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„Wysokie loty" TFSJ.

Zaangażowanie władz TFSJ we wpłaty na cele obronne kraju.

Krótkie dzieje naszej „małej ojczyzny” mają piękne karty,
które jako tomaszowianie powinniśmy docenić i zachować w
pamięci. Taką kartą jest niewątpliwie powstała na przełomie lat
1910/1911 Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu.
Nie byłoby TFSJ w Tomaszowie gdyby nie dwie postacie:
Feliks Wiślicki, dyrektor zarządzający a później prezes zarządu
spółki oraz Juba Michał Hertz od 1911 r. dyrektor techniczny,
a od 1933 dyrektor zarządzający.
W związku z zagrożeniem wojną władze TFSJ angażują się poważnie we wpłaty na Fundusz Obrony
Narodowej. W sumie zebrały i przekazały na F.O.N. i P.O.P. niebagatelną kwotę półtora miliona
złotych, za które zakupiono i przekazano Wojsku Polskiemu broń.

Uroczystość przekazania Wojsku Polskiemu broni zakupionej przez TFSJ. 1939r.
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Działalność w LOPP dyr. J. Michała Hertza.

Dyr. Michał Hertz działał aktywnie strukturach L.O.P.P., stąd jego zainteresowanie
lotnictwem sportowym.
Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) – masowa polska organizacja paramilitarna powołana w 1928 z połączenia założonej
w 1923 Ligi Obrony Powietrznej Państwa i założonego w 1922 Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Miała na celu promowanie lotnictwa
sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. Działała do wybuchu II wojny światowej w 1939. L.O.P.P . popierała propagandowo i finansowo
zakupy sprzętu lotniczego, sport lotniczy, badania i rozwój konstrukcji lotniczych oraz publikatory o tematyce lotniczej.

.

• Ilustrowana Republika. 1934-03-17 R. 12 nr 75
„Tomaszów Mazowiecki. Z OBWODU MIEJSKIEGO L.O. P. P.
Na zebraniu członków zarządu obwodu miejskiego L.O. P. P. w Tomaszowie
ukonstytuowały się władze obwodu następująco: Prezesem wybrany został
dyr. Niklewicz Józef — dyr. Banku Polskiego, wiceprezesami pp. dyr. T. F. S.
J. Hertz Michał i proboszcz parafii Św. Antoniego ks. prałat Stanisław
Sucharski, sekretarzem — prokurent Banku Polskiego p. Czerny Władysław,
skarbnikjem — naczelnik urzędu poczt.-tel. p. Ciećwierz Edward, zastępcą
sekretarza — kierownik farbiarnii T. F. S. J. p. Gust Jan. Członkami zarządu
pp.: komisarz zarządu miasta p. Rychlicki Eustachy i p. Blaszkowski
Edmund, zastępcami pp.: dr Szyszkowski Witold dyr. Bornstein Emanuel.
Członkami z urzędu zostali wybrani prezesi najliczniejszych kół LOPP: prof.
Sadłowski Kazimierz, dyr. Landsberg Henryk i inż. Goldstaub Aleksander.
Pozatem członkiem z urzędu jest instruktor obwodowy o. p. 1. g- p. ppor.
Hołdrowicz Bendykt. Członkowie z urzędu, będący przedstawicielami
administracji ogólnej i wojskowości — wybrani zostaną na następnem
zebraniu zarządu obwodu.”
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TFSJ finansuje zakup eskadry trzech samolotów akrobacyjnych RWD-10.

Dnia 15 lutego 1937 roku Fabryka zamówiła za pośrednictwem LOPP eskadrę trzech
samolotów typu RWD-10: o numerach rejestracyjnych: SP-BLN, SP-BLO i SP-BLP.
Każdy kosztował 24 tysiące złotych. Przekazanie eskadry samolotów akrobacyjnych
nastąpiło w dniu 20 sierpnia 1937 r. na lotnisku mokotowskim w Warszawie. Fabryka
reprezentowana była przez: prezesa Feliksa Wiślickiego, dyrektora Michała Hertza oraz
delegację pracowników. W przekazaniu uczestniczyli: gen. dyw. Leon Berbecki, prezes
Rady Głównej LOPP inż. Alfons Kühn, dyrektor DWL inż. Jerzy Wędrychowski oraz
Dyrektor Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Komunikacji płk. Franciszek Wiedeń.
Podsumowaniem uroczyści był próbny przelot i nieco brawurowa akrobacja tzw. „świeca”
w wykonaniu kpt. Andrzeja Włodarkiewicza.

• Wiadomości Przemysłu Chemicznego Rzeczypospolitej Polskiej 1 stycznia 1937 roku. Rok XII Nr 1.
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TFSJ finansuje zakup eskadry trzech samolotów akrobacyjnych RWD-10.
• Wiadomości Przemysłu Chemicznego Rzeczypospolitej Polskiej 1 stycznia
1937 roku. Rok XII Nr 1.
-„SAMOLOTY IM. TOMASZOWSKIEJ FABRYKI SZTUCZNEGO JEDWABIU
Dn. 20 sierpnia r. b. odbyła się na lotnisku w Warszawie uroczystość przekazania
Aeroklubowi eskadry 3-ch samolotów typu RWD 10, ofiarowanej przez
Tomaszowską Fabrykę Sztucznego Jedwabiu na cele szkolenia rezerw lotniczych.
Uroczystość zagajona została przez Prezesa L. O, P. P., Gen. Berbeckiego, który
podkreślił szczególną wagę treningu rezerw lotniczych dla spraw obrony
Państwa. Prezes Tomaszowskiej Fabryki, p. Inż. F. Wiślicki, dokonując aktu
wręczenia samolotów, wygłosił następujące przemówienie: „Jestem szczęśliwy,
że mogę w imieniu Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu Sp. Akc.
ofiarować eskadrę 3-ch samolotów na cele szkolenia rezerw lotniczych,
składając dar nasz na ręce p. Generała Berbeckiego. Sprawy obrony Państwa,
głęboko odczute przez całe polskie społeczeństwo, są nam szczególnie bliskie,
bo stanowią najistotniejszy element trwałego i wszechstronnego rozwoju kraju.
Zewnętrznym wyrazem naszej troski o nieustanne zwiększanie siły obronnej
Państwa jest Fundusz Obrony Narodowej, który wzrasta w chwili obecnej o 3
jednostki bojowe imienia T. F.S.J. Życzę, aby przyczyniły się one do jak
najskuteczniejszej zaprawy lotniczej i chwały polskich orląt". Wreszcie Prezes
Aeroklubu Warszawskiego, Wice-Minister Komunikacji, p. Inż. J. Piasecki,
podkreślił w swym przemówieniu, że ufundowanie 3-ch samolotów jest
pierwszą tak hojną ofiarą, jaka została złożona w formie całej eskadry na cele
szkolenia rezerw. Natychmiast po akcie wręczenia i przejęciu eskadry, jeden z
ofiarowanych samolotów wzbił się w powietrze, pilotowany doświadczoną
dłonią kpt. Włodarkiewicza, który na wysokości 1.000 metrów wykonał
brawurowe i efektowne akrobacje lotnicze. Cała uroczystość miała charakter
wyjątkowo piękny i serdeczny; zakończona była przyjęciem, wydanym przez
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TFSJ finansuje zakup eskadry trzech samolotów akrobacyjnych RWD-10.
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Uroczystość przekazania ufundowanych przez TFSJ 3 samolotów RWD-10 o nr rej. SP-BLP i SP-BLO (?) i niewidoczny
SP-BLN?). Przy stateczniku ogona samolotu o nr rej. SP-BL? prezes TFSJ inż. Feliks Wiślicki. Na obu samolotach
powyżej numeru rej. umieszczono adnotację z nazwą darczyńcy (Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu)
i jego logo
. Na stateczniku pionowym ogona podano nr typu konstrukcji (RWD-10) oraz logo L.O.P.P.

„Wysokie loty" TFSJ.

TFSJ finansuje zakup eskadry trzech samolotów akrobacyjnych RWD-10.

RWD-10 SP-BLP w pilotowanym przez
Andrzeja Włodarkiewicza chwilę po
uroczystości przekazania trzech samolotów
tego typu ufundowanych przez Tomaszowską
Fabrykę Sztucznego Jedwabiu.

• Głos Poranny (1937-08-22 R. 9 nr 230):
- „Nowa eskadra akrobacyjna ufundowana przez T. F. S. J. Wczoraj na lotnisku mokotowskim odbyło się
uroczyste przekazanie eskadry 3. samolotów RWD-10 (z silnikami) LOPP przez Tomaszowską Fabrykę
Sztucznego Jedwabiu w Tomaszowie Mazowieckim. Samoloty te LOPP przekazała następnie Aeroklubowi
Warszawskiemu. Uroczystość zagaił przemówieniem prezes zarządu głównego LOPP gen. dyw. inż. Leon
Berbecki, dziękując ofiarodawcom za hojny dar oraz podkreślając ofiarność całego społeczeństwa na cele
obronne państwa. Następnie prezes Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu p. F. Wiślicki wygłosił
okolicznościowe przemówienie. Na zakończenie uroczystości kpt. Włodarkiewicz wykonał na nowych
maszynach piękne akrobacje lotnicze”.
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TFSJ finansuje zakup eskadry RWD-10. Pilot Andrzej Włodarkiewicz.

Andrzej Włodarkiewicz urodzony w Warszawie 13
października 1906 r. Po ukończeniu Cywilnej Szkoły
Pilotów w Poznaniu w 1926 r. wstąpił do Szkoły
Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. Od 1927 r. był
uczniem Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie.
Ukończył ją otrzymując Złotą Odznakę Obserwatora.
Jako pilot obserwator otrzymał przydział do pułku
lotniczego. Trafił do Poznania. Był pilotem –
obserwatorem w eskadrach liniowych 3. Pułku
Lotniczego. Ukończył Kurs Wyższego Pilotażu wrócił
Pilot Andrzej Włodarkiewicz w samolocie PZL. 26.
Kpt. pil. Andrzej
do poznanego wcześniej pułku lotniczego. Latał w
Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych
Włodarkiewicz
nim jako pilot myśliwca.
(Challenge 1934 - Katowice) – Nar. Archiwum Cyfrowe
Czas jakiś pracował w Warszawie jako pilot oblatywacz w Samodzielnym Dywizjonie Doświadczalnym. Na dwa lata
przed wybuchem II wojny światowej awansował na stopień kapitana. W 1937 r. uległ wypadkowi, do którego doszło
pod Warszawą, gdy oblatywał dla Instytutu Technicznego Lotnictwa prototypową wersją samolotu PZL – 27. Miała
być ona przeznaczona dla lotnictwa cywilnego jako maszyna pasażerska. Odbył kurs w Wyższej Szkole Lotniczej a
później doskonalił umiejętności poza Polską. Zapoznawał się z nią we Francji i Wielkiej Brytanii. Po powrocie został
dublującym dowódcy jednej z eskadr bombowych 1. Pułku Lotniczego. W sierpniu 1939 roku został włączony do
grupy pilotów testujących we Francji samoloty myśliwskie – w związku z planami ich zakupu *.
Kapitan Włodarkiewicz miał sprawdzać w locie zakupione maszyny. Dnia 10 sierpnia 1939 r. wystartował do takiego
podniebnego testu z lotniska w Villacoublay pod Paryżem na samolocie Morane – Saulnier MS – 406. Niestety,
samolot wszedł w niekontrolowany lot nurkowy, z którego nie udało się go wyprowadzić. Andrzej Włodarkiewicz
podjął próbę skoku, jednak czasza spadochronu się nie rozwinęła - zginął na miejscu. Został pochowany w Warszawie
na Cmentarzu Wojskowym odznaczony pośmiertnie Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP Ignacego
Mościckiego (16.08.1939 r.).
*/. W sumie komisja zakupiła 160 samolotów, pierwsze 40 wysłano drogą morską do Rumunii, która nie zgodziła się na ich rozładunek. Samoloty
rozładowano w Turcji.
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Samoloty akrobacyjne RWD-10 fundacji TFSJ.

Wyciąg z Rejestru Polskich Statków Powietrznych za lata 1929-1939 z samolotami fundacji TFSJ:
(Zob,.http://www.airhistory.org.uk/gy/reg_SP-2.html oraz http://rwd-dwl.net/rejestr/bla-blz.htm)

NBR

CoR

Znaki
rejestr.

Typ
Nr fabr.
samolotu

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreślenia

Nazwa (fundator)

695

SP-BLN

RWD-10

235

Aeroklub
Warszawski

00-08-37

--

Tomaszowska Fabryka
Sztucznego Jedwabiu

696

SP-BLO

RWD-10

236

Aeroklub
Warszawski

00-08-37

--

Tomaszowska Fabryka uszkodzony w dn. 08.09.1938
Sztucznego Jedwabiu w Ülemiste, Tallin, Estonia

697

SP-BLP1

RWD-10

...

00-08-37

00-09-37

722

SP-BLP2

RWD-10

252*

00-09-37

--

Aeroklub
Warszawski
Aeroklub
Warszawski

Uwagi

Tomaszowska Fabryka rozbity w dn. 01.09.1937 w
Sztucznego Jedwabiu Aleksandrowicach k. Bielska
Tomaszowska Fabryka
Sztucznego Jedwabiu

Uwaga: Karol Gawora w artykule Łódzkie skrzydła wspomina jeszcze o samolocie RDW-10 ufundowanym przez TFSJ dla
Areoklubu Łódzkiego: - „Aeroklub Łódzki na Lublinku posiadał do szkolenia samoloty RWD-8, RWD-5,
WK-3 i RWD-10 (zakupiony przez Tomaszowską Fabrykę Sztucznego Jedwabiu dla A. Ł.) oraz RWD-13, w sumie 10
samolotów i 3 szybowce wyczynowe.” (Informacja niepotwierdzona!).
W 1933 r., w Doświadczalnych Warsztatach Lotniczych, inż. Jerzy Drzewiecki zaprojektował samolot treningowo akrobacyjny do szkolenia i treningu pilotów myśliwskich.
Konstrukcja to: jednomiejscowy górnopłat zastrzałowy o konstrukcji mieszanej; płat o obrysie podwójno-trapezowym,
zwężony i ścieniony w części środkowej, dwudźwigarowy, dwudzielny, drewniany, pokrycie noska ze sklejki, reszta płótnem;
podparty dwiema parami zastrzałów; kadłub kratownicowy, spawany z rur stalowych, oprofilowany listwami drewnianymi,
pokryty płótnem. Kabina odkryta. Stateczniki wolnonośne, kryte sklejką. Stery i lotki kryte płótnem; podwozie klasyczne stałe;
: rzędowy, z cylindrami wiszącymi PZInż. ”Junior” o mocy nominalnej 81 kW (110 KM) i startowej 88 kW (120 KM).
W lotnictwie sportowym zapotrzebowanie na samolot akrobacyjny powstało w latach 1936-1937 w związku z dużym
rozwojem szkolenia samolotowego. Wówczas DWL otrzymały zamówienia na 20 RWD-10, które zbudowano w 1937 r. Wzięły
one udział w uroczystym przekazaniu aeroklubom 126 (lub 127) samolotów w dniu 16.09. 1937 r. Samoloty te były
użytkowane w aeroklubach oraz cywilnych szkołach pilotów. We wrześniu 1939 r. samolot RWD-10 (SP-BLZ) był używany
do lotów łącznikowych w obszarze działań Armii Kraków, a drugi z Aeroklubu Wileńskiego ewakuowano na Łotwę.
Prawdopodobnie wszystkie RWD-10 uległy zniszczeniu we wrześniu 1939 r.
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Samolot akrobacyjny RWD-10. Parametry techniczne.

Dane techniczne samolotu RWD-10:

RWD – 10 (cena samolotu wraz z silnikiem 24.000 zł):
Dane podstawowe

Wymiary

Producent

Doświadczalne Warsztaty Lotnicze

Rozpiętość

7,5 m

Konstruktor

Jerzy Drzewiecki, DWL

Długość

6,2 m

Typ

samolot akrobacyjny

Wysokość

1,9 m

Powierzchnia nośna

9 m²

Konstrukcja mieszana kratownicowa kryta płótnem i sklejką
Skrzydła

z zastrzałami kryta płótnem

Kokpit
Załoga

otwarty
1
Historia

Podwozie
Stałe, klasyczne

z płozą ogonową
Masa

Użyteczna / całkowita

Pierwszy prototyp

SP-ALC

Data oblotu prototypu

Lipiec 1933

Po oblocie dokonano modyfikacji (m.in. przedłużenie kadłuba,
usunięcie destabilizujących owiewek)
Pierwszy publiczny pokaz
14 i 15 września 1935 w Warszawie.
akrobacyjny
Liczba wyprodukowanych
22 samoloty RWD-10 (1937-1938)
samolotów

125 kg / 475kg
Osiągi

Prędkość maksymalna

218 km/h

Prędkość przelotowa

180 km/h

Prędkość minimalna

95 km/h

Prędkość wznoszenia

6,2 m/s

Liczba wypadków

3 samoloty (SP-BLP, SP-BGT, SP-…)

Rozbieg / Dobieg / Pułap

70 m / 100m / 6000 m

Dalsze losy

Pozostałe zniszczone we wrześniu
1939

Czas lotu / Zasięg

2 h / 360 km
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DWL. Konstrukcje RWD z lat 1937- 1939.

.

Doświadczalne Zakłady Lotnicze – Okęcie. Konstrukcje RWD z lat 1937- 1939. RWD-10 z nr rej. SP-BGY (czwarty od góry
z lewej) ufundowany przez Związek Pracowników Skarbowych R.P. (Skrzydlata Polska, 1975 r. ze zbiorów Rafała Karpińskiego).
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Bielsko. Pierwsza katastrofa samolotu fundacji TFSJ.

Niestety już kilka dni później po przekazaniu eskadry trzech samolotów RWD-10 przez
TFSJ w dniu 1. września 1937 r. jeden z nich o numerze rejestracyjnym SP-BLP,
przekazany do Areoklubu Warszawskiego i wypożyczony okresowo Szkole Pilotów w
Aleksandrowicach, podczas lotu szkoleniowego na wysokości 50 m, w wyniku oderwania
się części skrzydła, rozbił się o ziemię, a instruktor i pilot Władysław Żak (28 letni) nie
miał możliwości użycia spadochronu i doznał poważnych obrażeń. Miał wstrząs mózgu,
uraz głowy oraz złamaną nogę i został odwieziony do szpitala w Bielsku. Jego dalsze losy
są nieznane.

• Głos Poranny (1937-09-03 R. 9 nr 242):
- „Oberwało się skrz(ydło) o samolotu. Straszna katastrofa pod Bielskiem.
KATOWICE, 02. 08. (ATE). Wczoraj o godz. 11-ej przed południem w
Aleksandrowicach k. Bielska wydarzyła się katastrofa samolotowa. Samolot
ćwiczebny, należący do miejscowej szkoły lotniczej, w czasie lotu uległ
oberwaniu się skrzydła. Pilotował 28-letni Władysław Żak. Samolot runął
wraz z pilotem z wysokości 50 metrów i rozbił się doszczętnie. Pilota w
stanie beznadziejnym przewieziono do szpitala.”
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Bielsko. Pierwsza katastrofa samolotu fundacji TFSJ.
• Gwiazdka Cieszyńska, 1937, Nry 1-8, 19, 21, 26, 57, 59,
69, 90-92:
„Z Aleksandrowic. (Katastrofa samolotu.) W środę1bm.
Odbywający ćwiczebny lot na samolocie ekipy szkoły
lotniczej 28-letni pilot- instruktor Władysław Żak uległ
wypadkowi. Mianowicie około godz.10, kiedy samolot
sportowy„RWD 10” znajdował się na wysokości 50 metrów,
z niewiadomej przyczyny oderwało się jedno skrzydło.
Samolot wraz z pilotem runął na ziemię, rozbijając się na
kilka części. Spod szczątków wydobyto pilota. Doznał on
złamania lewej nogi, wstrząsu mózgu i wybicia prawego
oka. Żaka wstanie bardzo ciężkim przewieziono do szpitala
w Bielsku. Lekarze mają nadzieję, że uda się go utrzymać
przy życiu.”
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Bielsko. Pierwsza katastrofa samolotu fundacji TFSJ.
• Katolik, 1937, R. 71, nr 201.
„Katastrofa samolotu pod Bielskiem. W dniu wczorajszym
odbywający ćwiczebny lot na samolocie należącym do ekipy
szkoły lotniczej w Aleksandrowicach pilot Władysław Żak, lat
28 — uległ wypadkowi. Mianowicie około godz. 10-tej, kiedy
samolot znajdował się na wysokości 50 metrów, z
niewiadomej przyczyny oderwało się jedno skrzydło. Samolot
wraz z pilotem runął na ziemię rozbijając się na kilka części.
Z pod szczątków wydobyto pilota. Doznał on złamania lewej
nogi, wstrząsu mózgu i wybicia prawego oka. Żaka w stanie
bardzo ciężkim przewieziono natychmiast do szpitala w
Bielsku. Lekarze po zbadaniu stanu zdrowia ofiary wypadku
wyrazili nadzieję, że uda się go utrzymać przy życiu.”
• Katolik, 1937, R. 71, nr 202 1937-09-03.
„Z Bielskiego. Stan zdrowia ofiary katastrofy lotniczej (B).
Jak się dowiadujemy stan zdrowia pilota instruktora
Władysława Żaka, który uległ onegdaj wypadkowi w czasie
lotu ćwiczebnego w Aleksandrowicach, jest zadawalający i
nie budzi żadnych obaw. Instruktor Żak doznał złamania nogi
i lekkiego urazu nad okiem. Pozostaje on w szpitalu w
Bielsku. Kuracja potrwa prawdopodobnie parę tygodni .”
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Bielsko. Pierwsza katastrofa samolotu fundacji TFSJ.
• Polonia, 1937, R. 14, nr 4628. 1937-09-03
„Wypadek samolotowy w Aleksandrowicach. W środę, dnia 1 bm. Przed
południem na lotnisku w Aleksandrowicach pod Bielskiem nastąpił
wypadek samolotowy. Mianowicie na samolocie RWD, 10 z Areoklubu
warszawskiego, nadesłanym do robienia zdjęć filmowych, jeden z
najzdolniejszych w Polsce pilotów-akrobatów, 28-letni Władysław Żak,
wykonywał ewolucje akrobatyczne, potrzebne do nakręcanego obecnie
filmu produkcji polskiej. Lotnisko w Aleksandrowicach zostało specjalnie
wybrane do zdjęć filmowych dzięki swemu malowniczemu położeniu.
W pewnej chwili pilot obniżył zbyt szybko lot, skutkiem czego pęd
powietrza uszkodził skrzydło i samolot spadł na ziemię. Lotnik doznał w
wypadku nieskomplikowanego złamania lewej nogi i okaleczenia czoła.
Przewieziono go do szpitala, gdzie czuje się dobrze. Zapewne długo w
szpitalu nie pozostanie. Z wypadku tego skorzystało jedno z pism śląskich,
które donosząc o nim wyolbrzymiło go i wyrządziło szkodę nowej Szkole
Szybowcowej w Aleksandrowicach, która nie ma nic wspólnego z
wypadkiem. Nie był to bowiem samolot ekipy szkolnej, o czym donosiło
owe pismo, a towarzystwo filmowe, robiące zdjęcia, korzystało jedynie z
gościnności szkoły i jej terenu.”

Jak później ustalono kolejne katastrofy RWD-10 wynikały z mało odpornego na rozerwanie
tkaninowego pokrycia skrzydeł – rozdarcie zmieniało gwałtownie aerodynamikę samolotu. W celu
usunięcia wady zastosowano inne płótno oraz dokonano zmian sposobu jego zszycia i mocowania do
elementów konstrukcyjnych skrzydła. Modyfikacją objęto samoloty fundacji TFSJ o nr. rej. SP-BLN,
SP-BLO. Po ich wykonaniu samoloty otrzymały homologację „do lotów akrobacyjnych bez
15
zastrzeżeń”.

„Wysokie loty" TFSJ.

Bielsko. Pierwsza katastrofa samolotu fundacji TFSJ.

We wrześniu 1937 roku na lotnisku w Aleksandrowicach koło Bielska były kręcone plenerowe ujęcia do
filmu „Dziewczyna szuka miłości" w reżyserii Romualda Gantowskiego z udziałem samolotu RWD-10
fundacji TFSJ o nr rej. SP-BLP. Zmiennikiem głównego bohatera, Jerzego (Mieczysława Cybulskiego)
był pilot Władysław Żak. To w tym czasie doszło do nieszczęśliwego wypadku lotniczego, podczas
którego uległ zniszczeniu samolot. Na szczęście pilot przeżył wypadek.

Samolot RWD-10 SP-BLP na lotnisku w
Aleksandrowicach jeszcze przed wypadkiem.

RWD-10 nr rej. SP-BLP z Aeroklubu Warszawskiego.
Napis: Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu.

(Zdjęcie z archiwum Władysława Gazura. www.beskidia.pl)

(Zdjęcie z kolekcji Wojtka - www.beskidia.pl)
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Bielsko. Pierwsza katastrofa samolotu fundacji TFSJ. Sceny z filmu.
Kręcony na jesieni 1937 polski melodramat „Dziewczyna szuka
miłości” (Zwiastun filmu) przedstawia scenę filmowej katastrofy
samolotu. Czy był nim RWD-10 fundacji TFSJ?
„Kronika Polski i Świata” :
- „Jest to film lotniczy, nakręcony w celach propagandowych, którego
zadaniem jest szerzenie w społeczeństwie sympatii dla lotnictwa
polskiego, krzewienie idei lotniczej i wykazywanie wielkich możliwości
naszych linii lotniczych” Produkcja filmu została częściowo
sfinansowana przez Ligę Obrony Powietrznej Państwa (L.O.P.P.), już
od dłuższego czasu zamierzającej przeprowadzić propagandę lotnictwa
przy pomocy środków jakimi rozporządza film.”

Kadry z filmu ze sceną katastrofy. (Zwiastun filmu) . W samym filmie cenzura dokonała skrótu ze względu na 3 wypadki
.
RWD-10.
Więcej na ten temat http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/934).
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Bielsko. Pierwsza katastrofa samolotu fundacji TFSJ.
• Ilustracja Polska (R.10 7.10.1937, nr 41)
- „Z niezwykłym jak na nasze stosunki rozmachem
realizuje się w Warszawie film „Dziewczyna szuka
miłości”, którego akcja rozgrywa się w środowisku
lotniczym. Wszak po raz pierwszy w dziejach naszej
kinematografii w scenie przedstawiającej katastrofę
lotniczą posłużono się modelem samolotu naturalnej
wielkości. W tym celu balon obserwacyjny wzniósł na
wysokość kilkuset metrów napełniony materiałem
wybuchowym model samolotu z kukłą przy sterze. Odcięty
od balonu samolot runął na ziemię i spłonął.
Na zdjęciu widzimy start owego balonu z modelem
samolotu.”
Film okazał się klapą i miał problemy autorskie dotyczące
scenariusza.

Przygotowania do nakręcenia sceny katastrofy.
Miał to być model w skali 1:1 samolotu RWD-10.
W skrzydle zamocowano ładunek wybuchowy

Aktor Mieczysław
Milecki (w filmie jako
Witold Siemiacki) za
sterami RWD-10.
Kadr filmu „Dziewczyna
szuka miłości”.
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„Wysokie loty" TFSJ.

TFSJ funduje kolejny, czwarty już samolot RWD-10. Przekazanie.

W miejsce rozbitego władze TFSJ fundują kolejny, już czwarty samolot RWD-10, który otrzymuje
numer rejestracyjny (po rozbitym) SP-BLP.
Uroczyste przekazanie samolotu (wraz z pozostałymi dwoma) następuje w dniu 26 września 1937 roku
na Polu Mokotowskim w Warszawie w ramach przekazania polskiemu lotnictwu sportowemu 126
samolotów sportowych, szkolnych i turystycznych przez Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
Środki na ich zakup zbierali: Pracownicy Państwowych Zakładów Inż., czytelnicy i wydawca „Kuriera
Poznańskiego”, Związek Pracowników Skarbowych, TFSJ, Kolektury Loterii Państwowych, Se-Pe-We,
w Warszawie, Krajowe Towarzystwo Telefunken, Skarb Śląski, Obwody Powiatowe Okręgu Wojew.
Nowogrodzkiego, Radomski Okręg Kolejowy, Koła Kobiece LOOP Województwa Poznańskiego,
Związek Śląskich Komun. Kas Oszczędnościowych w Katowicach. Wśród ufundowanych samolotów
znajdowało się osiemnaście seryjnych RWD-10, m. in. SP-BLO (fundacji TFSJ), SP-BLR, SP-BLT, SPBLU, SP-BLW, SP-BLZ, SP-SPW, przekazanych oficjalnie tego dnia SP-KTT, oraz drugi egzemplarz
noszący rejestrację SP-BLP (fundacji TFSJ).

Samoloty RWD-10 (1937-09-26). Widoczne na przedzie samoloty ze znakami SP-BLP i SP-BLN z fundacji TFSJ.
(Narodowe Archiwum Państwowe).
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TFSJ funduje kolejny, czwarty już samolot RWD-10. Przekazanie.

• Orędownik 1937-09-28 R. 67 nr 44
(223 bis) Wydanie poświąteczne
- „Przekazanie 126 samolotów
ofiarowanych przez społeczeństwo.
na lotnisku mokotowskim odbyła się piękna uroczystość przekazania 126 samolotów,
ufundowanych w ostatnim roku przez społeczeństwo. Na długo przed rozpoczęciem uroczystości
tłumy publiczności wypełniły szczelnie trybuny, pięknie dekorowane flagami LOPP. Pomiędzy
trybunami oraz przed nimi ustawiły się liczne rzesze młodzieży szkolnej, która przybyła. ze swymi
sztandarami. Licznie przybyła delegacja ofiarodawców ze Śląska, reprezentująca wszystkie
warstwy społeczne, a przede wszystkim robotników i górników, którzy przybyli w swych
korporacyjnych strojach. Publiczność, nie mogąc pomieścić się na trybunach i obok nich zajęła
miejsce w alei Żwirki i Wigury, oraz tłumnie wypełniła pole mokotowskie z prawej strony trybun.
Wprost trybun, w kilku szeregach ustawiono ufundowane przez społeczeństwo samoloty.
W blaskach słonecznego dnia pięknie wyglądały zastępy skrzydlatej floty powietrznej, złożonej: z
sanitarnych samolotów typu RWD-13 w liczbie 4-ch sztuk, z małych zgrabnych akrobacyjnych
RWD 10, w liczbie 19 sztuk, turystycznych RWD-13 w liczbie 20 sztuk, z popularnych ósemek (RWD-8) w liczbie 82
szt. Obok samolotów seryjnych ustawiono prototypy, a mianowicie RWD-11 – samolot komunikacyjny 6-osobowy
RWD-15 – mały samolot komunikacyjny, RWD-17 – dwumiejscowy akrobacyjny, RWD-16 - mały turystyczny, bąk –
szybowiec z motorkiem. Przed samolotami ustawiły się delegacje poszczególnych okręgów LOPP, ofiarodawców z całej
R. P. z delegację. okr. Śląskiego LOPP, stojącego na czele fundatorów, a przekazującą 51 samolotów. Na trybunie
reprezentacyjnej zajęli miejsca przedstawiciele lotnictwa wojskowego i cywilnego, władze LOPP oraz przedstawiciele
organizacji społecznych. O godz. 11 min. 45 przybył na lotnisko przy dźwiękach hymnu narodowego pierwszy
wiceminister spr. wojsk., gen. Głuchowski, jako przedstawiciel marszałka Rydza Śmigłego. Po kilku przemówieniach
wiceminister spr. wojsk. dokonał przeglądu ustawionych samolotów, po czym odbyły się ciekawe popisy samolotów
RWD, którym z wielkim zainteresowaniem przypatrywała się publiczność, oklaskując gorąco ciekawsze ewolucje po
wietrzne, dokonane przez naszych lotnik ów na akrobatycznym samolocie RWD-l0, szybowcu ‘Sokół’ itd.”
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TFSJ funduje kolejny, czwarty już samolot RWD-10. Przekazanie.

• Skrzydlata Polska. 1937, nr 10. - „127 samolotów ufundowanych przez społeczeństw o lotnictw u w roku 1936/37 .
-W pierwszym rzędzie stoją: RWD - 4 , sanitarne - 13; za nim i rząd RWD-10, następnie — RWD-13 oraz 4 rzędy RWD-8. Po lewej stronie,
prostopadle, ustawione są prototypy. Widać RWD-11.”
- „… Dnia 26 września roku bieżącego oglądaliśmy na lotnisku mokotowskim 127 samolotów wartości 3 i pół miliona złotych, które
społeczeństwo ufundowało za pośrednictwem Komitetu Żwirki i Wigury w ciągu roku 1936/37. Przemawiając w imieniu ofiarodawców,
p. wojewoda dr. Grażyński, którego akcja na Śląsku dała w bieżącym roku 51 samolotów, zapowiedział dalszą zbiórkę... — Musimy wystawić
w roku przyszłym 200 samolotów... Nie jest jeszcze pewne, w jakim kierunku pójdzie zbiórka w roku przyszłym. Obecnie lotnictwo sportowe
nie odczuwa już tak dotkliwego głodu sprzętu. Istnieją za to nadal wielkie braki w innych dziedzinach. Być może więc, że Komitet rzuci nowe
hasło. W każdym bądź razie notujemy wzmożoną gotowość ofiarności społeczeństwa na rzecz lotnictwa, co napawa nas wielką radością.
Świadczy to, że szerokie rzesze polskiego społeczeństwa nie tylko doceniają potrzebę rozbudowy polskiego lotnictwa, lecz także darzą
lotnictwo specjalną sympatią. Pamiętać należy 0 tym, że ofiary na budowę samolotów zbierane są poza normalnymi składkami na LOPP
i że budżet Ligi nie doznaje wskutek tego żadnego uszczerbku. Lista tegorocznych fundatorów obejmuje liczne rzesze pracowników fizycznych
i umysłowych przedsiębiorstw i urzędów, związki pracownicze, duchowieństwo, samorządy, przemysł, handel, banki, wreszcie— po raz
pierwszy — spotykamy się z nazwiskami pojedyńczych, hojnych ofiarodawców. Na ogólną liczbę 123 samolotów ufundowanych dla wojska,
szkół i aeroklubów (4 samoloty zakupione zostały do użytku prywatnego fundatorów) — na poszczególne grupy ofiarodawców przypada:
Osoby pojedyńcze 3 samoloty; Duchowieństwo - 2, Pracownicy przedsięb. i urzędów – 35; Związki pracown. i organiz. społ. - 15; Przemysł,
handel, banki . . . 13; Samorządy (śląskie) – 26; Czytelnicy pism – 4, Różni drobni ofiarodawcy -25. … Tomaszowska Wytwórnia Sztucznego
Jedwabiu 3 RWD-10* …”
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TFSJ funduje kolejny, czwarty już samolot RWD-10. Przekazanie.
Władze wojskowe składają podziękowania poszczególnym komitetom L.O.P.P.
(Narodowe Archiwum Państwowe). • Przyszłość, 1937, R. 4, nr 39 (3 października 1937).

„130 samolotów dla armii. W słoneczną niedzielę, już od wczesnych godzin rannych,
przystrojoną w barwy L. O. P. P. ulicą Topolową ciągną w stronę lotniska tłumy ludzi.
Delegacje szkół, urzędów, instytucyj, związków — delegacje i poczty sztandarowe zapełniają
trybuny i ciasnym pierścieniem otaczają rozległe lotnisko mokotowskie.
Ponad czterdzieści tysięcy ludzi, w czym więcej, niż połowa młodzieży przybyła obejrzeć
imponujące widowisko: 130 samolotów, ufundowanych przez społeczeństwo, zorganizowane
w L. O. P. P. Przed samolotami, których długie rzędy zajęły połowę
lotniska, stanęły delegacje fundatorów, wśród których zwracała uwagę delegacja górników
i hutników ze Śląska, najhojniejszej części Polski: 51 samolotów.
Przed trybunami ustawiły się poczty sztandarowe, które zajęły całą długość trybun. Barwny las sztandarów świecił w pogodnym słońcu
czerwienią, srebrem i złotem nad głowami młodzieży, zapatrzonej w skrzydlatą armię. Ogólne zainteresowanie zarówno wśród
publiczności, jak i fachowców wzbudziły dwa modele: RWD-11 i „Kogucik“. RWD-11, to sześcioosobowy samolot komunikacyjny, budzący
całkowite zaufanie zarówno piękną konstrukcją, jak solidnym wykonaniem. „Kogucik“ zaś — to samolot przyszłości. Jest to samolot wagi
sto kg., z pięciocylindrowym silnikiem 17-konnym, przy czym kosztować ma 2000 zł. Maksymalna szybkość — 95 km/godz., a więc tyle, co
średni samochód. Samolocik ten skonstruował inż. Zaleski. Po uroczystościach oficjalnych i przeglądzie maszyn, zgromadzonych na lot»
nisku rozpoczęła się część więcej propagandowa, a mniej oficjalna: loty z utęsknieniem, oczekiwane przez młodzież, której policja i
specjalna straż L. O. P. P. nie mogła utrzymać w granicach przyzwoitej odległości od samolotów. Pierwszy wystartował pilot Kalbas na
samolocie akrobacyjnym RWD-10. „Beczki“, looping!“, „opadanie liściem“, „pika do góry“, „korkociągiem na dół“ oto zwroty, które raz
po raz można było słyszeć wśród szeregów granatowych mundurów młodzieży szkolnej. To więcej przemówiło do ich wyobraźni i tęsknot,
niż opowieści o czerwonoskórych. Drugi wyleciał sławny oblatywacz samolotów RWD, pilot Onoszko, który kilkakrotnie zaprezentował
przed trybunami największą i najmniejszą szybkość imponującej maszyny RWD-11.
Ogromne zainteresowanie wzbudził, pierwszy raz pokazany przed publicznością warszawską „Bąk“ - szybowiec z motorkiem, prowadzony
przez pil. Ciastułę. Bardzo ładne ewolucje na szybowcu konstrukcji „Sokół“ pokazał Mąjcherczyk, który wzbił się na wysokość 1000 m. i z
tej wysokości wywoływał entuzjazm trybun i tłumów na lotnisku. Na zakończenie popisów, lept. pil. Babiński pokazał ów najmniejszy
samolot, jaki dotychczas skonstruowano: „Kogucik“ . Był to trzeci lot tej śmiesznie małej maszynki, którą dotychczas próbowano jedynie w
Brwinowie na pastwisku. Nie mniej jednak i ta „kruszynka“ zbierała gorące oklaski publiczności. Około godziny drugiej po południu
samoloty poczęły ruszać do startu, aby odlecieć do aeroklubów i szkół, którym je ofiarowano. Co minutę na znak startowego „zielona“ lub
„czerwona“ ósemka RWD“ wzbijała się w powietrze. Publiczność nie opuściła lotniska, dopóki ostatnia maszyna nie wystartowała.
Dopiero wtedy tłum zaczął się rozpraszać żywo, komentując imponujące widowisko. Stolica przeżywała to widowisko każdym nerwem,
całym sercem i gorąco oczekiwać będzie na następną manifestację tak imponującego czynu społecznego należy jednak przypomnieć jeden
22
szczegół, który był podstawą niedzielnych uroczystości: ta ogromna samolotów powstała z drobnych, nieraz bardzo drobnych składek,
wpłacanych do Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej...”

„Wysokie loty" TFSJ.

Radogoszcz. Druga katastrofa samolotu fundacji TFSJ.

W dniu 20 lipca 1938 roku dochodzi do kolejnej
katastrofy samolotu fundacji TFSJ , tym razem w
Radogoszczu pod Łodzią. Przyczyną był błąd pilota
polegający na zbyt wolnym przelocie na małej
wysokości 15 m nad ziemią i nagłej utracie
nośności.
• Ilustrowana Republika (1938-07-21 R. 16 nr 198):
„Katastrofa lotnicza pod Łodzią. Samolot Fabryki Tomaszowskiej Sztucznego Jedwabiu spadł
i rozbił się w Radogoszczu. Pilot ocalał, doznając tylko lekkich potłuczeń.
Wczoraj około godz. 11 rano na terenie cegielni Langego w Radogoszczu przy Szosie Zgierskiej
71 miała miejsce katastrofa lotnicza, która szczęśliwym zbiegiem okoliczności nie pociągnęła
za sobą ofiary ludzkiej. Około godz. 10 rano nad Radogoszczem, na wysokości około 60 metrów ukazał się samolot z
emblematami Aeroklubu warszawskiego. Samolot krążył jakiś czas nad Radogoszczem, poczym zaczął zataczać koła,
zniżając lot. Trwało to dość długo. Odnosiło się wrażenie, że samolot szuka dogodnego miejsca lądowania. Gdy
aparat znajdował się na wysokości zaledwie 15 metrów, przekręcił się nagle w powietrzu i runął na ziemię. Na
ratunek pobiegli robotnicy cegielni. Skrzydła samolotu zostały zupełnie zdruzgotane. Tylko kadłub ocalał i to
uratowało życie pilotowi, który uległ tylko lekkim potłuczeniom. Jak się okazało, pilot nazywa się Jerzy Różański, jest
członkiem Areoklubu warszawskiego. Samolot był własnością Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu. Różański
ma rodzinę w Radogoszczu. Zamierzał ją odwiedzić i dlatego krążył nad miejscowością, szukając odpowiedniego
miejsca do lądowania. Teren jednak nie nadawał się do tego celu. Pilot spuścił się zbyt nisko, chcąc wybrać jakąś
polankę i w tym momencie, wskutek zmniejszonego ciśnienia powietrza, samolot runął na ziemię. Dochodzenie
prowadzi wydział śledczy w Łodzi.”
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Radogoszcz. Druga katastrofa samolotu fundacji TFSJ.
• Łodzianin: organ P.P.S. 1938-07-21 no 201 [właśc. no 200].
„Katastrofa lotnicza w Radogoszczu. Samolot strzaskany, pilot,
wyszedł bez szwanku. Katastrofa lotnicza wydarzyła się w dniu
wczorajszym o godzinie 10.30 przed południem na terenie cegielni
Reinholda Langego przy Szosie Zgierskiej 71. O godzinie 10.30.
ukazał się samolot nad polami, stanowiącymi własność cegielni
Langego, przy czym robił on wrażenie jak gdyby szukał miejsca
•na lądowanie, gdyż leciał zaledwie na wysokości 15 metrów.
Nagle w odległości 40 metrów od zabudowań cegielni samolot runął
na ziemię. Rozległ się trzask i łomot. Robotnicy, pracujący w pobliżu
wybiegli z cegielni na pole, zauważyli leżący do góry kołami samolot.
Całe podwozie oraz śmigło zostało strzaskane. Został tylko sam
kadłub, we wnętrzu którego leżał pilot, wzywający ratunku. Na pomoc
lotnikowi rzucili się robotnicy wraz z synem właściciela cegielni.
Obrócili oni samolot, doprowadzając go do normalnej pozycji i
wydobyli zeń lotnika, którym okazał się Jerzy Różański. Jest to lotnik
cywilny, należący do Areoklubu w Warszawie. Samolot stanowił
własność Fabryki Sztucznego Jedwabiu. Lotnik wyszedł bez szwank,
uległ on tylko drobnym okaleczeniom twarzy. Jak się dowiadujemy,
Różański ma rodzinę w Ragodoszczu. Przyleciał on samolotem do
swoich rodziców. Nie mając miejsca do lądowania szukał
odpowiedniego terenu. W tym właśnie momencie nastąpiła katastrofa.
Dochodzenie prowadzi Wydział śledczy w Łodzi.”

24

„Wysokie loty" TFSJ.

Radogoszcz. Druga katastrofa samolotu fundacji TFSJ.
• Dziennik Piotrkowski. 1938-07-22 nr 200
„Aparat rozbity - pilot żyje Katastrofa lotnicza w
Radogoszczy. W Radogoszczy pod Łodzią spadł
samolot sportowy należący do Tomaszowskiej
Fabryki Sztucznego Jedwabiu. Przebieg
katastrofy był następujący: Samolot pilotowany
przez Jerzego Różańskiego z Warszawskiego Aeroklubu leciał w stronę Warszawy.
W pewnej chwili pilot stwierdził defekt w działaniu silnika i postanowił lądować.
Samolot zaczął schodzić na dół, lecz nagle gdy znajdował się na wysokości 15
metrów runął jak kamień na ziemię. Wypadek zauważyli robotnicy z pobliskiej
cegielni i pośpieszyli pilotowi z pomocą. Zanim jednak przybyli na miejsce wypadku,
lotnik o własnych siłach wyszedł z rozbitego samolotu. Lekarz stwierdził, że nie
doznał on poważniejszych obrażeń. Pilot oświadczył, że wypadek nastąpił w skutek
utraty szybkości przez samolot, w chwili kiedy podchodził do lądowania.”
• Echo. 1938-07-21 R. 14 nr 200.
„Koło cegielni Langego w Radogoszczu
spadł z niedużej wysokości samolot
prywatny, należący do Tomaszowskiej
Fabryki Sztucznego Jedwabiu, pilotowany
przez Jerzego Różańskiego, Samolot uległ
rozbiciu, pilot doznał tylko lekkich
potłuczeń.”
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Radogoszcz. Druga katastrofa samolotu fundacji TFSJ. Pilot Jerzy Różański.

• Orędownik : 1938-07-22 R. 68 nr 165
„Przymusowe lądowanie awionetki, Łódź, 20.7. - Wczoraj w godzinach
południowych na Radogoszczu tuż przy cegielni Langnera, przymusowo
lądowała awionetka typu RWD 10, należąca do Aeroklubu Warszawskiego.
W czasie przymusowego lądowania przy awionetce uszkodzone zostało
podwozie i skrzydła. Pilot Jan Różański wyszedł z wypadku bez szwanku.”

St. sierż. Jerzy Różański
112 Dywizjon RAF, latał
w polskich dywizjonach
w Wielkiej Brytanii
Libii i Holandii.

Pilot Jerzy Różański we wrześniu 1939 roku zapisał chlubną kartę bojową przewożąc niemal
codziennie samolotem sportowym wojskowe meldunki na trasie Warszawa-Łuck. Po
przedostaniu się do Anglii walczył w stopniu sierżanta w składzie polskiego 306 Dywizjonu
Myśliwskiego „Toruńskiego”. W latach 1941-1942 uczestniczył w walkach w Afryce w składzie
polskiego 112 Dywizjonu Myśliwskiego RAF (od 08.02.1942 do 05.05.1942). Sierż. Jerzy
Różański 13 marca w walce z niemiecką wyprawą bombową zestrzelony został przez
Messerschmitta 109 st. Jego pogromcą był Obfw. Otto Schulz z jednostki II./JG 27. Różański na
swoim Kittyhawku I (AK834) wylądował przymusowo w rejonie Tobruku. Nie odniósł obrażeń,
gdyż dopisało mu szczęście: już na ziemi, w chwilę po opuszczeniu kabiny przez pilota, samolot
zapalił się. Został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po awansie na stopień porucznika latał w
Dywizjonie Bombowym 300 „Ziemi Mazowieckiej”. Zginął w czerwcu 1944 roku wraz z załogą
bombowca Lancaster w locie bojowym nad Holandią.
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Tallin. Estonia. Rajd Bałtycki. Trzecia katastrofa samolotu RWD-10 fundacji TFSJ.

Kolejny samolot fundacji TFSJ o numerze SP- BLO rozbił się podczas rajdu wokół Morza Bałtyckiego
organizowanego przez Areoklub Warszawski na lotnisku Ülemiste (nieopodal Tallina) w Estonii.
III Rajd Bałtycki odbywający się w okresie 3-25 września 1938 r, podzielony był na 13 etapów
o łącznej długości ponad 5.000 km, w trakcie którego lotnicy mieli pokonać terytorium 8 państw (przez
Kowno – Rygę – Tallin – Helsinki –Sztokholm – Goeteborg – Kopenhagę – Hamburg – Muenster –
Amsterdam – Brukselę – Liege – Antwerpię – Kolonię – Bielefeld – Erfurt –Berlin – Poznań do
Warszawy.
Na starcie rajdu stanęły: dwa RWD-8, dwa RWD-10, cztery RWD-13, RWD-17 i motoszybowiec Bąk,
łącznie 10 maszyn. Uczestnicy rajdu wyruszyli z Warszawy 3 września do pierwszego celu podróży
jakim było Kowno. Drugim etapem podróży była Ryga, skąd polska ekipa udała się do Estonii.
Elementem obowiązkowym na podsumowanie każdego większego etapu, były pokazy lotnicze, w
których prezentowano możliwości polskich samolotów na ziemi i w powietrzu. Brała w nim udział para
akrobacyjnych RWD-10 ufundowana przez TFSJ: samolot SP-BLP pilotowany przez Rolanda Kalpasa
oraz SP-BLO przez doświadczonego i utytułowanego pilota Zbigniewa Oleńskiego. RWD-10
Zbigniewa Oleńskiego podczas wychodzenia z korkociągu (zbyt późnego) zawadził podwoziem o taflę
jeziora i uderzył w wodę. Rannego i nieprzytomnego Oleńskiego udało się wydobyć na brzeg przy
pomocy pośpiesznie zdjętych drzwi, po czym został on odwieziony do Centralnego Szpitala
Wojskowego. Tam lekarze stwierdzili uszkodzenie kręgosłupa - na szczęście niegroźne. Przyczyną
wypadku była ograniczona widoczność z powodu późnej pory dnia oraz znacznego zadymienia
spowodowanego pożarem pobliskiego lasu.
Roland Antoni Kalpas (ur. 20 maja 1908 w Taszkiencie, zm. 8 marca 1994 w Doylestown (USA) – major pilot Polskich
Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, kawaler Orderu Virtuti Militari.
W okresie: maj 1940 – październik 1941-pilot instruktor, do kwietnia 1944 - pilot doświadczalny w Royal Aircraft
Establishment („RAE Farnborough”). Późnie do czerwica 1945 w Sztabie Głównym Polish Airforce w Londynie w
stopniu Acting Wing Commander. Fot. z archiwum Chrisa Kropińskiego.
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Rajd Bałtycki. Tallin. Trzecia katastrofa samolotu RWD-10 fundacji TFSJ.
• Skrzydlata Polska. 1938, nr 8. „Raid Aeroklubu
Warszawskiego do państw bałtyckich i skandynawskich.
Aeroklub Warszawski dla nawiązania łączności z zagranicznym
lotnictwem sportowym organizuje corocznie, wspólnie z Polskim
Akademickim Związkiem Zbliżenia Międzynarodowego „Liga”,
raidy grupowe z udziałem pilotów Klubu i Członków „Ligi”.
Loty te mają poza tym na celu propagandę polskiego lotnictw a
w ogóle. W ubiegłym roku, w czerwcu, odbył się lot 7
samolotów i szybowca do Rumunii, Jugosławii, Bułgarii i
Grecji. Obecnie zorganizowany został lot do krajów bałtyckich i
skandynawskich. Raid Bałtycki rozpocznie się 3-go, a zakończy
25 września. Bierze w nim udział 15 lotników i 4 członków
„Ligi” na 10 samolotach i 1 szybowcu. Szefem ekipy jest
wiceprezes A. W., inż. pil. Marian Wodziański. „Ligę”
reprezentują pp.: wiceprezes H. Frankowski, mgr. Br. Jastrzębsk
i, Z. Czarnecki i Z. Porzanowski. Trasa raidu jest następująca:
Warszawa — Kowno — Ryga — Tallin — Helsinki — Gőteborg
— Sztokholm — Kopenhaga — Hamburg — Munster —
Amsterdam — Bruksela — Kolonia — Monachium —
Norymberga — Lipsk — Berlin — Gdańsk — Królewiec —
Warszawa. W krajach bałtyckich i skandynawskich lotnicy nasi
dadzą pokazy lotnicze. Ponadto wygłoszone będą odczyty o
polskim lotnictwie sportowym.

Rajd Bałtycki Areoklubu Warszawskiego, w którym uczestniczyło 10 samolotów i
szybowiec, trwał 32 dni i zakończył się 25.IX. Przeleciano łącznie ok. 5000 km.
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Tallin. Rajd Bałtycki. Trzecia katastrofa samolotu RWD-10 fundacji TFSJ.

• Echo. 1938-09-08 R. 14 nr 249 Na szlaku polskiego lotniczego raidu bałtyckiego. „W związku z polskim raidem bałtyckim, w
których wzięło udział 12 samolotów polskich RWD z 22-osobową załogą z inż. Wodziańskim na czele, reprodukujemy zdjęcia
przedstawiające poszczególne momenty powitania lotników polskich w Kownie i Tallinie.”

Prezes Aeroklubu litewskiego prof. Żemajtis wita na lotnisku
Kowno. Przemawia prezes Aeroklubu Litewskiego, prof. Żemajtis.
kowieńskim szefa ekipy polskiego rajdu bałtyckiego inż. Wodziańskiego.

Grupa uczestników rajdu na lotnisku w Rydze.

Powitanie przez kolonię polską w Liege
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Tallin. Rajd Bałtycki. Trzecia katastrofa samolotu RWD-10 fundacji TFSJ.

•Dziennik Narodowy. 1938-09-05 R. 24 nr 199.
- „Wczoraj wystartowało z lotniska mokotowskiego 9 samolotów
Aeroklubu Warszawskiego do raidu turystycznego nad państwam
bałtyckiemi i skandynawskiemi. Na samolocie RWD-8 wystartował
pierwszy pilot Abramski, poczem kolejno startowały: druga maszyna
RWD-8, 4 maszyny RWD-13, 2 akrobacyjne RWD-10 i najnowszego
typu akrobacyjne RWD-17. O godz. 11-ej rano wszystkie samoloty
wylądowały w Kownie. Lotnicy podejmowani byli przez „Lieiuvas
Aeroklubas", poczem zwiedzali miasto. Następnie polskie samoloty
wystartowały do Rygi, gdzie lotnicy przenocują. Dziś nastąpi odlot
Tallina. W dniu dzisiejszym wystartuje z Warszawy motoszybowiec
„Bąk" szybowiec „Sokół", które dogoni nasze sam loty w Tallinie.
Trasa raidu jest następująca: Warszawa – Kowno – Ryga - TallinHelsinki - Geteborg - Sztokholm – Kopenhaga – Hamburg – Münster –
Amsterdam – Bruksela – Kolonia – Monachium – Norymbergia – Lipsk
– Berlin – Gdańsk – Królewiec – Warszawa. W krajach bałtyckich i
skandynawskich lotnicy nasi dadzą pokazy lotnicze. Ponadto
wygłoszone będą odczyty o polskiem lotnictwie sportowem.”
• Głos Poranny : dziennik społeczny, polityczny i literacki. 1938-09-08 R. 10 nr 246.
- „Wypadek polskiego lotnika na jeziorze pod Tallinem. TALLIN, 7.9. (Tel. wł.). - Polscy lotnicy, biorący udział
w akademickim rajdzie bałtycko-skandynawskim dziś po południu popisywali się lotami w Tallinie wobec
obecności 5.000 widzów. Na popisach był min. spraw zagr. Selter oraz szef lotnictwa estońskiego płk. Tomberg.
W czasie pokazów akrobatycznych na RWD 10 pilot Oleński wskutek mgły oraz gęstych dymów na lotnisku,
stracił orientację i opadł na pobliskie jezioro przy czym potłukł się tak ciężko, że odwieziono go do szpitala.
Samolot ma połamane podwozie. Prasa estońska podkreśla, że samoloty zbudowane całkowicie w Polsce
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Tallin. Rajd Bałtycki. Trzecia katastrofa samolotu RWD-10 fundacji TFSJ.

• Zaproszenie na pokaz samolotów Aeroklubu
Warszawskiego na lotnisku Ülemiste.
Elementem obowiązkowym na podsumowanie każdego
większego etapu, były pokazy lotnicze, w których
prezentowano możliwości polskich samolotów na ziemi
i w powietrzu. Jednym z miejsc, gdzie polska ekipa spotkała
się z najcieplejszym powitaniem i największym
zainteresowaniem widzów było lotnisko Ülemiste leżące
nieopodal Tallinna w Estonii. Pokaz dla szerszej publiczności zaplanowano na wtorek 6 września od godz. 17.
Dobra pogoda oraz dodatkowe atrakcje w postaci loterii przyciągnęły na lotnisko dużą rzeszę widzów. Małe,
zgrabne, czerwono-srebrne samoloty, przyozdobione logo fundatora- Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu,
zachwyciły widzów szeregiem karkołomnych i bardzo efektownych ewolucji w powietrzu. Prawdziwe emocje
wywoływały loty koszące wykonywane na tak małej wysokości, że publiczność czmychała na boki przed
nadlatującym samolotem, a inni o słabszych nerwach padali na ziemię. Podniebny balet zachwycił obserwatorów, a
estońscy piloci szybko zauważyli duże doświadczenie i pewną rękę polskich lotników. Wszystko przebiegało bez
problemów, aż do ostatniego korkociągu, który miał być zwieńczeniem pokazu. Po kilku zwitkach RWD-10
Zbigniewa Oleńskiego powinno nastąpić wyrównanie lotu i spokojne lądowanie. Jednak pilot rozpoczął wychodzenie
z korkociągu zbyt późno i maszyna zawadziła podwoziem o taflę jeziora, by po chwili z impetem uderzyć o wodzę
Na szczęście akwen w tym miejscu nie był głęboki i samolot zanurzył się mniej więcej do połowy. Na pomoc
natychmiast ruszyli ochotnicy, wśród których znaleźli się polscy i estońscy piloci. Rannego i nieprzytomnego
Oleńskiego udało się wydobyć na brzeg przy pomocy pośpiesznie zdjętych drzwi, po czym został on odwieziony do
Centralnego Szpitala Wojskowego, gdzie lekarze stwierdzili uszkodzenie kręgosłupa, na szczęście nie zagrażające
zdrowiu i sprawności fizycznej Zbigniewa Oleńskiego.
Przyczynę wypadku była błędna ocena przez pilota wysokości, na który duży wpływ miało zadymienie wywołane
przez pożary lasów szalejące tuż za granicą, na terenie ZSRR. Uszkodzenia samolotu były bardzo poważne. Widać
złamane śmigło, zerwane blachy osłony silnika, złamane podwozie i znaczne zniszczenie lewej części kadłuba.
Nie wiadomo, czy wrak wrócił do Polski, czy może został skasowany.
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Tallin. Trzecia katastrofa samolotu RWD-10 fundacji TFSJ. Okoliczności wypadku.

Tallin (Estonia). RWD-10 (SP-BLO) pilotowane przez
Zbigniewa Oleńskiego, tuż przed wypadkiem

Zbigniew Oleński (na drzwiach) podczas akcji

Akcja ratownicza.

Wydobycie z wody samolotu.
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Tallin. Trzecia katastrofa samolotu RWD-10 fundacji TFSJ . Pilot, dalsze losy.

Wyciąganie wraku RWD-10 na brzeg. Na sterze kierunku

Wrak RWD-10 po wydobyciu na brzeg, lotnisko Ülemiste

samolotu widoczne dodane w późniejszym czasie logo
Areoklubu Warszawskiego.
Uratowany pilot Zbigniew Oleński (ur. 13.11.1907 r. w Żytomierzu. Ukończył studia na Politechnice
Warszawskiej a w 1935 roku ukończył Szkołę Sił Powietrznych oficerów rezerwy w Dęblinie, a od
kwietnia do lipca 1936 r. wyższy kurs pilotażu w Grudziądzu. W dniach 30.IX.-1.X.1935 ustanowił na
„Komarze” szybowcowy rekord krajowy długotrwałości lotu – 20 h 13 min. Zwyciężył również w
Krajowych Zawodach Szybowcowych. Jako oficer rezerwy trafił do 1. Pułku Lotniczego w Warszawie.
Pracował w Instytucie Technicznym Lotnictwa w Warszawie. Był tam również pilotem testowym. We
wrześniu 1939 r. został ewakuowany do Lwowa, a następnie do Zaleszczyk. W dniu 17 września 1939 r.
przekroczył granicę rumuńską z innymi pracownikami Instytutu. Przez Jugosławię i Grecję trafił do
Francji. W grudniu 1939 roku dotarł do Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu szkolenia 6 sierpnia trafia do
152 SQ RAF, ale już w dniu 11 sierpnia 1940 r. zostaje przeniesiony do 234 SQ RAF. 5 października 1940
trafia do 609 SQ RAF. W tych dywizjonach bierze udział w Bitwie o Anglię.
Zgłosił pewne zestrzelenie Me-109 i prawdopodobne Me-110. W listopadzie 1940 roku został członkiem Polskiej Grupy
Ekspertów. Wykorzystując swą wiedzę pilota doświadczalnego opracował szczegółowy raport o wadach samolotu
Spitfire Mk. I i zaproponował zmiany prowadzące do udoskonalenia jego konstrukcji . 1 września 1943 roku został
awansowany na stopień kapitana, w Królewskim Instytucie Lotnictwa został awansowany na stanowisko starszego
aerodynamika. Pracował przy projektach samolotów odrzutowych.
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Tallin. Trzecia katastrofa samolotu RWD-10 fundacji TFSJ. Okoliczności wypadku.

• Skrzydlata Polska. 1938, nr 9. RAID BAŁTYCKI AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO.
-„Dodatnie wyniki raidu bałkańskiego, zorganizowanego w roku ubiegły, skłoniły Aeroklub Warszawski do urządzenia
w tym roku analogicznej imprezy, zakreślonej jednakowoż na nieco szerszą skalę. Obrano trasę dokoła Morza
Bałtyckiego i określono cele, które raid winien osiągnąć. … Po starannym przygotowaniu trasy i uwzględnieniu w
ostatniej chwili pewnych zmian, jakie należało w prowadzić w przelocie przez Niemcy, raid przebył drogę
następującą: Warszawa — Kowno — Ryga — Tallin — Helsinki — Turku — Sztokholm — Gőteborg — Kopenhaga —
Hamburg — Haga — Bruksela — Liege — Antwerpia — Kolonia — Bielefeld — Erfurt — Berlin — Poznań —
Warszawa. Trasa ta — przechodząc przez 9 państw — wynosi około 5.000 km i podzielona była na 13 etapów
dziennych, przeplatanych 2-dniowym i postojami w odwiedzanych miastach. Skład ekipy raidowej był następujący:
2 samoloty RWTD-10 (piloci R. Kalpas i Zb. Oleński), 2 samoloty RW D-8 (pil. St. Abramski i K. Kamocki), RWD-17
(pil. M. Urban), 3 samoloty RWD-13 (pil. M. Wodziański, A. Anczutin i J. Krzyżanowski), RWD-13/TS (pil. Wł.
Stronczyński) oraz motoszybowiec „Bąk“ (pil. B. Kocjan lub B. Pilniak). W charakterze członków załóg lecieli pp. J.
Tereszczenko, J. Różański, B. Jastrzębski, B. Jankowski, Wł. Ławruszczuk i Z. Perzanowski oraz przedstawiciele P. A
Z. Z. M .,Liga“, pp. Frankowski, Czarnecki i Schabenbeck. Przy starcie z Warszawy w dniu 3 września warunki
atmosferyczne nie były najlepsze. Niski pułap, zmuszający do lotu przy samej ziem i na części trasy do Kowna, słaba
widzialność i przelotne deszcze, a zwłaszcza mało pocieszająca prognoza n a najbliższe dni zdecydowały o tym, że
został ostatecznie zaniechany projekt zabrania na raid szybowca „Sokół“ na holu. Zespół wyruszył zatem w składzie
wyżej podanym . W miarę posuwania się raidu na północ pogoda poprawiała się. Równocześnie jednak w lecieliśmy
w strefę, którą zalegały dym y z palących się wielkich obszarów leśnych w Sowietach. Dymy te zalegały całą niemal
Łotwę, Estonię i południową część Finlandii w postaci mało przejrzystej zawiesiny od poziomu 150 m wzwyż.
Z wysokości około 300 m ziemia była chwilami słabo widoczna, a woń dymu sprawiała przykrość przy oddychaniu.
Ograniczona dymami widzialność była nawet przyczyną wypadku, któremu uległ w Tallinie pilot Zb. Oleński.
Wytracając przed lądowaniem wysokość korkociągiem nad zamgloną powierzchnią jeziora, z którego było podejście
do lotniska, zaczepił podwoziem o wodę, uszkadzając samolot i doznając — niegroźnych zresztą — kontuzji.
Znaczne zadymienie powietrza dawało się zwłaszcza odczuć w przelocie nad morzem z Tallina do Helsinek, gdyż
powierzchnia wody zlewała się zupełnie z mało przejrzystą atmosferą, czyniąc kilkudziesięciominutowy lot niemal
całkowicie ślepym .”
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„Wysokie loty" TFSJ.

Tallin. Trzecia katastrofa samolotu RWD-10 fundacji TFSJ. Podsumowanie rajdu.

Rajd podsumowała Skrzydlata Polska w październiku 1938 r.
• Skrzydlata Polska. 1938, nr 10
Echa Raidu Bałtyckiego Aeroklubu Warszawskiego. Jednym z najistotniejszych zadań,
jakie miał spełnić Raid Bałtycki Aeroklubu Warszawskiego, było zadanie propagandowe.
Zostało ono osiągnięte całkowicie. Dowodem tego jest opinia, jaką impreza zyskała dla
polskiego lotnictw a sportowego w ośrodkach, w których ekipa była goszczona. Wszędzie
podkreślano wysokie zalety polskiego sportowego sprzętu lotniczego, doskonałe
wyszkolenie pilotów i duże zgranie wewnętrzne ekipy. P rasa zagraniczna odnosiła się do
polskich lotników — uczestników raidu wprost entuzjastycznie. Ukazało się ponad 1000
artykułów i wzmianek kronikarskich. W większości wypadków wiadomość o raidzie
podawano na czołowych stronach największych dzienników. Wrażenie nasze
potwierdzają w zupełności opinie polskich placówek dyplomatycznych, nadsyłane
obecnie do Aeroklubu. Ze względu na małą ilość miejsca podajemy tylko niektóre (może
bardziej charakterystyczne) wyjątki z głosów prasy i opinie posłów R. P.:
-„... Lotnicy polscy przybywają n a budowanych w Polsce samolotach RWD. Na
samolotach tego typu w maju 1933 roku kpt. Skarżyński przeleciał południową część
oceanu Atlantyckiego, bijąc rekord lotu na samolocie sportowym , którego moc silnika
wynosi tylko 130 Mki. Na samolocie tego sam ego typu został w roku 1931 pobity rekord
szybkości w locie n a 100 km , zaś w r. 1932 — międzynarodowy rekord szybkości".
(„Latwijas Karejvis“, Ryga, 3.IX.38).
- „...Na tychże samolotach polscy lotnicy brali udział w międzynarodowych konkursach
lotniczych, zajmując szereg pierwszych miejsc". (Ryga. „Siewodnia“, 2.IX.38).
- „Poselstwo R. P. w Tallinie komunikuje, iż pobyt i zademonstrowane loty pokazowe i akrobacyjne całkowicie spełniły swe zadanie
propagandowe, wywołując słowa prawdziwego uznania dla wysokiej klasy aparatów polskiej konstrukcji i wyrazy podziwu dla polskich
pilotów . Poselstwo pragnie podkreślić, że nieszczęśliwy wypadek, jaki się zdarzył na lotnisku pod Tallinem, bynajmniej nie w płynął
ujemnie na przebieg pokazów, czego dowodem była bardzo duża liczba pasażerów, którzy latali na polskich aparatach oraz prasa, która
obiektywnie i z bardzo dużym zainteresowaniem podawała wiadomości o wypadku i lotach pokazowych zespołu polskiego". (Tallin, 14.IX.
- List Charge d‘Affaires a. i. do Zarządu A. W.). „... Należy podkreślić, że prasa tutejsza bardzo obszernie i przyjaźnie potraktowała całą
imprezę, podkreślając wysokie walory techniczne polskiego sprzętu lotniczego i pilotów ...". (Helsinki, 17.IX . List Posła R. P. do Zarządu A.
W.). …”
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„Wysokie loty" TFSJ.

Udział samolotów RWD-10 fundacji TFSJ w krajowych pokazach akrobacyjnych.

Samoloty RWD-10 fundacji TFSJ biorą udział w licznych pokazach akrobacyjnych w Polsce i Europie:

Samolot RWD-10 o nr rejestracyjnym SP-BLN
fundacji TFSJ w trakcie pokazu na zakończenie kursu
akrobacyjnego Aeroklubu Warszawskiego, Warszawa,
czerwiec 1939 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe,
sygn. 1-S-1201-3 i 1-S-1201-4)

Pokazy na zakończenie kursu akrobacyjnego Aeroklubu
Warszawskiego. Widzowie przyglądający sie pokazom
(w środku) wiceminister komunikacji Julian Piasecki.
Warszawa, czerwiec 1939 r. (Narodowe Archiwum
Cyfrowe, sygn.1-S-1201-1).
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„Wysokie loty" TFSJ.

Udział samolotów RWD-10 fundacji TFSJ w międzynarodowych pokazach.

Kadry z filmu pt. RWD-10 Polish Aerobatic and sport aircraft. Samoloty prezentowane przez Polski Zespół Akrobacyjny
„ORŁY” o numerach rej.: SP-BLZ (na przedzie), SP-BLP (fundacji TFSJ – na prawym skrzydle) SP- BLY (na lewym
skrzydle), i SP-BMA (na końcu klucza). (https://www.youtube.com/watch?v=JfIFGGwAN6w)
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„Wysokie loty" TFSJ.

Jesień 1939. Zbombardowane lotnisko w Krakowie. Szabrowanie wraków.

Tak wyglądał SP-BGY jeszcze w pełnej krasie.

Lotnisko w Krakowie. Zniszczone samoloty, jesień 1939 r.
(www.odkrywca.pl)

Pozostawiony we wrześniu 1939 w Krakowie RWD-10.
SP-BGY był ufundowany przez Związek Pracowników
Skarbowych R.P. dla Areoklubu Krakowskiego
(www.odkrywca.pl)

Lotnisko w Krakowie. Rozszabrowany RWD-10 o nr rej.
SP-BGY (www.odkrywca.pl)
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„Wysokie loty" TFSJ.

Podsumowanie.

Docenić należy wielkie postacie TFSJ – Feliksa Wiślickiego i Michała Hertza i ich wkład w rozwój przemysłu
oraz działań na rzecz mieszkańców i obronności kraju.
W przededniu wojny władze spółki finansowo zaangażowały się realizację potrzeb obronnych kraju poprzez
wpłaty na Fundusz Obrony Narodowej (F.O.N.).W sumie zebrano półtora miliona złotych, za które zakupiono
dla Wojska Polskiego broń. Zakupy realizowane były za pośrednictwem Ligi Obrony Powietrznej
Przeciwgazowej (L.O.P.P. zwaną wcześniej Ligą Obrony Powietrznej Państwa), w której czynnie działał
również dyrektor zarządzający TFSJ Juda Michał Hertz. Przygoda z lotnictwem Tomaszowskiej Fabryki
Sztucznego Jedwabiu to ufundowanie za kwotę 96 tys. złotych w sumie czterech samolotów akrobacyjnych
RWD-10, które pozwoliło Areoklubowi Warszawskiemu wyszkolić licznych pilotów. Brali oni później udział w
kampanii wrześniowej oraz w Bitwie o Anglię. Walczyli też innych frontach drugiej wojny światowej.
Tuż przed wojną, również dzięki samolotom fundacji TFSJ zrealizowano cele propagandowe Wojska Polskiego
poprzez udział w licznych międzynarodowych zawodach i rajdach lotniczych. Trzy z samolotów fundacji TFSJ
uległy katastrofie. Z pewnością w jednym przypadku przyczyną była wada konstrukcyjna samolotu – mało
wytrzymałe na rozerwanie płócienne pokrycie skrzydeł. W dwóch pozostałych przyczyną była ograniczona
widoczność albo próba lądowania w nieodpowiednich warunkach. To piękna, chociaż krótka historia.
Sławomir Fałek
Źródła:
● artykuły: - Regionalia Ziemi Łódzkiej
https://bc.wbp.lodz.pl/,
● zdjęcia: - (www.odkrywca.pl),
- Narodowe Archiwum Cyfrowe.
- https://audiovis.nac.gov.pl/
http://samolotypolskie.blogspot.com/).
● kadry z filmów:
- RWD-10 Polish Aerobatic and sport
aircraft (Youtube),
- Zwiastun - „Dziewczyna szuka miłości”.
Sylwetka RWD-10 o numerze rej. SP-BLO z Aeroklubu Warszawskiego fundacji TFSJ. (Autor: Marcin Górecki , za http://samolotypolskie.blogspot.com/).

