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Wprowadzenie

Pierwsze udane loty „aparatem” cięższym od powietrza w 1891 roku wykonał Otto Lilienthal. Jednak bardzo
szybko światowy prym w tym nowym sporcie zaczęła
wieść Francja. Użyłem słowa sport, ponieważ wtedy niewiele osób sądziło, że rozpoczyna się nowa era podboju
przestworzy. Większość traktowała awiację jako hobby
i rozrywkę. Stawiana była ona na równi z wyścigami
konnymi i lotami balonów. Sytuacja uległa zmianie, kiedy 25 lipca 1909 roku Louis Blériot ‒ pionier lotnictwa,
wynalazca i producent ‒ na własnej maszynie Blériot XI
przeleciał kanał La Manche. Wówczas zaczęto traktować
aeroplan jako wynalazek, który można pożytecznie wykorzystać. Wojsko zaczęło rozważać użycie samolotów
do rozpoznania i szybkiego transportu.
Państwem przodującym w produkcji aeroplanów
była Francja. Posiadała ona osiem dużych fabryk i kilka
mniejszych wytwórni. Najważniejsze z nich to: Blériot,
Nieuport, Farman, Hanriot, Voisin, Breguet, Morane.
Ponadto kilka francuskich fabryk produkowało silniki
samochodowe i lotnicze. W tym czasie Niemcy mieli
tylko dwa zakłady ‒ Albatros i Aviatik – a Anglia (Bristol) i Austria po jednym, dlatego to Francuzi dyktowali warunki i wyznaczali kierunki rozwoju. W 1905 roku
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w Paryżu powstała organizacja Fédération Aéronautique
Internationale (FAI), czyli Międzynarodowa Federacja
Lotnicza, która również obecnie ustala normy i wydaje
przepisy dotyczące sportów lotniczych, organizuje imprezy i zawody oraz zatwierdza wyniki i rekordy. Także
we Francji ustalono zasady zdobywania licencji lotniczych, organizowania szkół, wydawano świadectwa dla
konstrukcji samolotowych. W efekcie każda z ﬁrm budujących aeroplany miała własny zakład wytwarzający i remontujący samoloty, własne obiekty warsztatowe, hangary, szkołę pilotów, sama też prowadziła sprzedaż swoich
wyrobów. Firmy zatrudniały pilotów, którzy wykonywali pierwsze loty nowo zbudowanych maszyn. Nazywano
ich pilotami oblatywaczami. Budowały samoloty według
własnych pomysłów i planów, które stanowiły tajemnicę
przedsiębiorstwa. Zdobyta licencja pilota obowiązywała
tylko na dany typ maszyny, czyli jeśli ktoś zdobył licencję pilota w ﬁrmie Hanriot, to obowiązywała ona tylko
na samoloty Hanriot. W 1910 roku licencje ujednolicono
i były potwierdzane przez Aeroklub Francji.
W pierwszym okresie awiacji szybowce i samoloty
były budowane przez samych konstruktorów, którym towarzyszyło dwóch–trzech pomocników. Często były to
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Pole Mokotowskie z wytwórnią
„Awiata”. 1911 r.
Rys. Karol Placha,
Paweł Szewczyk

7

LINIA OWA
AJ
MW
TRA

A
LN
PO

Pole Mokotowskie z wytwórnią
CZL/PZL. 1929 r.
Rys. Karol Placha,
Paweł Szewczyk

FILTRY
NOWOWIEJSKA
FILTROWA

PLAC ZBAWICIELA
SZPITAL

6

6

2

1

Y
W
GO
CI
YŚ
W

4

R
TO

A
DROGA WOJSKOW

3

STACJA

POLE MOKOTOWSKIE

TRZY HANGARY AEROLOTU
DWORZE LOTNICZY
PŁYTA PERONOWA
ZAPLECZE AEROLOTU
CENTRALN ZAKŁADY LOTNICZE
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osoby z rodziny; bracia lub kuzyni. Większość konstruktorów miała solidną wiedzę techniczną, gdyż pochodziła
z zamożnych rodzin i stać ich było na zdobywanie wykształcenia w renomowanych szkołach politechnicznych.
Dużo podróżowali, podpatrując innych. Ich uwadze nie
uchodziła żadna nowinka techniczna. Za warsztaty pracy
służyły im stodoły i szopy. Jako pola wzlotów wykorzystywali własne łąki i błonia.
Samoloty budowano z różnych surowców i materiałów. Podstawą było drewno, ale wykorzystywano także
metalowe rurki i okucia. Niektórzy stosowali już drewno
drążone w środku lub bambus, aby obniżyć wagę samolotu. Używano płótna, sklejki, a nawet tektury, kartonu
i papieru. W celu zmniejszenia masy montowano proste
siedzenie dla pilota, czasami były to nawet siodełka od
rowerów. Żeby usztywnić konstrukcję, sięgano po spore ilości drutu. Stosowano także struny od fortepianów
i harf, gdyż były lekkie, mocne i długie. Za podwozia
często służyły koła rowerowe, które okazały się wytrzymałe i lekkie, choć często ulegały deformacji podczas
lądowania, ponieważ początkowo nie stosowano żadnego resorowania. Największy problem stanowił zespół
napędowy: silnik i śmigło. Od tych elementów zależał
sukces lub porażka przedsięwzięcia. Silniki kupowano
u producentów, którzy budowali je już na masową skalę
dla przemysłu motoryzacyjnego, a śmigła często wykonywano samodzielnie.
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Drewno jako surowiec było tanie, a wytrzymałością
dorównywało współczesnej stali. Było łatwe do obróbki
i wystarczały do tego stosunkowo proste narzędzia. Ale
ma ono także wady: w swojej strukturze jest niejednorodne (dlatego wyszukiwano takiej tarcicy, która miała gęste
słoje) i łatwo nasiąka, co prowadzi do gnicia i próchnienia. Drewna w Polsce nigdy nie brakowało i było bardzo
dobrej jakości. Głównie wykorzystywano drzewa iglaste,
a wśród nich królowała sosna. Drewno w postaci tarcicy przywożono do pierwszych polskich zakładów lotniczych „Awiata” na Polu Mokotowskim – wówczas na
przedmieściach Warszawy – koleją z tartaków. Tarcica
traﬁała na skład lub umieszczano ją w suszarni, aby usunąć nadmierną wilgoć. Drewno przeznaczone do produkcji poddawano testom wytrzymałościowym na ściskanie,
rozciąganie, zginanie i skręcanie. Główna obróbka odbywała się w stolarni, gdzie według wzorników i szablonów
wykonywano poszczególne elementy nośne skrzydeł i kadłuba. Już wówczas do wykonania niektórych elementów
stosowano kantówkę klejoną. Element wykonany w tej
technologii z upływem czasu nie wykręcał (wypaczał) się.
Kadłub produkowano z kilku wręg i podłużnic. Po
ich połączeniu metodami klejenia i metalowymi okuciami kilkakrotnie poddawano je impregnacji, aby przedłużyć ich żywotność. Mimo owych zabiegów ówczesne
samoloty rzadko działały przez pięć i więcej lat. Kadłub
w pobliżu silnika pokrywano blachą. Rejon kabiny był

pokryty sklejką, a reszta kadłuba płótnem. W innej stolarni wykonywano skrzydła, które podobnie jak dzisiaj
składały się z dźwigarów i żeber. Ich krawędź natarcia
również okładano sklejką, a większość powierzchni płótnem. Wszystko impregnowano i malowano. Malowanie
nie tylko nadawało estetyczny wygląd samolotom, ale
przede wszystkim zabezpieczało maszyny przed złymi
warunkami atmosferycznymi.
W stolarniach pracowali także stolarze meblowi, którzy fach uzyskali w zakładach i pracowniach produkujących meble. Bardzo dobrze znali się na technologii
drewna, jego obróbce oraz sposobach impregnacji i malowania. Do wytwórni lotniczych przyjmowano również
krawców i szwaczki, bo na przeciętny samolot zużywano
ponad 50 m² bawełnianego płótna, które należało skroić
według form i odpowiednio pozszywać, a następnie nałożyć osobno na kadłub i skrzydła. Bawełniane płótno jest
wystarczająco mocne i łatwo je pomalować. I oczywiście
można je łatwo uszkodzić.
Wśród innych fachowców zatrudnianych w zakładach lotniczych byli ślusarze, kowale i mechanicy. Ci
pierwsi zajmowali się wykonywaniem i montażem różnego typu okuć. Kowale przygotowywali łoża silników,
czyli elementy łączące silnik z pierwszą wręgą siłową
kadłuba, wykonywali także golenie podwozi. Mechanicy w hali montażowej składali wszystkie podzespoły

w jedną całość, która w efekcie dawała aeroplan, czyli
samolot. Zakłady zatrudniały także stroicieli fortepianów
i pianin. Strukturę płata między skrzydłem górnym i dolnym usztywniano odciągami w postaci linek lub taśm
stalowych. Ich odpowiedni naciąg był niezwykle istotny. Nie mógł być ani za mocny, ani za słaby. Stroiciele
po dźwięku wydawanym przez odciąg, czyli taką strunę,
regulowali naciąg.
W latach 20. XX wieku funkcjonowała inna terminologia niż obecnie. Samolot nazywano aeroplanem lub
rzadziej maszyną latającą. Paliwo do silników ‒ gazoliną,
bo dawało „gaz” silnikowi. Do smarowania używano zaś
naturalnej oliwy zamiast specjalnego oleju silnikowego,
który powstał dopiero na przełomie lat 20. i 30. Obracające się śmigło określano kołem pędnym, bo ten element
nadawał pęd (ciąg) aeroplanowi. O karabinach maszynowych zamontowanych na samolotach mówiono kulomioty, gdyż miotały kulami. Nie używano także określenia lotnisko – w spuściźnie po zaborcach funkcjonowały
określenia aeroport lub aerodrom, ale w środowisku lotniczym powszechnie mówiono pole lub plac ćwiczeń.
Z kolei słowo pilot w języku polskim zagościło bardzo
wcześnie, bo nie przyjęło się słowo aeronauta. Pierwsze
hangary często nazywano remizami, korzystając z terminologii stosowanej w straży pożarnej.
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