontrakt na budowę
trzech prototypów. W związku z tym, iż w prototypie zastosowano wiele elementów konstrukcyjnych z samolotu typu PWS-11, już w październiku 1929 r. zakończono budowę tych prototypów i jeszcze w tym miesiącu jeden z nich przeszedł próby statyczne, natomiast drugi został
oblatany w listopadzie 1929 r. przez pilota fabrycznego Franciszka Rutkowskiego.
Próby w locie wykazały jednak pewne mankamenty konstrukcji – maszyna w locie stawiała dość duży opór aerodynamiczny oraz cechowała się niezbyt dobrą sterownością. W związku z tym prototyp zmodyfikowano, kadłub o prostokątnym przekroju oprofilowano listewkami
i pokryto płótnem, nadając mu owalny plan. Zmieniono także obrys usterzenia, zwiększono
powierzchnię nośną płatów oraz osłonięto silnik pierścieniem Townenda. Tak zmodyfikowany
prototyp otrzymał oznaczenie PWS-12a. Po przeprowadzonych w 1930 r. próbach w Instytucie
Badań Technicznych Lotnictwa w Warszawie i zmniejszeniu masy własnej samolotu o blisko
40 kg, prototyp nazwany PWS-12bis oblatano w dniu 18 listopada 1930 r. W roku 1931, po badaniach w locie, prototyp ten powtórnie przebudowano nadając mu m.in. płaskie obrysy boków
kadłuba. Przystosowano go również do wykonywania figur akrobacji w głębokim przechyleniu.
W roku 1931, po serii testów w locie, przekonstruowany prototyp został doceniony wreszcie w DA MSWojsk. Zaowocowało to zamówieniem 20 egzemplarzy maszyn typu PWS-12bis
dla wojskowych szkół lotniczych. W tym samym też czasie inż. August Zdaniewski opracował
ulepszoną odmianę samolotu typu PWS-12bis, którą oznaczono jako PWS-14. Wydział Studiów
11

miały oprofilowanie metalowe. W przedniej części oprofilowania górnego znajdował się bagażnik. Spód kadłuba posiadał wykrój w oprofilowaniu i był przykryty osłoną z żaluzjami. Służył
on do nauki bombardowania. Przednia część oprofilowania otrzymała formę przesuwnych wertykalnie bocznych osłon ułatwiających wsiadanie do przedniej kabiny. Drewniane oprofilowanie kadłuba wykonano jako oddzielne zespoły składające się z żeber sklejkowych, podłużnych
listew sosnowych i sklejki pokrywającej. Oprofilowanie kadłuba po założeniu na kratownicę
było pokrywane płótnem sznurowanym po obwodzie IV wręgi, wzdłuż boków lewego, prawego
i wzdłuż końcowego słupka. Łoże silnika było spawane z rur stalowych i składało się z pie-
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Pokrycie kadłuba stanowiło
płótno, z wyjątkiem silnika,
który pokryty był blachą aluminiową. Na końcu kadłuba
zamontowano klasyczne
usterzenie o konstrukcji
drewnianej, stateczniki
były kryte płótnem, a stery
– sklejką. Przednia kabina
(zdjęcie poniżej) została
wyposażona w opuszczaną
kurtynę drzwiową ułatwiającą
wejście.

ścienia do zamocowania silnika oraz wsporników. Łoże było zamocowane do kadłuba
czterema śrubami28.

28 MLP BiA 000114, Ministerstwo Spraw Wojskowych Dowództwo Lotnictwa, Opis techniczny płatowca P.W.S. 26, Warszawa
1938, s. 17 – 24.
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Ta i następna strona: PWS-26 81.123 w barwach, w jakich opuścił Podlaską Wytwórnię Samolotów.
Biała Podlaska, 1937.

