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PROBLEMY ROZWOJU ĝMIGàOWCA Bĩ-1 GIL
20 XI 2004 odbyáo siĊ w Muzeum Techniki spotkanie nt. Problemów Ğmigáowca Bĩ-1 GIL, które prowadzili
mgr inĪ. Andrzej Glass, mgr inĪ. Bronisáaw ĩurakowski i mgr inĪ. pil. doĞw. Ryszard Witkowski. RelacjĊ z
tego spotkania zamieszczamy poniĪej.
HISTORIA ROZWOJU ĝMIGàOWCÓW
Ryszard Witkowski
ĝmigáowiec SP-GIL jest chyba najbardziej ambitnym przedsiĊwziĊciem, jakie polscy konstruktorzy
lotniczy kiedykolwiek "wziĊli na warsztat". ĩeby zrozumieü znaczenie i wagĊ tego przedsiĊwziĊcia,
musimy siĊgnąü jednak do okresu nieco wczeĞniejszego, aby pojąü, dlaczego to, co braciom Wright udaáo
siĊ zaáatwiü praktycznie w ciągu budowy jednej konstrukcji, w Ğmigáowcach trwaáo lat 40.
ZaczĊáo siĊ od walki o to, Īeby siĊ w ogóle oderwaü od ziemi przy pomocy wirujących ukáadów
noĞnych. Początkowo sądzono, Īe skoro skrzydeáko (takie, jak w chiĔskich zabawkach, budowanych od
stuleci) uruchomione ruchem obrotowym wzniesie siĊ w powietrze, to "Ğruba powietrzna", odpowiednio
wiĊksza, równieĪ siĊ uniesie, a nawet zabierze czáowieka.. Wydawaáo siĊ, Īe jest to prostsze rozwiązanie,
niĪ samolot; temu záudzeniu ulegli teĪ bracia Wright, zaczynając swoje prace od budowy Ğmigáowców, ale
doszli do wniosku, Īe ta koncepcja nie ma Īadnej, absolutnie Īadnej przyszáoĞci, poniewaĪ Ğmigáowiec po
zatrzymaniu siĊ napĊdu spada jak kamieĔ.
Pierwsze Ğmigáowce, P. Cornu i L. Bréguet, oderwaáy siĊ od ziemi w 1907 r. Jednak nie száo o to,
Īeby oderwaü siĊ od ziemi na sekundĊ i zaraz spaĞü, tylko o to, Īeby siĊ utrzymaü w powietrzu. A do tego
trzeba byáo utrzymaü równowagĊ i sterowaü tym obiektem. ĝmigáowce odrywające siĊ od ziemi budowaáo
wielu konstruktorów, ale walka o sterowny lot Ğmigáowca trwaáa do początku lat 30- tych.
Pierwszym Ğmigáowcem, na którym zarejestrowano oficjalne miĊdzynarodowe rekordy, byá
Ğmigáowiec Isacco z początku lat 30-tych. Na nim zastosowano lotki przy áopatach noĞnych, które sáuĪyáy
do sterowania. Ten Ğmigáowiec przez kilka lat byá posiadaczem rekordu wysokoĞci 18 m. Pierwszą
konstrukcjĊ w ukáadzie podáuĪnym – tandem - zbudowaá rosyjski emigrant Nikolas Florine w Belgii
(początek lat 30- tych), zaĞ francuski duet konstrukcyjny, Bréguet i Dorand, zbudowaá Ğmigáowiec z
wirnikami wspóáosiowymi. Na radzieckim Ğmigáowcu CAGI Czeremuchin uzyskaá wysokoĞü 600 m, do
tego w locie pionowym.
1 wrzeĞnia 1939 r w uĪyciu na Ğwiecie (w Związku Radzieckim, w Anglii, Francji, USA i Niemczech)
byáo zaledwie kilkanaĞcie sztuk wiatrakowców, czyli maszyn wirnikowych, ale nieodbierających na wirnik
innego napĊdu, niĪ energia opáywającego go powietrza. Wiatrakowce nie byáy zdolne do zawisania
nieruchomo w powietrzu, ale mogáy poruszaü siĊ z prĊdkoĞcią nawet 20- 30 km/h. DziĊki temu mogáy
zastąpiü balony obserwacyjne, a ponadto byáy bardzo atrakcyjne dla lotnictwa áącznikowego: nadawaáy
siĊ do zrzutów i odbioru meldunków, przejmowania jakichĞ przedmiotów itd. W Polsce pierwszy
wiatrakowiec zostaá zakupiony w 1934 r. Byá to wiatrakowiec Cierva C-30A, zakupiony w Anglii celem
przeprowadzenia prób, czy nie warto przypadkiem zastąpiü balonów obserwacyjnych tymi urządzeniami.
Po zakoĔczeniu prób wiatrakowiec zostaá przekazany do Aeroklubu ToruĔskiemu, gdzie lataá
propagandowo. Ta propaganda byáa skuteczna; wielu ludzi - miĊdzy innymi ja - zobaczyáo ten
wiatrakowiec jako pierwszy wiropáat w Īyciu.
Niemcy prowadzili intensywne próby wiropáatów z myĞlą o zastosowaniu wiatrakowców jako Ğrodek
áącznoĞci z okrĊtami bojowymi na morzu, zamiast samolotów wyrzucanych z katapulty. Próby te
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przyniosáy rezultaty negatywne i wtedy Niemcy podjĊli tajny program budowy Ğmigáowca. Sáawny
konstruktor Anton Flettner otrzymaá od Kriegsmarine zlecenie na zbudowanie Ğmigáowca. Równolegle
jednak realizowano projekt jawny - byá to Ğmigáowiec Focke-Achgelis Fa-61. ĝmigáowiec ten pobiá - wrĊcz
zdeklasowaá - wszystkie rekordy, jakie tylko byáy. Na przykáad rekord wysokoĞci Isacca poprawiá z 18 m na
3000 m, odlegáoĞci przelotu miaá juĪ rzĊdu 200 km. Gdy rozpoczĊáa siĊ wojna, Niemcy byli pierwszymi,
którzy opanowali Ğmigáowce w sensie uĪytkowym. Byáy to dwa Ğmigáowce: Focke-Achgelis Fa-223 Drache
i Flettner Fl-282 Kolibri dla Marynarki.
Ale nie tylko w Niemczech dąĪono do tego, Īeby Ğmigáowce doprowadziü do stanu uĪytkowego.
RównieĪ w Stanach Zjednoczonych kilku konstruktorów zabraáo siĊ ostro do roboty. Pierwszym
Ğmigáowcem uĪytkowym byá Ğmigáowiec, który byá nastĊpcą eksperymentalnej maszyny VS-300
skonstruowanej przez Igora Sikorskiego; byá to sáynny R-4. Oprócz Sikorskiego jeszcze dziaáali inni
konstruktorzy, jak np. Frank Nicholas Piasecki. Byá on konstruktorem duĪego, dwuwirnikowego Ğmigáowca
transportowego, który staá siĊ początkiem sáawnej linii, której ukoronowaniem jest Chinook. Innym wartym
wspomnienia konstruktorem byá Arthur Young, który teĪ zbudowaá Ğmigáowiec jednowirnikowy, z prĊtem
usteteczniajacym. Na bazie tego Ğmigáowca po wojnie powstaá najpopularniejszy Ğmigáowiec Ğwiata
owych lat - Bell 47. Warto równieĪ wspomnieü o Stanley’u Hillerze, który w swoim Ğmigáowcu UH-12
zastosowaá wirnik z áopatkami sterującymi.
Teraz dochodzimy do „punktu zerowego” dla nas. KoĔczy siĊ wojna. Alianci przejĊli 5 Ğmigáowców
Kolibri i Drache, a ponadto zatrudnili niemieckich specjalistów, gdyĪ Niemcy byli najbardziej
zaawansowani w technice Ğmigáowcowej. Lwia czĊĞü przypada Amerykanom - zabrali aĪ 4 Ğmigáowce
(piąty, przekazany Anglikom, wkrótce zostaá rozbity) i wiĊkszoĞü specjalistów. W efekcie Niemcy
wáaĞciwie przestali siĊ liczyü w Ğmigáowcowej branĪy. Amerykanie natomiast stali siĊ monopolistami, co
wywoáaáo gwaátowny poĞcig w innych krajach. Wszystkie kraje, które tylko miaáy na to chĊü, Ğrodki i
specjalistów, zaczĊáy projektowaü maszyny wáasne. Nie wszyscy zaczynali od zera, wáasny dorobek mieli
juĪ Rosjanie, Francuzi czy Anglicy, natomiast po stronie polskiej byáo „zero absolutne”: nie byáo absolutnie
Īadnych doĞwiadczeĔ, ani Īadnej wiedzy. A mimo to znaleĨli siĊ ludzi odwaĪni, z wizją, którzy podjĊli siĊ
tego trudnego zadania: zbudowania polskiego eksperymentalnego, doĞwiadczalnego Ğmigáowca, na
którym moĪna by zebraü wáasne doĞwiadczenia. ĝmigáowcem tym byá wáaĞnie SP-GIL.

POWSTANIE ĝMIGàOWCA SP-GIL
Andrzej Glass
Na wstĊpie warto wyjaĞniü, Īe początkowo Ğmigáowiec nie miaá nazwy, tylko znaki SP-GIL (gdzie
GIL byáo skrótem od Gáówny Instytut Lotnictwa, gdyĪ taką nazwĊ wówczas nosiá Instytut); dopiero potem,
z powodu znaków rejestracyjnych, dostaá nazwĊ GIL, a jako pierwsza konstrukcja inĪ. Bronisáawa
ĩurakowskiego póĨniej otrzymaá oznaczenie Bĩ-1.
W 1946 r Instytut Techniczny Lotnictwa mieĞciá siĊ w pokoiku na Politechnice; dopiero w 1947
wyremontowano pomieszczenia na OkĊciu, po dawnej Wytwórni Silników PZL, i tam Instytut znalazá
siedzibĊ. Gáówną rolĊ w podjĊciu prac nad Ğmigáowcem odegraá inĪ. Zbigniew Brzoska (póĨniej profesor),
kierownik dziaáu wytrzymaáoĞciowo-konstrukcyjnego Instytutu. W 1947 r. rzuciá on pomysá budowy
eksperymentalnego Ğmigáowca. Popará tĊ myĞl dyr. Instytutu prof. Wáadysáaw Fiszdon, który podczas
wojny pracując w Anglii w instytucie lotniczym w Farnborough, jako pierwszy Polak, miaá okazjĊ
przelecieü siĊ Ğmigáowcem Sikorsky R-4. ZaczĊto Ğciągaü do Instytutu pracowników. W paĨdzierniku
1947 rozpocząá tu pracĊ inĪ. Bronisáaw ĩurakowski, który początkowo zajmowaá siĊ w Instytucie próbami
w locie szybowców i sprawdzaniem ich obliczeĔ. Na początku 1948 r zostaá utworzony zespóá
konstruktorski, w którym inĪ. ĩurakowski, zająá siĊ intensywnie problemem Ğmigáowca. Stwierdziá on, Īe
parĊ publikacji Ğwiatowych na ten temat, np. prace Glauerta czy Sissinga, jest osiągalnych, ale to nie byáy
prace, które wiele mówiáy o obliczaniu Ğmigáowców. W styczniu 1948 w Instytucie rozpocząá pracĊ inĪ.
Tadeusz ChyliĔski, który w latach 1946-1947 zaprojektowaá motoszybowiec Pegaz. InĪ. Brzoska zająá siĊ
sprawami wytrzymaáoĞciowymi oraz konstrukcyjnymi związanymi z napĊdem, inĪ. ĩurakowski
aerodynamiką, sterowaniem, wirnikiem, czyli czĊĞcią ”Ğmigáowcową”, a inĪ. Tadeusz ChyliĔski konstrukcją kadáuba, czyli czĊĞcią „samolotową”.
NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe zespóá pracowaá w báyskawicznym tempie: zostaá utworzony w 1948, a w
poáowie 1949 odbyá siĊ juĪ wstĊpny montaĪ Ğmigáowca. Na fotografii z tego montaĪu widzimy caáą
konstrukcjĊ kadáuba, belkĊ i Ğmigáo ogonowe. Nie ma jeszcze silnika i przekáadni, jest tylko wirnik
poáoĪony na kadáubie, Īeby pokazaü na 22 lipca 1949, Īe prace są mocno zaawansowane. Budową
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POPRZEDNICY GILA I PROTOTYP Bĩ-1 GIL

Sikorsky R-4 (1942) USA

Hiller 360/UH-12 (1948) USA, z áopatkami sterującymi
Hillera

Bell 47 (1947) USA, drąĪkiem ustateczniającym
Younga-Bella

Projekt wstĊpny Bĩ-1 GIL
(1948)

Pierwsze loty GILa w 1950 r., pilotuje B. ĩurakowski,
przytrzymują W. Fiszdon i T. ChyliĔski

Bĩ-1 GIL – I wersja (niskie podwozie)

Próby Bĩ-1 GIL – II wersji z szerokim podwoziem
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Ğmigáowca kierowaá szef warsztatu, inĪ. R. Berkowski. ZakoĔczenie wszystkich prac warsztatowych,
nastąpiáo dosyü szybko, bo na jesieni.
ĝmigáowiec SP-GIL byá zaprojektowany jako maszyna dwumiejscowa, choü wiĊkszoĞü lotów
wykonywaá „jednoosobowo”. Charakterystyczne dla tego Ğmigáowca, ze wzglĊdu na dwumiejscową kabinĊ
i pozycjĊ boczną pilota byáo to, Īe caáy czas leciaá on z lekkim zwisem, natomiast kiedy w jednym z lotów
mechanik staá na podwoziu z prawej strony, Ğmigáowiec leciaá prosto. NapĊd Ğmigáowca stanowiá niemiecki
silnik Hirth HM 504 o mocy 105 KM. Konstrukcja kadáuba w czĊĞci kabinowej i silnikowej byáa kratownicą
przestrzenną z rurek stalowych, natomiast belka ogonowa byáa sklejkową rurą, sztywną na skrĊcanie i
zginanie. àopaty miaáy konstrukcjĊ drewnianą, krytą sklejką. ĝmigáo ogonowe miaáo áopaty z tzw. drewna
ulepszonego, czyli wielowarstwowego..
W Ğmigáowcu zastosowano áopatki ustateczniające (ukáad Hillera), dziĊki czemu Ğmigáowiec byá
samostateczny. Automatycznie ustateczniü wirnik moĪna na dwa sposoby: sposobem bezwáadnoĞciowym, wykorzystując zdolnoĞü wirującego, ciĊĪkiego obiektu (giroskopu), do utrzymywania staáej
pozycji w przestrzeni - tą drogą poszedá Bell, stosując ciĊĪki prĊt z ciĊĪarkami na koĔcach, lub metodą
aerodynamiczną - drogą tą poszedá Stanley Hiller. Zaproponowaá on ustatecznianie przy pomocy
wirniczka sterującego, który byá poáączony z ukáadem sterowania. Pilot w tym ukáadzie steruje nie
wirnikiem gáównym, tylko tym wirnikiem sterującym (który jednoczeĞnie stabilizuje Ğmigáowiec), a dopiero
wirnik sterujący przenosi ten impuls na áopaty gáówne. Zastosowanie ukáadu Hillera ponadto pozwoliáo
uproĞciü konstrukcjĊ. Wirnik przegubowy nawet dzisiaj charakteryzuje siĊ niezmiernie skomplikowaną
gáowicą. Tutaj gáowica byáa bardzo prosta, áatwa do wykonania nawet w spartaĔskich warunkach pracy.
Dnia 14 I 1950 Ğmigáowiec byá gotów do prób. Zostaá zbudowany w niecaáe dwa lata. Dzisiaj na ogóá
takiego tempa juĪ nie spotykamy. Przed oblotem pojawiá siĊ problem, kto ma Ğmigáowcem lataü. OtóĪ nie
byáo w tym czasie w Polsce nikogo, kto umiaáby lataü na Ğmigáowcach. Wobec tego inĪ. B. ĩurakowski
podjąá siĊ sam prowadzenia prób, sam siĊ na nim wyszkoliá (jako absolutny samouk) i wykonywaá loty. Byá
on jedynie pilotem szybowcowym. Niestety, gdy Ğmigáowiec byá gotów do pierwszego lotu, 14 stycznia
(byáa zima, powierzchnia lotniska byáa oblodzona), podmuch wiatru przewróciá Ğmigáowiec. NiezbĊdny byá
remont - uszkodzeniu ulegáy áopaty wirnika, Ğmigáo ogonowe, podwozie, i belka kadáubowa. ĝmigáowiec
wyremontowano i oblot odbyá siĊ dopiero 4 kwietnia. Dla zmniejszenia wywrotnoĞci Ğmigáowca na boki,
dodano po bokach podwozia wysiĊgniki z blaszanymi koĔcówkami. ĝmigáowiec podczas pierwszych prób
nie miaá zaáoĪonych niektórych blach pokrycia Ğrodkowej czĊĞci kadáuba oraz nie miaá pokrytego páótnem
przejĞcia miĊdzy kratownicą kadáuba a belką ogonową. Podczas lotów zrobiono pomiary obciąĪeĔ, oraz
filmowano róĪne fazy lotu (z maáą prĊdkoĞcią, w czasie zawrotu). Podczas piątego lotu, 5 lipca 1950 r.,
Ğmigáowiec byá przytrzymywany za burty przez dwóch pomocników: prof. W. Fiszdona i inĪ. T.
ChyliĔskiego. Kiedy Ğmigáowiec zacząá siĊ wznosiü, pomocnicy wisząc na wyciągniĊtych rĊkach stracili
grunt pod nogami. Wówczas z przeraĪenia puĞcili siĊ. To pokazuje, Īe Ğmigáowiec miaá duĪą siáĊ noĞną,
skoro zamiast dwóch osób uniósá trzy, czyli okoáo 80 kg ponad teoretyczny udĨwig. ĝmigáowiec, gdy ubyáo
mu te 150 kg obciąĪenia - prysnąá w górĊ, lekko zadzierając dziób. Pilot, inĪ. ĩurakowski, nie wiedziaá co
siĊ dzieje i przestraszyá siĊ. Gwaátownie zmniejszyá skok áopat, a wtedy Ğmigáowiec uderzyá o ziemiĊ i
uszkodziá podwozie oraz Ğmigáo ogonowe. To juĪ byáa druga kraksa tego Ğmigáowca. W jego Īywocie byáo
takich powaĪniejszych 7, a drobniejszych jeszcze kilka. OtóĪ po tej kraksie zdecydowano, Īe trzeba
poszerzyü podwozie, i Ğmigáowiec musiaá przejĞü remont, równoczeĞnie zamieniono amortyzacjĊ
podwozia - byáa gumowa - na olejowo-powietrzną. Remont poszedá bardzo szybko, trwaá okoáo miesiąca.
JuĪ w sierpniu Ğmigáowiec zacząá wykonywaü loty. Wkrótce, 13 sierpnia Ğmigáowiec ulegá uszkodzeniu, a
tydzieĔ póĨniej - 22 sierpnia - nastĊpnemu.
We wrzeĞniu 1950 byáem na praktyce studenckiej w Instytucie Lotnictwa i miaáem okazjĊ znaleĨü siĊ
na warsztacie, kiedy wykonywano nowe áopaty do wirnika: sztywne zamiast wiotkich. RównieĪ zostaáa
zmieniona wielkoĞü áopatek sterujących. Na gáowicy wirnika dodano eliminator drgaĔ pomysáu Z. Brzoski a
konstrukcji B. ĩurakowskiego. W tym czasie do Instytutu zostaá ĞciągniĊty pilot LOT-owski Wiktor Peáka,
który zostaá wyszkolony jako pierwszy polski pilot Ğmigáowcowy i pierwszy polski doĞwiadczalny pilot
Ğmigáowcowy. Ciekawa jest historia, jak W. Peáka nauczyá siĊ lataü na Ğmigáowcach. OtóĪ byá on
kapitanem PLL LOT i czĊsto lataá do ParyĪa; tam zaĞ - na lotnisku Le Bourget byáy Ğmigáowce ukáadu
Hillera. Peáka - z wáasnych zaoszczĊdzonych pieniĊdzy zapáaciá za kilka lotów na Ğmigáowcu Hillera. To
mu wystarczyáo, Īeby zdobyü minimum wiedzy do pilotowania Ğmigáowca. PoniewaĪ byá bardzo zdolny,
przyswoiá to sobie wyjątkowo szybko. PóĨniej wykonywaá na Ğmigáowcu w czasie publicznych
demonstracji rzeczy, które przyprawiaáy nieraz konstruktorów o drĪenie serca, bo np. potrafiá kiedyĞ
wznieĞü siĊ nad cumulusy i w ogóle zniknąü z pola widzenia. W lecie 1951 z winy uszkodzenia sprzĊgáa,
pilotowany przez PeákĊ GIL przewróciá siĊ áamiąc áopaty wirnika. Wkrótce zostaá wyremontowany.
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14 XI 1951 odbyáa siĊ oficjalna prezentacja Ğmigáowca przed wáadzami wojskowymi i cywilnymi. Z niej
pochodzi wiĊkszoĞü zdjĊü Ğmigáowca GIL w locie.
Na tym Ğmigáowcu Peáka wykonywaá ponad 100 lotów - bez jakichĞ wiĊkszych káopotów. Dnia 20
lipca 1952 r. na OkĊciu odbyáy siĊ centralne pokazy lotnicze; na nich po raz pierwszy zaprezentowano
Ğmigáowiec GIL publicznie. Byá to zresztą nie tylko pierwszy publiczny pokaz Ğmigáowca w Polsce, ale
chyba w caáej Europie Wschodniej. 1953 r. w wyniku kolejnej modyfikacji powstaáa III wersja Ğmigáowca
GIL. Po uszkodzeniu, w którym zgiąá siĊ waá wirnika noĞnego, wymieniono trzyczĊĞciowy spawany waá na
jednoczĊĞciowy, lecz krótszy. Spowodowaáo to obniĪenie poáoĪenia wirnika. Zmieniono równieĪ podwozie
na wĊĪsze, wysokie, trójgoleniowe oraz przesuniĊto na prawo wylot rury wydechowej. ĝmigáowiec lataá do
16 listopada 1953 r. Tego dnia ĞwieĪo przeszkolony przez PeákĊ na GILa pilot Andrzej Abáamowicz
uszkodziá Ğmigáowiec. Po lądowaniu, gdy wirnik krĊciá siĊ na maáych obrotach, podmuch wiatru przechyli
wirnik do tyáu tak, Īe zahaczyá o belkĊ ogonową, obciąá belkĊ i tym samym zakoĔczyá siĊ pierwszy okres
prób. W sumie na Ğmigáowcu w tym okresie wykonano 169 lotów w áącznym czasie 20 h 21 min. SP-GIL
zostaá na pewien czas „odstawiony do hangaru”. Prowizorycznie go wyremontowano. W 1955 r
Ğmigáowiec znalazá siĊ na wystawie w warszawskim Arsenale, a nastĊpnie powróciá do Instytutu.

drewno sosnowe

Przekrój áopaty wirnika noĞnego (wersja z 6.II.1951)
otwory ulĪeniowe

stalowy prĊt wywaĪający
z pasem do mocowania Ğrubami

Īebro z topoli

pokrycie ze sklejki

otwory ulĪeniowe

sosnowa krawĊdĨ spáywu

„PRZERWA W ĩYCIORYSIE” GILA I DALSZE LOTY
Ryszard Witkowski
W 1953 r. uznano zasáugi inĪ. B. ĩurakowskiego i wáadze przyznaáy mu NagrodĊ PaĔstwową II
stopnia, co byáo rzadkim gestem w stronĊ konstruktorów lotniczych, którzy na ogóá nie byli lubiani przez
wáadze. W tym przypadku zdobyto siĊ jednak na sympatyczny gest uznania dla twórcy rzeczywiĞcie
rewelacyjnych konstrukcji.
Bardzo waĪne jest, Īe ten Ğmigáowiec byá wyposaĪony w (osadzony w gáowicy) rezonansowy
eliminator drgaĔ. Takie rozwiązanie dopiero 20 lat póĨniej pojawiáo siĊ w Stanach Zjednoczonych na
Ğmigáowcach Sikorskiego. Nawet M. Mil, podczas wizyty w Polsce, byá zaskoczony, Īe to jest tak proste,
ale dziaáa. Niestety w owym czasie, chociaĪ byáo to pierwsze, pionierskie podejĞcie do sprawy eliminacji
drgaĔ latającego obiektu przy pomocy takiego niepozornego urządzenia, nie byáo opatentowane. Kto
wtedy myĞlaá o patentach? Nikt nie miaá ani pieniĊdzy, ani wiedzy, ani ĞwiadomoĞci waĪnoĞci
opatentowania. Poza tym, wiĊkszoĞü polskich patentów byáa bezpáatnie udostĊpniana ZSRR; zaĞ inĪ.
ĩurakowski - ze wzglĊdu na swe przekonania - nie chciaá robiü Rosjanom prezentu. Gdyby jednak ten
táumik zostaá opatentowany, Sikorsky musiaáby ciĊĪką forsĊ wybuliü, kiedy zbudowaá swój resonant
vibration eliminator.
Dochodzimy do tego momentu, kiedy przywrócono Ğmigáowiec GIL do stanu lotnego. W 1956, latem
- w czerwcu i w lipcu - los uĞmiechnąá siĊ do mnie, gdyĪ znalazáem siĊ w pierwszej, pionierskiej grupie
piĊciu pierwszych polskich pilotów, którzy przeszli regularne przeszkolenie w pilotowaniu Ğmigáowców.
Przed nami na Ğmigáowcach latali: ĩurakowski, Peáka, Abáamowicz - wszyscy trzej de facto nauczyli siĊ
lataü „w akcji”. Ja miaáem przyjemnoĞü uczestniczyü w regularnym szkoleniu, przeprowadzanym przez
sowieckiego pilota, Wsiewoáoda Ilicza Winnickiego w ĝwidniku, latem 1956 roku. Ten czáowiek uczyá nas
latania na Ğmigáowcu Mi-1: klasycznym, konwencjonalnym, z wirnikiem przegubowym, o silnych cechach
niestatecznoĞci. Jak wspomniaáem, na lot skáadają siĊ: ustatecznianie, manewrowanie i nawigowanie.
SpoĞród nich ta pierwsza czynnoĞü – stabilizacja - byáa rzeczywiĞcie bardzo trudna do opanowania;
myĞmy ją üwiczyli od trzech do piĊciu godzin, w grupie piĊcioosobowej. Ja, o ile pamiĊtam, po trzech i póá
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godzinach wreszcie byáem zdolny do samodzielnego opanowywania tej maszyny - Winnicki nie baá siĊ
pozwoliü mi na samodzielny lot. Byáa to dosyü dobra, trudna szkoáa.
Kiedy wróciliĞmy we wrzeĞniu 1956 r. do Warszawy, do Instytutu, znaliĞmy siĊ w gáupiej sytuacji:
otrzymaliĞmy z Ministerstwa Komunikacji licencje pilotów Ğmigáowcowych, z wpisem instruktorów
Ğmigáowcowych, pilotów doĞwiadczalnych - tylko nie mieliĞmy na czym lataü. ĝmigáowców byáo bowiem w
Polsce wszystkiego 4 egzemplarze, nad którymi pieczĊ roztaczaáa i wytwórnia w ĝwidniku, i wojsko,
zazdroĞnie strzegąc dostĊpu do tych egzemplarzy. No, gáupia sytuacja. ZauwaĪyliĞmy jednak z Antonim
ĝmiglem, Īe w kącie hangaru stoi przecieĪ instytutowy Ğmigáowiec; wprawdzie inny, ale przecieĪ
Ğmigáowiec! PostanowiliĞmy zbadaü, czy nie uda siĊ go doprowadziü do stanu lotnego. Dokonano
przejrzenia dokumentacji, protokóáu po wypadku Abáamowicza i stwierdziliĞmy, Īe w zasadzie nie ma
przeszkód, Īeby go nie uruchomiü. MoĪe z wyjątkiem jednej sprawy: Abáamowicz uderzyá wirnikiem o
belkĊ ogonową, wiĊc postanowiono opuĞciü ją o parĊ stopni w dóá. Trzeba byáo przeciąü kratownicĊ
kadáuba, pospawaü na nowo. To zostaáo zrobione. Wszystkie czĊĞci zostaáy rozebrane, zweryfikowane,
sprawdzone, záoĪone ponownie, Ğmigáowiec ponownie opáótniono, pomalowano i zaproszono PeákĊ, który
z pewnym zdziwieniem przyjąá zlecenie na sprawdzenie, czy to-to ciągle jeszcze nadaje siĊ do lotu, ale
wsiadá, uruchomiliĞmy i Ğmigáowiec poleciaá. Peáka wykonaá kilka lotów dookoáa lotniska i stwierdziá, Īe
Ğmigáowiec siĊ nadaje do latania. I wtedy rozpoczĊáa siĊ ta druga czĊĞü Īycia tego Ğmigáowca, która
objĊáa w sumie 185 lotów w ciągu 12,5 h - czyli mniej-wiĊcej drugie tyle, co byáo w pierwszym „Īyciu”
Ğmigáowca. W tych lotach brali udziaá nastĊpujący piloci: Wiktor Peáka, Andrzej Abáamowicz, Antoni
ĝmigiel i ja. Tak wiĊc SP-GIL zostaá dopuszczony do lotów, ale z ograniczeniami. Nie wolno byáo lataü
poza lotniskiem i wysoko. UzgodniliĞmy, Īe te „wysoko” to jest okoáo 30 metrów. Tak, Īe praktycznie
myĞmy wykonywali tylko zawis, manewry i loty, niskie loty, po lotnisku. Natomiast juĪ byliĞmy o tyle
mądrzejsi - z doĞwiadczeĔ zakáadu badaĔ w locie - Īe Ğmigáowiec zostaá „uzbrojony” w pewne elementy
aparatury samopiszącej i mogliĞmy np. rejestrowaü, co siĊ dzieje z gáowicą wirnika w stosunku do waáu w
trakcie lotu. W tym okresie zostaá wykonany jedyny lot z dwoma osobami na pokáadzie, który wykonaáem z
mechanikiem Hipolitem Goáąbkiem stojącym na prawej goleni podwozia. Na szczĊĞcie sprawozdanie z tej
czĊĞci prób SP-GILa ocalaáo, bo - przykro powiedzieü, ale sprawozdaĔ z tej pierwszej czĊĞci nie ma - po
prostu ulegáy zniszczeniu, jako „tajne i nieaktualne”. Jedynie z pierwszej czĊĞci prób zachowaáy siĊ filmy a przynajmniej 20 lat temu leĪaáy one w Instytucie Lotnictwa; póĨniej nikt ich nie próbowaá odnaleĨü. W
tym okresie przy lądowaniu 9 XI, 14 XI i 19 XI 1956 ulegáa záamaniu drewniana páoza ogonowa, którą
zastąpiono rurką stalową, a 19 XI 1956 zostaáo uszkodzone Ğmigáo ogonowe. Dlaczego GIL znów przestaá
lataü? 8 lutego 1957 r. podczas rozruchu silnika nastąpiáo uszkodzenie poprzeczki gáowicy wirnika. W
trakcie remontu gáowicy wadliwie zmontowano uáoĪyskowanie waáu przenoszącego napĊd na Ğmigáo
ogonowe. 28 czerwca 1957 r. przygotowujący siĊ do startu Antoni ĝmigiel miaá awariĊ. Záe zmontowanie
waáu spowodowaáo uszkodzenie przekáadni, pochodzącej od motocykla ZĦndapp, w której poáamaáy siĊ
zĊby. ĝmigáowiec w zasadzie z zewnątrz nic nie ucierpiaá, ale przestaá byü zdatny do lotu. Niestety w tym
czasie juĪ przekáadni od Zündappa nie moĪna byáo nigdzie dostaü. SP-GIL 28 X 1960 zostaá skreĞlony z
rejestru statków powietrznych.

WSPOMNIENIA KONSTRUKTORA
Bronisáaw ĩurakowski
Inicjatywa budowy Ğmigáowca wyszáa od dyrekcji Instytutu, z narady Brzoski i Fiszdona, którzy
zapytali mnie, czy ja bym siĊ przyáączyá do tego tematu. Przyznam, Īe argumenty, jakie przedstawiá
Brzoska, byáy bardzo logiczne. Przerwa w pracy zawodowej podczas wojny spowodowaáa, Īe byliĞmy
opóĨnieni w stosunku do rozwoju lotnictwa na Ğwiecie. Przez wojnĊ weszáy w uĪycie silniki odrzutowe,
zastosowano teĪ profile laminarne. Obie te rzeczy byáy jeszcze dla nas nie do wykorzystania. Natomiast
wyglądaáo, Īe moĪna spróbowaü zbudowaü Ğmigáowiec. Okazaáo siĊ jednak, Īe w Polsce brakowaáo nie
tylko pilota Ğmigáowcowego - nie byáo w ogóle ludzi, którzy Ğmigáowiec oglądali w Īyciu. Wyjątkiem byá
dyrektor Fiszdon, który pracując w Anglii lataá na pomiary drgaĔ Ğmigáowca Sikorskiego; stwierdziá
wówczas, Īe to jest Ğliczna maszyna do badania drgaĔ, ale nie do latania. PoniewaĪ Brzoska interesowaá
siĊ drganiami, dynamiką i wytrzymaáoĞcią, skojarzenie tych rzeczy tak byáo przekonujące, Īe chĊtnie
wziąáby siĊ do roboty. Co siĊ okazaáo: trzeba pomyĞleü nie tylko o projekcie, ale i o wykonaniu.
MusieliĞmy wiĊc poáoĪyü nacisk na stworzenie warsztatu, którym pokierowaá R. Berkowski. Pracowaáo
tam dwóch pracowników z RWD: spawacz i stolarz, dwóch pracowników z PZL: blacharz i tokarz;
ponadto byá Ğlusarz do wykonywania róĪnych zabiegów. Przy takim zapleczu warto byáo pokusiü siĊ o
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spróbowanie, jak to wszystko wyjdzie. ByliĞmy wtedy odciĊci od literatury bieĪącej, za jedynym wyjątkiem:
brat zaprenumerowaá mi w Anglii pismo „Flight”, które przychodziáo do mnie do Instytutu i wobec tego byáo
to jedyne Ĩródáo wiadomoĞci o tym, co siĊ dzieje w lotnictwie na Ğwiecie.
Mając zaplecze warsztatowe zaczĊliĞmy rozdzielaü prace tego zespoáu, który nie byá formalnie
Īadnym zespoáem: Brzoska byá kierownikiem dziaáu wytrzymaáoĞciowo-konstrukcyjnego, a ja
pracownikiem tego dziaáu. Początkowo sprawdzaáem wytrzymaáoĞü struktury, potem sam projektowaáem,
a doszedá do nas inĪ. T. ChyliĔski. Trójka ta podzieliáa siĊ robotą nie od razu, tylko w miarĊ, jak pojawiaáy
siĊ zadania. Jak juĪ narysowaliĞmy ogólny schemat Ğmigáowca, to trzeba byáo pomyĞleü, jakiego napĊdu
potrzebujemy? JakiegoĞ silnika lotniczego, nieduĪej mocy. Do takich nie mieliĞmy praktycznie dostĊpu.
Nareszcie, myszkując wszĊdzie, gdzie siĊ daáo, znaleĨliĞmy rozbity samolot sportowy z silnikiem Hirtha o
mocy nominalnej 105 KM. No, na lekki Ğmigáowiec dwuosobowy, jaki robiliĞmy, to by siĊ nadawaáo. Ale
silnik samolotu pracuje w pozycji poziomej, (tzn. waá jest poziomo, a Ğmigáo - w páaszczyĨnie pionowej).
Trzeba byáo zdecydowaü, czy taki silnik nada siĊ do pracy w pozycji pionowej, którą uznaliĞmy za
najprostszą. Silnikowcy powiedzieli: bardzo áatwo; tylko trzeba tak umieĞciü dopáyw oleju, Īeby mógá
Ğciekaü z góry na dóá. Poza tym silnik zamiast panewek ma áoĪyska igieákowe, co teĪ jest korzystne.
Zdawaáoby siĊ, Īe kwestia napĊdu jest rozwiązana, ale: silnik lotniczy jest dostosowany do samolotu,
który lata szybciej, a my mieliĞmy lataü z prĊdkoĞcią poziomą 0, utrzymywaü siĊ w zawisie. Nota bene
wtedy jeszcze nie byáo sáowa „zawis”- szukaliĞmy polskiego sáowa, bo rosyjskie „wisienje” brzmiaáo jak
„wiszenie” wisielca. Zaproponowaáem tĊ nazwĊ wzorując siĊ na zawiĞniĊciu skowronka. Okazaáo siĊ, Īe
musimy pomyĞleü teĪ o cháodzeniu silnika. Silnikowcy przenieĞli napĊd do wentylatora nie od waáu
gáównego, a od napĊdu rozrządu zaworów. W kaĪdym razie, ten silnik -przebadany na hamowni w pozycji
pionowej - nadawaá siĊ do lotu. Wobec tego káopot z napĊdem, który jest zawsze podstawą silnikowych
maszyn latających, byá teoretycznie rozwiązany. Wobec tego przystąpiliĞmy do rozpatrywania caáej
konstrukcji. NajwaĪniejsze byáo, po napĊdzie, jak przenieĞü napĊd na waá gáówny - noĞny. PrzekáadniĊ
gáówną, jak nazwaliĞmy idącą od silnika do waáu napĊdowego w systemie planetarnym, zaprojektowaá
profesor (wtedy jeszcze nie profesor, tylko inĪynier) Brzoska, wykorzystując satelity od niemieckiego
silnika, a obrzeĪa zostaáy wykonane w Rzeszowie. MusieliĞmy zrobiü taką konstrukcjĊ, która da siĊ
wykonaü w Rzeszowie; dopasowaną do czĊĞci przekáadni niemieckiej. Z tym nie byáo káopotów. Káopot byá
z drugą przekáadnią - do napĊdu Ğmigáa ogonowego. SzukaliĞmy wykonawcy - ani Rzeszów, ani Wrocáaw
nie podjąá siĊ. W koĔcu Brzoska, który zawsze miaá dobre pomysáy, wziąá przekáadniĊ ze starego
motocykla ZĦndapp, którą wsadziliĞmy na Ğmigáowiec do Ğmigáa ogonowego. ĝmigáo ogonowe
projektowaá inĪ. ChyliĔski. Na Ğwiecie zaczĊto wówczas stosowaü Ğmigáa ogonowe z przegubami.
Sugerowano, Īeby tak przestawiaü korpus z przekáadnią od ZĦndappa, Īeby páaszczyznĊ Ğmigáa moĪna
byáo przechylaü w prawo i w lewo, powodując dodatkową siáĊ noĞną pionową lub poziomą, która by
zastĊpowaáa jak gdyby dziaáanie steru wysokoĞci. My jednak daliĞmy Ğmigáo staáe, co daáo na tyle dobre
rezultaty, Īe zastosowaliĞmy takie Ğmigáo takĪe póĨniej w ĩuku. Przed Ğmigáem ogonowym daliĞmy
trójkątny statecznik poziomy. O co chodziáo: strugi powietrza, odrzucane w dóá przez wirnik noĞny, przy
przechodzeniu z zawisu do lotu poziomego w pewnym momencie przechodziáy przez Ğmigáo ogonowe,
gwaátownie zwiĊkszając na nim siáĊ aerodynamiczną. ĩeby ten przyrost nie byá tak gwaátowny, daliĞmy
wáaĞnie ten statecznik. Byá on zrobiony z rurki, Īeby moĪna go byáo w razie potrzeby podgiąü. To okazaáo
siĊ potrzebne - w czasie prób podginaliĞmy go, Īeby zwiĊkszyü siáĊ noĞną.
Waáek napĊdowy, Īeby zmniejszyü ciĊĪar, byá oczywiĞcie ze stopu lekkiego; niektórych silnikowców
oburzaáo, Īe chcemy moc przenosiü metalem lekkim, ale podczas próby wszystko graáo doskonale.
Dyskutowana byáa kwestia samego ukáadu, poniewaĪ byáy gáosy, czy nie bezpieczniej zrobiü Ğmigáowiec
dwuwirnikowy typu wypróbowanego przez Piaseckiego (inĪ. ĩurakowski opracowaá póĨniej projekt w tym
ukáadzie GIL-3, niestety niezrealizowany- przyp. PR). MoĪe i bezpieczniej, ale nie mieliĞmy dwóch
silników, a poza tym zawsze áatwiej poprawiaü jedną rzecz, niĪ dwie naraz. Wobec tego zdecydowaliĞmy
siĊ na ukáad jednowirnikowy. Kadáub zacząá rysowaü ChyliĔski, Brzoska zająá siĊ przekáadnią, która mu
zajĊáa duĪo czasu, a byáa pomysáem niespotykanym w literaturze.
Początkowo chcieliĞmy wykorzystaü gotowe rozwiązania, np. hydrauliczny regulator obrotów
„constant speed”, utrzymujący staáe obroty Ğmigáa. Okazaá siĊ on jednak zbyt ciĊĪki i wymagaá zbyt
duĪego ciĞnienia; pozostawaáa wiĊc aerodynamika i dynamika zwyczajna. Dynamiką nazywaliĞmy
dziaáanie giroskopowe, poniewaĪ áopaty krĊcąc siĊ tworzą giroskop, który reaguje w ten sposób, Īe jeĞli
chcemy, Īeby wirnik pochyliá siĊ do przodu, to trzeba o 90 stopni wczeĞniej wytworzyü siáĊ noĞną na
áopatce sterującej.

7

Bĩ-1 GIL-II WERSJA Z SZEROKIM PODWOZIEM
Pokaz 14 XI 1951 na OkĊciu

Bĩ-1 GIL – II wersja
(szerokie podwozie)
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Poza tym, wpadliĞmy na pomysá dotyczący áopat wirnika noĞnego. Mianowicie: skoro mamy áopatĊ
poddaną siáom odĞrodkowym i siáom aerodynamicznym, to dlaczego nie daü jej takiego ksztaátu, jaki
wynika z równowagi siá? Brzoska zaproponowaá: dajmy wiĊc áopatĊ wiotką, która wygnie siĊ i nie bĊdzie
przenosiü momentów zginających ją. Jej poáoĪenie bĊdzie zaleĪaáo od dziaáających siá. Ale, Īeby áopata
nie smarowaáa swym koĔcem po belce ogonowej, daliĞmy na górnej powierzchni dĨwigara metalową
taĞmĊ, która pracowaáa tylko, kiedy áopata obniĪaáa siĊ do poziomu. àopata byáa bardzo lekka, lĪejsza niĪ
przewidywaliĞmy.
Gdy próbowaliĞmy rozpĊdziü Ğmigáowiec na ziemi, okazaáo siĊ, Īe napotykamy jakąĞ granicĊ drgaĔ
czy jakiegoĞ innego, nieznanego zjawiska: Ğmigáowiec nie chce lecieü dalej, tylko zaczyna drgaü i staje.
ZdecydowaliĞmy, Īe powodem tego jest wáaĞnie elastycznoĞü áopat. Mianowicie: áopaty miaáy taką jakby
wáaĞciwoĞü, Īe pasowaáy do wielu zakresów wzbudzeĔ i nie moĪna byáo pomyĞleü o uspokojeniu jednej
czĊstotliwoĞci, ale o wielu. Wobec tego zdecydowaliĞmy siĊ, Īe jednak musimy zmieniü áopaty z wiotkich
na sztywne, grubsze przy nasadzie; gruboĞü profilu teĪ byáa wystarczająca. Dopiero z tą sztywną áopatą
GIL zacząá dobrze lataü. Ale-wracając do etapu projektowania: do mnie naleĪaáa jeszcze decyzja, jaki daü
profil i szybkoĞü obrotową. SzybkoĞü obrotową regulowaáo nasze doĞwiadczenie z szybkoĞciami Macha
poniĪej 0,7. Do tej szybkoĞci mieliĞmy zaufanie do aerodynamiki - powyĪej jej wszystkie wykresy
pokazywaáy anomalie aĪ do liczby Macha 1. OczywiĞcie, nie chcieliĞmy tego doĞwiadczenia robiü na
áopatach wirnika. Profil daliĞmy klasyczny, z grupy NACA 230; póĨniej wyszáo, Īe lepszy jest NACA
43012A, ale to nie byá problem. Problem byá natomiast taki, Īe tą siáĊ odĞrodkową musiaáa przenosiü
stalowy dĨwigar, dusza, zrobiona z blachy. Blachy tak dáugiej nie mieliĞmy - trzeba byáo zrobiü z blachy
lotniczej, którą mogliĞmy dostaü. SzukaliĞmy, gdzie siĊ podziaáy niemieckie blachy. Okazaáo siĊ, Īe byá
zapas rur i blach we Wrocáawiu. Wobec tego trzeba byáo pojechaü do Wrocáawia, wyszukaü rurki
potrzebne do budowy kadáuba i podwozia, oraz blachy gruboĞci 1 do 2,5 mm, które miaáy stanowiü duszĊ
tej áopaty noĞnej. OczywiĞcie, te rzeczy pomaáu siĊ w tamtych czasach odbywaáy, bo trzeba byáo jechaü
pociągami, w nocy, w Ğcisku, ale udaáo siĊ to zaáatwiü. Skoro jesteĞmy przy „zaopatrzeniu”: potrzebne teĪ
byáy kóáka balonowe, bez hamulców, Īeby byáy lĪejsze. No, ale skąd takie kóáka dostaü? OtóĪ na ĩarze
widziaáem dwuosobowy szybowiec Kranich, który startowaá zawsze z odrzucanego wózka na dwóch
kóákach - takich, jakich potrzebowaliĞmy. MyĞmy teĪ takie znaleĨli, ale w bardzo záym stanie. Wobec tego,
wykorzystując swoje znajomoĞci, zyskaáem poparcie dyrektora Weigla, który obiecaá wymieniü te kóáka w
lepszym stanie na te gorsze, które leĪaáy, bo u nich bĊdzie maáo lotów na tym Kranichu. Wobec tego
musiaáem znowu pojechaü pociągiem do ĩywca, stamtąd piechotą na ĩar, wziąü te kóáka na ramiĊ i
piechotą znowu do stacji kolejowej i dotrzeü z tym do Warszawy. To tylko jeden z kwiatków - warunki, w
jakich pracowaliĞmy. Dzisiaj moĪemy sobie kaĪdy drobiaĪdĪek zamówiü, kupiü itd. Wtedy np. cháodnica
byáa wziĊta z samolotu Junkers-88, a amortyzatory - z samolotu FW-58 Weihe. Po prostu wykorzystywaáo
siĊ, co siĊ daáo.
Przy okazji áopat pojawiáa siĊ kwestia kleju. Poniemiecki bakelitowy Kaurit nie nadawaá siĊ na áopaty
elastyczne, bo byá kruchy - mógá byü uĪywany tylko do poáączeĔ sztywnych. Rury byáy ze stali niemieckiej,
nie chromomolibdenowej, jaką stosowaliĞmy przed wojną w RWD, ale ze stali manganowej, bardzo czuáej
na nagáe spadki temperatur w czasie spawania. Podobnie, jak stosowane w Ğmigáowcu Mi-1 rosyjskie
stale HGS, które teĪ wymagaáy powolnego studzenia. Caáy Mi-1 byá wykonywany przy otwartych wrotach
hali, czyli na ĞwieĪym powietrzu, a tylko musiaá byü spawany w specjalnym budynku, gdzie wejĞcie byáo
podwójne, Īeby nie byáo „dmuchniĊcia” na spawane konstrukcje, aby nie byáy kruche. My musieliĞmy
opanowaü spawanie tych poniemieckich stali; na szczĊĞcie spawacz (z RWD) przyáoĪyá siĊ do tego tak,
Īe te spawane próbki poszáy na maszynĊ drganiową i wykazaáy, Īe moĪna ryzykowaü.
Problemem byáa decyzja o masie áopatek sterujących. Początkowo daliĞmy najlĪejsze, jakie siĊ
daáo, w myĞl tradycji lotniczej, Īe wszystko ma byü jak najlĪejsze, ale powiedzieliĞmy, Īe w razie potrzeby
bĊdziemy dodawaü ciĊĪaru na áopatkach. Potem powiĊkszając ich masĊ zwiĊkszaliĞmy moment
Īyroskopowy.
Byáa jeszcze kwestia waáu napĊdowego. Ludzie powiedzieli, Īe jestem straszny ryzykant: mając
troje dzieci chcĊ lataü na wale záoĪonym z trzech kawaáków pospawanych, kaĪdy z innej stali. A to
dlatego, Īe talerz zamocowania do przekáadni byá od jakiegoĞ niemieckiego silnika, waá Ğrodkowy - rura
stalowa, poniemiecka, a na górze waáek zrobiony juĪ u nas, na który przekáadaáo siĊ poprzeczkĊ
przenoszącą duĪy moment obrotowy, bo im mniejsze obroty, przy tej samej mocy, tym wiĊkszy moment
obrotowy, i to moment obrotowy caákiem pokaĨny. Jak siĊ to pospawaáo, troszkĊ nie byáo na jednej osi.
Co zrobiü, Īeby to byáo wspóáosiowe z przekáadnią? OtóĪ zanieĞliĞmy ten waá pod ciĊĪką prasĊ
hydrauliczną, káadliĞmy waá na dwóch podporach i naciskaliĞmy tak, Īeby przekroczyü granicĊ
plastycznoĞci i Īeby go w miarĊ moĪliwoĞci wyprostowaü. Jak siĊ ktoĞ dowiedziaá, Īe waá byá spawany i
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Próbny Bĩ-1 GIL – II wersji z szerokim podwoziem

Kraksa W. Peáki

Bĩ-1 GIL – III WERSJA ZE ZWĉĩONYM PODWOZIEM I KRÓTKIM WAàEM WIRNIKA

Kraksa A. Abáamowicza 16 XI 1953

Bĩ-1 GIL – III wersja

Na wystawie lotniczej na OkĊciu VIII-IX 1956

Bĩ-1 GIL na lotnisku OkĊcie przed Instytutem Lotnictwa GIL i ĩuk na wystawie lotniczej na OkĊciu VIII-IX 1956
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prostowany, to zazwyczaj uznawaá, Īe jestem niepowaĪny. To jednak byáo tylko „na początek” chcieliĞmy zrobiü jakiĞ porządny waá, chociaĪ zwykáą odkuwkĊ, Īeby zapewniü pilotowi bezpieczeĔstwo.
Szukając moĪliwoĞci w przemyĞle krajowym znaleĨliĞmy odkuwkĊ do traktora w Ursusie, którą trzeba byáo
tylko wytoczyü, przyciąü waá do swojej wysokoĞci i wyfrezowaü go juĪ do zaáoĪenia. Ale to byáo za krótkie.
WysokoĞü pierwotna Ğmigáowca byáa duĪa, dla uzyskania duĪej statecznoĞci. OczywiĞcie, zmniejszyü
moĪna, ale wówczas áopaty Ğmigáa zbliĪają siĊ do belki ogonowej. No, ale co lepsze: waá dáugi, ale
spawany z trzech róĪnych kawaáków i prostowany po kaĪdym wypadku, czy jednolita, mocna odkuwka,
tylko nieco krótsza. Wybór byá oczywisty. Z zastrzeĪeniem, Īeby pilot uwaĪaá na áopaty i delikatnie Ğciągaá
drąĪek, dopuĞciliĞmy waá do lotu. Okazaáo siĊ jednak, Īe Īądanie áagodnego obchodzenia siĊ z tym
Ğciąganiem nie bardzo trafiáo do przekonania - zdarzaáo siĊ, Īe áopaty wáaĞnie uderzaáy o ogon. Ja nie
miaáem innego wyjĞcia - takie byáy warunki i moĪliwoĞci przemysáu w tamtym czasie.
Po wykonaniu kadáuba, zmontowaniu caáoĞci, próbie zapuszczenia silnika, stwierdziliĞmy, Īe trzeba
zrobiü jakieĞ próby. Jakie tu próby robiü, jeĪeli tyle rzeczy jest niepewnych? Najpierw trzeba znaleĨü
urządzenie, które by pozwoliáo, Īeby podnosiü ciĊĪar zastĊpczy pilota plus pasaĪera, ale na znikomą
wysokoĞü. ZnaleĨliĞmy na torze kolejowym przy Instytucie gáĊbokie wykopy, ustawiliĞmy na tym torze
prototyp Ğmigáowca, a w dole podwiesiliĞmy ciĊĪary, na początek nawet z zapasem wiĊkszym, Īeby siĊ
nie unosiá za mocno, Īeby sprawdziü, jak to siĊ krĊci. No okazaáo siĊ, Īe áopaty podnoszą siĊ do góry i
wyginają jak potrzeba, bez Īadnych problemów, silnik áadnie pracuje, ale kadáub drga w ten sposób, Īe
siedząc w kabinie czuábym siĊ jak w klatce, którą ktoĞ potrząsa - z boku, z tyáu, z przodu - no, trzeba byáo
siedzieü ostroĪnie, daleko od tylnej Ğciany, bo za bardzo uderzaáa w plecy. Trzeba byáo zająü siĊ jeszcze
uspokojeniem drgaĔ i sprawdzeniem sterowania. Sterowanie przy ziemi powinno dziaáaü, ale robiáo duĪe
káopoty. ZaczĊto pomaáu przesuwaü punkt zerowy na tarczy sterującej i wydawaáo siĊ, Īe juĪ uzyskaáem
wáaĞciwe jego poáoĪenie, Īe wirnik uchyla siĊ tak, jak potrzeba. Tylko, Īe to byáo uzyskane z duĪym
wpáywem ziemi, bo wirnik byá bardzo blisko ziemi. Byá, co prawda, na dáuĪszym wale i zgodziáem siĊ lataü.
Stan, do którego doprowadziliĞmy uznaliĞmy za zadowalający.
Przystąpiáem do prób uniesienia siĊ w powietrze. ĝmigáowiec miaá asekuracjĊ w postaci
najbliĪszych kolegów, tzn. dyrektor Fiszdon i Tadeusz ChyliĔski asekurowali mnie, Īebym siĊ zaraz na
przykáad nie unosiá, Īeby tylko trochĊ siĊ unieĞü, a oni bĊdą mnie przytrzymywaü. No, tylko nic z tego nie
wyszáo - jak dmuchnąá wiatr, ja zareagowaáem „po szybowcowemu”, a tu nie byáo skutku tak szybko, bo
Ğmigáowiec byá planowany w pierwszym rzĊdzie jako maszyna stateczna, a sterownoĞü miaá uzyskiwaü
przez dowaĪanie - powiĊkszanie momentu giroskopowego. Tymczasem wirnik siĊ przechyliá, áopata
zaczepiáa koĔcem o ziemiĊ - i cisza. Dyrektor Fiszdon uznaá jednak, Īe nasz Ğmigáowiec zapowiada siĊ
naprawdĊ dobrze i wystosowaá apel do robotników, czy zgodzą siĊ wyremontowaü Ğmigáowiec, który lepiej
siĊ prezentuje, jak ten Sikorski, na którym lataá Fiszdon w Anglii i który rokuje nadzieje. Apel do
robotników poskutkowaá i Ğmigáo mieliĞmy naprawione - ale jeszcze wtedy áopaty typu elastycznego. Na
tych elastycznych áopatach zaczĊliĞmy loty, z tym, Īe coraz bardziej przesuwaliĞmy punkt zerowy na
tarczy sterującej, regulując dáugoĞü popychaczy, które idą od dĨwigni sterowej pilota do tarczy sterującej.
Doszáo w koĔcu do lotu poziomego. Wtedy juĪ Fiszdon i ChyliĔski zaakceptowali, Īe podnoszĊ siĊ i oni
czują to. PodnosiliĞmy siĊ na wysokoĞü ramion i nawet trochĊ wyĪej. No, wiĊc - trzeba spróbowaü lotu do
przodu. No, do przodu zacząá lecieü bardzo áadnie, a nawet zacząá siĊ unosiü. Bardzo siĊ to podobaáo, ale
trzymający zawiĞli jak gruszki na wierzbie i nagle – przestraszeni - obaj puĞcili siĊ. Jak oni siĊ puĞcili,
Ğmigáowiec pionowo w górĊ podskoczyá, no to ja, ze strachu, z powrotem - dĨwignią skoku áopat - do doáu.
Ale ruch byá za energiczny i tak szybko docisnąáem maszynĊ, Īe áopaty znowu dotknĊáy ziemi i cóĪ katastrofa. Na domiar záego zostaáem posądzony o sabotaĪ - takie byáy owe czasy. Zastanawiaáem siĊ,
czy uciekaü z kraju, czy pojechaü na ul. Koszykową na wezwanie UrzĊdu BezpieczeĔstwa.
Zdecydowaáem, Īe tak czystą mam sprawĊ, Īe powinienem siĊ wytáumaczyü i pojechaáem na
przesáuchanie. Na szczĊĞcie udaáo mi siĊ przekonaü oficerów o swojej niewinnoĞci. Początek rozmowy
byá jednak taki: „Mówcie szczerze, bo tu nas nikt nie sáucha”, a ja miaáem wtedy dobry sáuch i pod
sąsiednim biurkiem sáyszaáem skrobanie pióra po papierze - siedziaá tam jakiĞ skryba i notowaá to, co
mówiĊ. Poza tym padá argument: „macie brata, który pracuje w przemyĞle angielskim”. RzeczywiĞcie, brat
pracowaá w przemyĞle angielskim w tym okresie, ale nie korespondowaá, bo nie byáoby mowy o przyjĊciu
mnie do pracy w Instytucie. Powiedziaáem dyrektorowi, jak mnie przyjmowaá, Īe brat za granicą. Dyrektor
porozmawiaá z Ministrem Przemysáu i Handlu, który powiedziaá: „moĪna pracowaü, tylko nie wolno
korespondowaü z bratem i w ogóle nie korespondowaü za granicą”. Poza tym stwierdziáem, Īe gdybym
chciaá sabotowaü Ğmigáowiec, to nie wsiadaábym do niego, tylko wysáaábym kogoĞ innego - nie byáo moim
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KONSTRUKCJA GILA

Gáowica wirnika w początkowej wersji

Gáowica wirnika z eliminatorem drgaĔ

Tablica przyrządów, sáupek Pitota, drąĪek sterowy

àopaty wirnika i ich okucia

Gáowica wirnika ogonowego

Fotel pilota, drąĪek sterowy i dĨwignie

Podwozie przednie

Bĩ-1 GIL w Muzeum Techniki w Warszawie w 1962
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GIL w Muzeum Polskiego Lotnictwa w Krakowie w 1989

obowiązkiem dokonywaü oblotu. „Sprawdzimy, czy rzeczywiĞcie byáo tak, jak pan powiedziaá” –
usáyszaáem i puĞcili mnie do domu. Lataáem dalej, lecz staraliĞmy siĊ prowadziü próby po cichu, bez
rozgáosu
Drugi przypadek, kiedy polityka mogáa przeszkodziü w rozwoju GILa, wystąpiá wtedy, gdy doszáo do
Dowództwa Lotnictwa, a mieliĞmy wtedy ruskiego dowódcĊ lotnictwa, generaáa Turkiela, Īe Ğmigáowiec
kilka razy siĊ uszkodziá. Generaá zaĪyczyá sobie, by mu zademonstrowaü Ğmigáowiec. Urządzono przeto w
listopadzie 1951 pokaz na OkĊciu. Wtedy Peáka juĪ dobrze lataá. Wystartowaá, zawisnąá, pokáoniá siĊ,
skrĊciá w lewo, obleciaá lotnisko, przeleciaá i znowu pochyliá siĊ, przybliĪyá siĊ i usiadá. Usáyszaáem jak
generaá radziecki, dowódca lotnictwa polskiego, widząc, Īe wszystko jest w porządku, mówi do swoich
doradców: „Szto wy gawarili, eto krasiwo letajet’” – czyli po polsku: „Co wyĞcie mi mówili, przecieĪ to
Ğwietnie lata”. Widaü doradcy widzieli, jak wykonywaáem pierwsze loty.
Ale trzeba byáo pomyĞleü o tym, Īeby poprawiü sterownoĞü - trzeba zrobiü analizĊ skutecznoĞci áopatek
sterujących. Chodziáo o profil i o taki ksztaát, aĪeby w wiĊkszym zakresie kątów natarcia pracowaáy, Īeby
zawsze byáa pochodna dodatnia, czyli Īeby zawsze przyrastaáa siáa aerodynamiczna. ZbadaliĞmy ksztaáty
w tunelu aerodynamicznym Instytutu, ksztaáty áopat o róĪnych wydáuĪeniach - okazaáo siĊ, Īe te „na oko”
są dosyü niezáe, ale najlepsze są áopatki o maáych wydáuĪeniach, gdyĪ w rejonie duĪych kątów natarcia okoáo 40 stopni - pracują bez oderwania. SpróbowaliĞmy teĪ innego rozwiązania - áopat o ksztaácie
koáowym, które okazaáy siĊ jeszcze lepsze od tych o wydáuĪeniu 1- 1,2. Wobec tego ĩuk dostaá juĪ
ulepszone áopaty okrągáe, jako doĞwiadczenie z pierwszego Ğmigáowca. JeĪeli chodzi o sterownoĞü - ja
wyznawaáem zasadĊ, Īe najpierw ma to byü maszyna stateczna, a dopiero póĨniej sterowna. To
oczywiĞcie nie spodobaáo siĊ pilotom, ale nie mam o to do nich pretensji, bo sam wiedziaáem, Īe jak
maszyna jest stateczna – to i mniej sterowna, a dobraü wáaĞciwy stosunek statecznoĞci i sterownoĞci, to
wáaĞnie jest sztuka dobrego samolotu czy Ğmigáowca i nie wychodzi to od razu. Poza tym - baliĞmy siĊ,
Īeby Ğmigáowiec nie byá niestateczny, bo to by go dyskwalifikowaáo, a pamiĊtaü trzeba, Īe nie mieliĞmy
Īadnych doĞwiadczeĔ.
Jak dotąd, powiedziaáem o sprawach najistotniejszych. Trzeba jednak pamiĊtaü, Īe równieĪ
drobiazgi decydowaáy o jakoĞci naszej konstrukcji. Nikt na przykáad nie wspomina, dlaczego - choü byáo
tyle wypadków, nigdy nie nastąpiá poĪar. Owszem, áopaty po zetkniĊciu z ziemią roztrzaskiwaáy siĊ, ale
maszyna dalej staáa czy leĪaáa - nie groĪąc poĪarem. Przewidując moĪliwoĞü takiego nieszczĊĞcia, rury
wydechowe wyprowadziliĞmy do góry, nad gáową, jak w starych samolotach z I wojny Ğwiatowej (jak w
Albatrosie czy Farmanie F-70), Īeby odsunąü wylot spalin i gorącą rurĊ wydechową jak najdalej od
moĪliwego styku z paliwem. To jest drobiazg, ale ten drobiazg powodowaá, Īe ani razu nie paliliĞmy siĊ. A
drobnych problemów byáo wiele. ZastosowaliĞmy sterowane kóáko przednie, lecz Īeby nie wpadaáo w
drgania shimmy, trzeba byáo dorobiü táumik drgaĔ. Przy kaĪdym problemie trzeba byáo chwyciü byka za
rogi i go pokonaü.

W MUZEUM
Ryszard Witkowski
ĝmigáowiec zostaá przejĊty przez Muzeum Techniki, a nastĊpnie - przez Muzeum Lotnictwa w
Krakowie. Podczas skáadowania w bardzo niekorzystnych warunkach, Ğmigáowiec zostaá doĞü mocno
uszkodzony: belka ogonowa, kadáub, przekáadnia gáówna - wszystko byáo dosyü zniszczone, nie byáo
czĊĞci przyrządów pokáadowych. Na szczĊĞcie jednak zachowaáa siĊ gáowica wirnika i fragmenty áopat.
Poza tym, braki dotyczyáy elementów, które áatwo daáy siĊ odtworzyü, np. prawa strona przodu kadáuba to
lustrzane odbicie strony lewej. W roku 1987 powstaáa w kole SIMP przy Instytucie Lotnictwa idea
przywrócenia temu Ğmigáowcowi godnego wyglądu, Īeby on nie staá gdzieĞ w magazynie, w charakterze
wraku, tylko Īeby stanowiá eksponat, rzeczywiĞcie oglądany przez zwiedzających. Tak wiĊc Zakáad
Produkcji DoĞwiadczalnej Instytutu Lotnictwa ostro wziąá siĊ do roboty i 29 kwietnia 1989 nastąpiáo
uroczyste przekazanie Ğmigáowca do Muzeum, gdzie znajduje siĊ obecnie, jako obiekt, z którego mamy
prawo byü dumni. Jednak - pomimo remontu - stan Ğmigáowca nie odpowiada w peáni stanowi
oryginalnemu. Na przykáad: oryginalnie, gdy miaá porządnie napeánione amortyzatory, to byá Ğmigáowiec
dosyü wysoki; teraz natomiast „siedzi” brzuchem na ziemi. Ale to jeszcze póá biedy. W oryginale áopatki
sterujące i ich wsporniki leĪaáy na linii prostej. Tymczasem z jakichĞ powodów ktoĞ zrobiá z tego
odwrócone V, którego przez lata nie moĪna wyprostowaü. Nawet kolor nie do koĔca siĊ zgadza:
oryginalny Ğmigáowiec byá malowany farbą taką srebrzystą, jaką siĊ maluje rurki od piecyków. Byá to taki
póámatowy - albo wrĊcz matowy - stalowoszary kolor, nieodbijający specjalnie Ğwiatáa. Dzisiaj takiej
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prymitywnej farby wáaĞciwie juĪ nie ma. Wszystkie dostĊpne farby są „gloss” - báyszczące. Od báyszczącej
farby, nawet oryginalnego, stalowoszarego koloru, odbija siĊ báĊkit nieba. I to, Īe ten Ğmigáowiec na
zdjĊciach jest báĊkitny wcale nie znaczy, Īe on rzeczywiĞcie jest báĊkitny. Poza tym - oparcie za plecami
pilota to byáa taka trójkątna tapicerska, miĊkka poduszka, zamiast której wstawiono sklejkową deseczkĊ.
Ale to w sumie tylko drobiazgi, które bledną wobec faktu, Īe udaáo siĊ ten Ğmigáowiec odtworzyü, jeĞli
chodzi o zasadniczą konstrukcjĊ. Tu jeszcze jedna informacja: otóĪ wielokrotnie miaáem zadawane
pytanie: dlaczego póĨniej, w Ğlad za SP-GILem nie odbudowaliĞcie ĩuka? Bo ĩuk podobnie ulegá ciĊĪkiej
dewastacji. Od razu odpowiadam: podobny protokóá weryfikacyjny przeprowadzono w stosunku do ĩuka.
Tylko, Īe w ĩuku jest brak tylu elementów, Īe o odtworzeniu praktycznie nie ma mowy. JeĪeli brakuje
silnika, przekáadni gáównej z zawieszeniem, które byáo doĞü pionierską konstrukcją, brak tablicy
przyrządów, brak caáego ukáadu sterowania, brak áopat, brak gáowicy wirnika noĞnego – to co wáaĞciwie
jest do odbudowania? Dlatego to jest tzw. destrukt, który w krakowskim muzeum jest pokazywany w
takim stanie, w jakim jest: odrapany, ciĊĪko poáamany Ğmigáowiec, na tle fotografii pokazującej go w
peánej krasie. Jestem zresztą zdania, Īe jest to polityka wáaĞciwa, bo w stosunku do tego, co zrobiono z
SP-GILem, byáoby to de facto zrobienie makiety.
Opracowali: Paweá Ruchaáa i Andrzej Glass

ĩURAKOWSKISKI BRONISàAW, mgr inĪ. mechanik, konstruktor lotniczy.
Ur. siĊ 26.VI.1911 w Makiejewce nad Donem jako syn Adama
Wiktora, lekarza fabrycznego Zakáadów Metalurgicznych i Marii Antoniny
z Szawáowskich. DzieciĔstwo, aĪ do maja 1921 spĊdziá w RyĪawce koáo
Humania na Ukrainie, gdzie ojciec prowadziá szpital fabryczny przy
cukrowni.
W lecie 1921 z rodziną przyjechaá do Polski i jego ojciec zostaá
lekarzem powiatowym w Garwolinie. Tam rozpocząá naukĊ w Gimnazjum
Sejmikowym i wstąpiá w 1922 r. do harcerstwa. Od lutego uczyá siĊ w
PaĔstwowym Gimnazjum Humanistycznym im. S. Staszica oraz naleĪaá
do 1 Lubelskiej DruĪyny Harcerzy „BáĊkitnej" i zajmowaá siĊ
modelarstwem w Kóáku Lotniczym, a nastĊpnie zostaá czáonkiem
Lubelskiego Klubu Lotniczego. W maju 1930 uzyskaá maturĊ i jesienią
tegoĪ roku zdaá egzamin konkursowy na Wydziaá Mechaniczny
Politechniki Warszawskiej. W 1934 po uzyskaniu póádyplomu
kontynuowaá studia na Oddziale Lotniczym pod kierunkiem profesorów
Hubera, Mokrzyckiego i WitoszyĔskiego. W Sekcji Lotniczej Koáa
Mechaników Studentów Politechniki Warszawskiej prowadziá bibliotekĊ.
W 1931 zostaá czáonkiem nowoutworzonej Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Warszawskiego. W 1932
uzyskaá kat. A pilota szybowcowego na lotnisku Mokotowskim przy starcie za samochodem, i kat. B w
Polichnie, a nastĊpnie kat. C w 1933 w Bezmiechowej, zaĞ kat. D (srebrną odznakĊ nr 313) w 1936.
Wziąá udziaá w IV Krajowych Zawodach Szybowcowych w Ustjanowej (28.VI-13.VII.1936) na CW5bis, podczas których jego szybowiec rozsypaá siĊ w chmurze z powodu wyboczenia zastrzaáów od
podmuchu z góry. Uratowaá siĊ na spadochronie. Latanie szybowcowe spowodowaáo przedáuĪenie siĊ
jego studiów.
Podczas miĊdzynarodowych zawodów samolotów turystycznych Challenge 1934 uczestniczyá w
dziaáalnoĞci Komisji Technicznej zawodów. Byá czáonkiem Harcerskiego Klubu Lotniczego w Warszawie.
W VIII 1936 odbyá ostatnią praktykĊ studencką w DoĞwiadczalnych Warsztatach Lotniczych, czyli w
wytwórni sáynnych RWD. We IX 1936 rozpocząá pracĊ w Biurze Konstrukcyjnym tej wytwórni, nie mając
jeszcze dyplomu inĪynierskiego. Gáównymi jego zainteresowaniami byáy obliczenia i konstrukcja
samolotów, dla których porzuciá latanie wyczynowe na szybowcach. Pierwszą pracą konstrukcyjną, jaką
powierzyá mu inĪ. Stanisáaw Rogalski byáo zaprojektowanie kilku zespoáów do przerabianego pierwszego
prototypu samolotu áącznikowo-obserwacyjnego RWD-14 (Czapla). Byáy to okucia do wewnĊtrznego
usztywnienia skrzydáa, okucia zastrzaáowe skrzydáa zmieniane celem umoĪliwienia skáadania skrzydeá,
gáówny zbiornik paliwowy do poszerzonego przodu kadáuba i paliwomierz páywakowy do górnego
zbiornika dodatkowego. Prace te zajĊáy kilka tygodni w jego pierwszym miejscu pracy. Wkrótce, jeszcze
w 1936 r. przystąpiá do samodzielnego konstruowania i obliczania samolotu szkolno-akrobacyjnego
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RWD-17, wedáug rysunku ofertowego opracowanego przez inĪ. J. Drzewieckiego na podstawie szkolnego
samolotu RWD-8. Jednak tylko podwozie, osáona silnika i fotele byáy w tych samolotach identyczne. O
tempie wykonywania prac konstrukcyjnych i warsztatowych najlepiej Ğwiadczy data oblotu prototypu
RWD-17 - 14 sierpnia 1937 r. Po próbach fabrycznych i homologacyjnych samolot wszedá do produkcji
seryjnej (zbudowano 25 sztuk RWD-17).
NastĊpną pracą konstrukcyjną byáo opracowanie wersji sanitarnej samolotu turystycznego RDW-13.
Wymagaáo to przeróbki jednej Ğciany kadáuba w celu umieszczenia drzwi na nosze, zaprojektowania tych
drzwi i noszy oraz przeróbki wnĊtrza kabiny. Samolot ten, RWD-13S, wykonaá wiosną 1937 r pierwszy lot,
zaraz przeszedá próby eksploatacyjne i we wrzeĞniu 1937 r byáo juĪ gotowych 7 egzemplarzy seryjnych.
Do wrzeĞnia 1939 r zbudowano 15 RWD-13S.
W jesieni 1937 ĩurakowski juĪ pracowaá nad nową konstrukcją eksperymentalną - RWD-20.
Chodziáo o skonstruowanie i przebadanie pierwszego w Polsce podwozia z koáem przednim.
Wykorzystując niepotrzebny juĪ prototyp samolotu challenge’owego RWD-9, zastosowaá na nim podwozie
z koáem przednim pod silnikiem, wypróbowując trzy wersje: z koáem niesterowanym i dwie z koáem
sterowanym. Samolot przeszedá próby jesienią 1937r. Wnioski z tych prób zostaáy wykorzystane przy
projektowaniu dwusilnikowego samolotu turystycznego (dyspozycyjnego) RWD-18 oraz po wojnie
w motoszybowcu Pegaz.
Zamiáowanie do obliczeĔ spowodowaáo, iĪ ĩurakowski prócz zadaĔ konstrukcyjnych wykonywanych
wraz z kompletem obliczeĔ dla ITL otrzymywaá do wykonania dokumentacjĊ obliczeniową do innych
samolotów, co do tego czasu byáo w DWL domeną inĪ. Leszka DulĊby. Kolejnymi pracami
konstrukcyjnymi byáo zaprojektowanie w 1938 r. odmiany páywakowej samolotu RWD-17 z silnikiem o
wiekszej mocy. Prototyp RWD-17W zostaá oblatany w czerwcu 1938 r. W 1939 r zbudowano pierwszą
seriĊ 5 sztuk RWD-17W dla Marynarki Wojennej. W zimie 1938/39 ĩurakowski zaprojektowaá nowy páat
do RWD-17 polepszając wáaĞciwoĞci samolotu w szybkich figurach akrobacji. Zostaá on wypróbowany w
locie wiosną 1939 r. i jako RWD-17bis miaá wejĞü do produkcji jesienią 1939 r. Oprócz tych konstrukcji
ĩurakowski wykonaá kompletne obliczenia wytrzymaáoĞciowe do samolotów RWD-16bis, RWD-21 i RWD23, oraz uczestniczyá w projektowaniu dwusilnikowego wodnosamolotu RWD-22. Do wybuchu wojny,
podobnie jak najwybitniejsi nasi konstruktorzy: Antoni Kocjan (konstruktor wielu szybowców) oraz Jerzy
Dąbrowski (konstruktor bombowca PZL-37 àoĞ) nie znalazá czasu na wykonanie pracy dyplomowej - choü
skonstruowanie jednego prototypu i kilku nowych wersji samolotów w ciągu trzech lat znacznie
przewyĪszaáo wymagania stawiane projektom dyplomowym.
We wrzeĞniu 1939 r. bĊdąc tylko pilotem szybowcowym ewakuowaá z Warszawy do ĝwidnika
k/Lublina kolejno dwa samoloty RWD-21 wykonując tym sposobem pierwszy samodzielny lot na
samolocie i pierwsze nocne lądowanie na nieoĞwietlonym i zbombardowanym lotnisku. Jeden z tych
samolotów odprowadziá dalej do Stanisáawowa, zabierając nawet pasaĪera. Nie ewakuowaá siĊ do
Rumunii, lecz na kilka dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej powróciá pieszo do Lublina, skąd udaá siĊ
do Warszawy w listopadzie 1939 r.
Podczas okupacji przebywaá w Warszawie. Do VII 1941 r pracowaá jako Ğlusarz w warsztacie
Mechaniki Precyzyjnej inĪ. Jana Idzikowskiego (wspóákonstruktora samolotu sáabosilnikowgo „Smyk")
przy ulicy Przemysáowej 28 maskując jednoczeĞnie podziemną drukarniĊ. Byá dyĪurnym „maski", tzn. przy
jego tokarce byá wyáącznik prądu do maszyn drukarskich, dając w ten sposób sygnaá ostrzegawczy, zaĞ
wyáączenie tokarki oznaczaáo niebezpieczeĔstwo. Byáa to drukarnia „SzaĔca" i „Biuletynu
Informacyjnego". W tej pracy konspiracyjnej nosiá pseudonim „Czarnocki".
Od 22 lipca 1941, aĪ do wybuchu Powstania Warszawskiego pracowaá jako majster w Zakáadzie
Przyrządów Precyzyjnych inĪ. A. Maksymowicza przy ul. Sáowiczej 59 na OkĊciu oraz przy ul. Wroniej.
Od listopada 1942 byá w Armii Krajowej - Akcja Wachlarz, pod pseudonimem „Czarnocki" i „ĩóáw"
(Kartoteka Centralna Wachlarza - nr 218). Dorywczo wspóápracowaá z „Duralem" (konspiracyjny Instytut
Techniczny Lotnictwa przy KG AK) wykonując táumaczenia instrukcji niemieckich samolotów bojowych.
RównoczeĞnie dorabiaá produkując mydáo toaletowe.
Przed wybuchem Powstania otrzymaá jako specjalista lotniczy rozkaz z AK nie angaĪowania siĊ
czynnie, aĪ do nowego rozkazu, który bĊdzie wydany po zajĊciu lotniska OkĊcie. Tam miaá byü
wykorzystany zgodnie z kwalifikacjami. W czasie Powstania Warszawskiego zostaá ranny (przestrzelony
obojczyk) przebywając w mieszkaniu na Mokotowie. Ewakuowany, poprzez obóz w Pruszkowie, zostaá
wywieziony do Sochaczewa i wypuszczony. Zamieszkaá we wsi Wieniec w gminie Rybno.
Po ofensywie styczniowej udaá siĊ do Lublina, gdzie 2.II.1945 r zostaá máodszym asystentem
geometrii wykreĞlnej Politechniki Warszawskiej z tymczasową siedzibą w Lublinie. Nie uzyskaá
zatrudnienia w kierowanym przez inĪ. T. Soátyka Lotniczym Biurze Projektów przy Wydziale Lotnictwa
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Cywilnego PKWN. Po przenosinach Politechniki do Warszawy, od jesieni 1945 do 30.VI.1946 pracowaá
jako kierownik biura konstrukcyjnego a nastĊpnie kierownik produkcji maszyn rolniczych Lubelskich
Zakáadów Mechanicznych.
W czerwcu 1946 r powróciá do Warszawy i podjąá pracĊ jako referent lotniczy i instruktor
szybowcowy w Wydziale Lotniczym Gáównej Kwatery Harcerzy, zostając nastĊpnie wspóápracownikiem
Tadeusza ChyliĔskiego (máodszego kolegi z DWL) przy projektowaniu motoszybowca Pegaz. W 1947 r
uzyskaá stopieĔ podharcmistrza. W maju 1947 r ukoĔczyá w Instytucie Szybownictwa w Bielsku
miesiĊczny kurs kwalifikacyjny dla instruktorów szybowcowych uzyskując uprawnienia do szkolenia do IV
stopnia wyszkolenia.
W VI 1947 r na zlecenie Instytutu Technicznego Lotnictwa w Warszawie, jako pilot doĞwiadczalny,
przeprowadziá próby w locie i homologacjĊ pierwszego szybowca skonstruowanego po wojnie w Polsce IS 1 SĊp na lotnisku Bielsko-Aleksandrowice. Od 10 IX 1947 r pracowaá jako konstruktor w Instytucie
Technicznym Lotnictwa w Warszawie (od 1948 r Gáówny Instytut Lotnictwa, od 1952 Instytut Lotnictwa) w
dziale WytrzymaáoĞciowo-Konstrukcyjnym, gdzie początkowo zajmowaá siĊ sprawdzeniem obliczeĔ i
rozwiązaĔ konstrukcyjnych nowych szybowców projektowanych w Instytucie Szybownictwa oraz
przeprowadzaá ich próby w locie w Bielsku i homologacjĊ. Byáy to szybowce: szkolny IS-3 ABC (luty
1948), wyczynowy IS-2 Mucha (maj 1948), treningowy Komar 48 (czerwiec 1949) oraz szybowca
doĞwiadczalnego IS-5 Kaczka (lato 1949), który nie uzyskaá homologacji z powodu niestatecznej
statecznoĞci bocznej i sterownoĞci kierunkowej. Na szybowcu tym lądowaá przymusowo w terenie
przygodnym z uszkodzeniem usterzenia. W tym okresie urlopy spĊdzaá na szybowisku ĩar i tam 18-19 X
1948 r ustanowiá wraz z Adamem Zientkiem krajowy rekord dáugotrwaáoĞci lotu na szybowcu
dwumiejscowym „ĩuraw" wynoszący 23 h 51 min. W VII1949 r wykonaá pierwszy oblot motoszybowca
Pegaz na OkĊciu.
W 1947 r rozpocząá zbieranie materiaáów o aerodynamice, konstrukcji i badaniu Ğmigáowców w
związku z rzuconą przez kierownika dziaáu prof. dr Zbigniewa BrzoskĊ propozycją zbudowania
Ğmigáowca. W 1948r. w ITL przemianowanym na Gáówny Instytut Lotnictwa powstaá Ğmigáowcowy zespóá
konstrukcyjny w skáadzie: Z Brzoska, T ChyliĔski i B ĩurakowski. Pierwszy z wymienionych zająá siĊ
osiągami Ğmigáowca, wytrzymaáoĞcią i konstrukcją przekáadni gáównej, drugi czĊĞcią „samolotową" i
Ğmigáem ogonowym, trzeci aerodynamiką wirnika noĞnego, jego konstrukcją i sterowaniem. Po przeszáo
roku pracy, w drugiej poáowie 1949 r odbyáy siĊ próby naziemne Ğmigáowca, który od swych znaków
rejestracyjnych SP-GIL zostaá nazwany GIL, a znacznie póĨniej Bĩ-1. Podczas prób Ğmigáowca wystąpiáy
nadmierne drgania kadáuba. Celem ograniczenia ich stosowano najpierw táumiki tarciowe a póĨniej z
inicjatywy Z. Brzeski, ĩurakowski skonstruowaá eliminator rezonansowy o unikalnej koncepcji, skuteczny
dla okreĞlonej czĊstoĞci harmonicznej obrotów, odkryty „na nowo" i upowszechniony w Ğmigáowcach
przodujących firm Ğwiatowych dopiero w latach siedemdziesiątych. W niecaáe dwa lata od rozpoczĊcia
prac projektowych Ğmigáowiec GIL wykonaá pierwszy lot - 4.04.1950r. Zbudowanie Ğmigáowca w tym
okresie stanowiáo pracĊ pionierską, gdyĪ nie byáo wówczas publikacji na temat projektowania
Ğmigáowców, bowiem stanowiáy one tajemnicĊ poszczególnych wytwórni. PoniewaĪ nie byáo w Polsce
pilota Ğmigáowcowego w tym czasie pierwsze próby prototypu w locie przeprowadziá ĩurakowski, choü nie
lataá dotąd nigdy Ğmigáowcem. Po kilku powaĪnych uszkodzeniach Ğmigáowca przeprowadziá szereg
zmian w konstrukcji. àopaty noĞnego wirnika wiotkie na zginanie zastąpiá sztywnymi ciĊĪszymi,
zastosowaá rezonansowy eliminator drgaĔ wirnika oraz poszerzyá podwozie. Po wielu próbach Ğmigáowiec
staá siĊ poprawny w pilotaĪu, takĪe w autorotacji. Jesienią 1951 byá zademonstrowany wáadzom cywilnym
i wojskowym a w 20 lipca 1952 publicznie na pokazach lotniczych na OkĊciu. Przy projektowaniu i
badaniach Ğmigáowca ĩurakowski wykonaá prace naukowe: analizĊ aerodynamiki Ğmigáowca z wirnikiem
sterującym, badania stoiskowe i w locie oraz analizĊ drgaĔ wymuszonych przez dwuáopatowy wirnik
noĞny.
Mimo udanych lotów w latach 1950-53 uwieĔczonych przyznaniem konstruktorowi w 1953r. Nagrody
PaĔstwowej II stopnia, loty przerwano na nastĊpne dwa lata i powrócono do nich dopiero w latach 195657. Na podstawie uzyskanych wyników moĪna byáo zbudowaü lekki Ğmigáowiec szkolny i obserwacyjnoáącznikowy.
W latach 1952-53 ĩurakowski opracowaá wstĊpne studium Ğmigáowców: jednowirnikowego GIL-2 i
dwuwirnikowego GIL-3, a na wiosnĊ 1953 r. jednowirnikowego GIL-4. W 1954 r. powstaáo w Instytucie
Lotnictwa Ğmigáowcowe biuro konstrukcyjne TKH, w którym pod kierunkiem B. ĩurakowskiego
opracowana zostaáa dokumentacja konstrukcyjna czteromiejscowego Ğmigáowca GIL-4, oznaczonego w
tym czasie Bĩ-4 ĩuk. NowoĞcią w jego konstrukcji byáo zastosowanie trójáopatowego wirnika noĞnego na
przegubie kardanowym z trójáopatowym wirnikiem sterującym, ustateczniającym Ğmigáowiec dynamicznie
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i zmniejszającym siáy na drąĪku sterowym oraz elastyczne zamocowanie waáu noĞnego z przekáadnią
gáówną.
Próby naziemne Ğmigáowca ciągnĊáy siĊ od 1956 do 1959 ze wzglĊdu na káopoty z napĊdem
Ğmigáowca, jego niezawodnoĞcią oraz ze wzglĊdu na sáabe zainteresowanie tematem w związku z
uruchomieniem w WSK-ĝwidnik licencyjnej produkcji Ğmigáowca Mi-1 (SM-I). W lutym 1959 r. ĩuk zostaá
oblatany i przerwano nad nim dalsze prace. Byáo to juĪ w OKL-u OĞrodku Konstrukcji Lotniczych WSKOkĊcie, do którego 1.XII 1957 przeniesiono z Instytutu Lotnictwa wiĊkszoĞü biur konstrukcyjnych. Przy
projektowaniu ĩuka opracowaá teoretycznie dynamikĊ wirnika noĞnego z trzema áopatami utwierdzonymi
w piaĞcie poáączonej z waáem przegubem kardanowym i ustatecznionej trójáopatowym wirnikiem
sterującym.
W biurze TKH kierowanym przez ĩurakowskiego realne doĞwiadczenie konstrukcyjne zebrali: mgr
inĪ. Jerzy KotliĔski ( w latach 1955-56 konstruktor Ğmigáowca odrzutowego JK-1 Trzmiel a nastĊpnie w
WSK-ĝwidnik w latach 1961-63 Ğmigáowca SM-4 àątka), mgr inĪ. Jan KoĨniewski (póĨniej konstruktor
pionowzlotu KS-2), mgr inĪ. Ryszard Witkowski (znany Ğmigáowcowy pilot doĞwiadczalny), mgr inĪ.
Andrzej Rudiuk (specjalista od badania haáasu i ergonomii) i inni. Z koĔcem 1959 r. biuro Ğmigáowcowe
OKH na OkĊciu rozwiązano a ĩurakowski przeszedá do páatowcowego biura konstrukcyjnego OKP-2
projektującego samolot pasaĪerski MD-12. Do OKP-2 doáączono grupy konstrukcyjne Kosa (mgr inĪ. S.
Lassoty), Wilgi 1 i samolotu pionowego startu. Po odejĞciu ze stanowiska kierownika biura prof. dr inĪ.
Franciszka Misztala funkcjĊ tĊ objąá ĩurakowski, który 24.II.1961 r uzyskaá dyplom magistra inĪyniera
lotnictwa na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej. W maju 1961 zrezygnowaá z kierowania
dziaáem OKP-2. Gdy na początku 1962 r. odszedá gáówny konstruktor samolotu PZL-104 Wilga 1 w
związku z niepowodzeniami prototypu (powaĪnie przekroczona masa wáasna i káopoty z aerodynamiką
kadáuba) ĩurakowski podjąá siĊ poprowadziü z zespoáem dalsze prace nad Wilgą - zostając konstruktorem
prowadzącym ten samolot. Wkrótce pod jego kierunkiem i mgr inĪ. Andrzeja Frydrychewicza powstaá
projekt samolotu PZL-104 Wilga 2, który od Wilgi -1 przejąá konstrukcjĊ noĞną skrzydeá zaĞ resztĊ
samolotu zaprojektowano od nowa. Wilga 2 zostaáa oblatana 1.VIII.1963 r. zaĞ 30.XII.63 r jej odmiana
Wilga C przeznaczona do Indonezji (i budowana tam póĨniej z licencji). PowaĪnym zadaniem byáo wtedy
przygotowanie dokumentacji licencyjnej Wilgi C „Gelatik" w jĊzyku angielskim. Pod kierunkiem
ĩurakowskiego zdobyáa doĞwiadczenie grupa inĪynierów wchodzących do zespoáu Wilgi, poczynając od
mgr inĪ. Andrzeja Frydrychewicza (konstruktora dalszych Wilg, Kruka i Orlika), mgr inĪ. Andrzeja
Kardymowicza (szefa obliczeniowców tego zespoáu), inĪ. Wojciecha Gadomskiego (konstruktora skrzydeá
i usterzeĔ) i wielu innych. W WSK-OkĊcie w latach 1958-60 byá czáonkiem prezydium Rady Robotniczej.
Na początku 1965r. biuro konstrukcyjne Wilgi wraz z caáym biurem OKP-2 zostaáo wáączone do
biura OKP-1 prowadzonego przez doc. mgr inĪ. Tadeusza Soátyka. Tam w latach 1965-70 jako
konstruktor prowadzący Wilgi braá udziaá w opracowywaniu wersji rozwojowych samolotu PZL-104 Wilga
3, Wilga 35 i wedáug koncepcji doc. T. Soátyka Wilga 40, oraz przy zatwierdzaniu wszelkich zmian
konstrukcyjnych wykonywanych przez biuro, które od 1967 r. staáo siĊ równieĪ biurem seryjnym WSKOkĊcie. 1.V.1966 za samolot PZL-104 Wilga otrzymaá wraz z mgr inĪ. Andrzejem Frydrychewiczem
wyróĪnienie „Mistrz Techniki 1965"
W związku z planowanym przerwaniem produkcji lotniczej w WSK-OkĊcie i przejĊciem wytwórni
przez Kombinat NarzĊdzi Pomiarowych i Tnących PONAR-FWP 31.III.1970 zostaá zwolniony z
obowiązków konstruktora prowadzącego samolotu Wilga. Samolot jednak utrzymaá siĊ w produkcji a
wytwórnia powróciáa do przemysáu lotniczego. Do 2004 r zbudowano 1000 samolotów PZL-104 Wilga.
1 IV 1970 r. wróciá do pracy w Instytucie Lotnictwa w związku z przeniesieniem konstruktorów
lotniczych WSK-OkĊcie do Instytutu. W latach 1970-76 pracowaá na stanowisku gáównego konstruktora do
spraw Ğmigáowcowych, zaĞ w latach 1976-81, bĊdąc juĪ na emeryturze, na czĊĞci etatu w Zakáadzie
BadaĔ w Locie pracowaá jako starszy specjalista zajmujący siĊ problematyką Ğmigáowcową. W latach
1972-76 uczestniczyá z ramienia Instytutu Lotnictwa w pracach nad ustaleniem warunków technicznych
nowego Ğmigáowca PZL W-3 Sokóá, nastĊpcy Mi-2 i póĨniej braá udziaá w opracowaniu przez OBR SK
PZL-ĝwidnik projektu wstĊpnego tego Ğmigáowca jako doradca i wykonawca niektórych obliczeĔ (np.
wytrzymaáoĞci zmĊczeniowej gáównego waáu wirnika noĞnego). Wiosną 1972, pracując w zespole
konstruktorów Ğmigáowca W-3 oddelegowanym do Moskwy, opracowaá konstrukcjĊ tarczy sterującej tego
Ğmigáowca. W Instytucie opiniowaá patenty i konstrukcje Ğmigáowców a szczegóáowo zajmowaá siĊ
zagadnieniem drgaĔ Ğmigáowców, zarówno od strony teoretycznej, jak i od konstrukcyjnej, wykonując
konkretne projekty antywibratorów doĞwiadczalnych do wirników trzy- i cztero- áopatowych dla dwóch
róĪnych czĊstoĞci drgaĔ. Opracowaá teĪ metodĊ obliczania poáączenia kadáuba z waáem wirnika.
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ĩurakowski prowadziá równieĪ dziaáalnoĞü dydaktyczną. Wykáadaá na teoretycznych kursach
szybowcowych w 1946 w Lublinie i w 1947-48 w Warszawie. W latach 50-tych byá asystentem w katedrze
Budowy Samolotów na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej prowadząc studenckie prace
projektowe. Od 15.II.1969 do 1971 prowadziá na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej wykáady zlecone i üwiczenia z mechaniki lotu Ğmigáowców i konstrukcji
Ğmigáowców oraz prowadząc seminaria i prace dyplomowe z tej dziedziny.
Podsumowując dorobek konstrukcyjny ĩurakowskiego warto podaü liczbĊ statków latających w
których tworzeniu braá udziaá, byáo ich 12 oraz liczbĊ ponad 1200 wyprodukowanych ich egzemplarzy:
68 Czapli, 1 RWD-20, 25 RWD-17, 6 RWD-17W, 15 RWD-13S, 6 RWD-21, 1 RWD-23, 1 Pegaz, 1 Gil,
1 ĩuk, 1000 Wilg i ponad 130 Sokoáów.
Za swą pracĊ otrzymaá nastĊpujące odznaczenia: Medal 10-lecia Polski Ludowej (17.I.1955), Záoty
KrzyĪ Zasáugi (22.VII.1956), KrzyĪ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (14.X.1971). Brązowy Medal za
Zasáugi dla ObronnoĞci Kraju (21.VI.1976), Medal „Skrzydáa Puáawskiego" (1986) oraz OdznakĊ
ZasáuĪonego Pracownika Instytutu Lotnictwa i inne wyróĪnienia.
W 1940 oĪeniá siĊ z Heleną z domu Dudde, z którą miaá czworo dzieci: mgr resocjalizacji Krzysztofa,
mgr ukrainistyki MaágorzatĊ Olech, proj. arch. DanutĊ i inĪ. mech. precyz. Zbigniewa. W latach 90-tych
zamieszkaá w Laskach pod Warszawą, gdzie poĞwiĊciá siĊ swemu hobby - pracy na dziaáce ogrodowej.
A.Glass

BRZOSKA ZBIGNIEW STANISàAW (1916-1987), prof. zw. inĪ. mech. spec. w zakresie
wytrzymaáoĞci materiaáów i konstrukcji lotniczej, czáonek rzeczywisty PAN.
Ur. siĊ 27 IX 1916 w Warszawie jako syn Leona Lucjana, inĪ.
przem. drzewnego, i Walentyny z d. Drabich. Do 1926 r. uczĊszczaá do
szkoáy podstawowej Z. Rontalerowej w Warszawie. W 1934 r. zdaá
maturĊ w PaĔstw. Gimn. Realnym im. J. Lelewela w Warszawie. W tym
roku rozpocząá studia na Oddz. Lotn. Wydz. Mech. Polit. Warszawskiej,
w okresie studiów byá czá. Iuventus Christiana. W 1937 r. przeszedá
przeszkolenie szybowcowe, uzyskując kat. B pilota szybowcowego w
Sokolej Górze k. KrzemieĔca. W r. akad. 1936/37 pracowaá dodatkowo
w Laboratorium WytrzymaáoĞci Materiaáów u prof. M. T. Hubera na Polit.
Warszawskiej. Od IV 1938 do IX 1939 r, równolegle ze studiami
pracowaá w Biurze Studiów Wytwórni Páatowców Nr 1 PaĔst. Zaká. Lotn.
OkĊcie-Paluch. jako máodszy konstruktor dziaáu obliczeĔ, przy projekcie
aerodynamicznym i wytrzymaáoĞciowym samolotu myĞliwskiego PZL.45
Sokóá, w zespole inĪ. Kazimierza Korsaka.
B. we IX 1939 r ochotniczo zgáosiá siĊ do WP i wziąá udziaá w
ewakuacji Bazy Lotniczej Nr 3 na poáudniowy-wschód kraju. W X 1939 r
powróciá do Warszawy, gdzie do Powstania Warszawskiego pracowaá
jako monter i Ğlusarz w warsztatach prywatnych, gáównie przy remoncie
obrabiarek do drewna. RównoczeĞnie w l. 1940-42 prowadziá prace
teoretyczne i doĞwiadczalne w Laboratorium WytrzymaáoĞci Materiaáów u prof. M.T. Hubera na terenie
Polit. Warszawskiej.
W 1942 r uzyskaá na tajnej Polit. Warszawskiej dyplom inĪ. mech., wydany w 1945 r. W 1942 r.
otrzymaá temat rozprawy doktorskiej, którą opracowaá w l. 1942-45. W l. 1941-44 braá udziaá w pracach
konspiracyjnego Instytutu Technicznego Lotnictwa (kryptonim "Dural") KG AK, opracowując opisy i
instrukcje obsáugi niemieckich páatowców i silników lotniczych oraz plan odbudowy i uruchomienia
polskiego przemysáu lotn. po zakoĔczeniu wojny. Podczas Powstania Warszawskiego 6 VIII 1944 zostaá
wywieziony z Warszawy. Ucieká z transportu i przebywaá w Zalesiu Górnym do I 1945 r.
W IV 1945 r podjąá pracĊ w Spoá. PrzedsiĊbiorstwie Budowlanym w Warszawie jako monter w bazie
remontowej samochodów. W VIII 1945 r podjąá pracĊ w Min. Przemysáu i Handlu, organizując wraz z inĪ.
Kazimierzem SzaáwiĔskim (zgodnie z planami "Duralu" KG AK) Instytut Techniczny Lotnictwa
(początkowo z siedzibą na Polit. Warszawskiej, a od 1946 r. na OkĊciu) podlegáy Centr. Zarz. Przemysáu
Zbrojeniowego. W l. 1945-46 byá zast. szefa Instytutu, a w l. 1946-55 kierownikiem Dziaáu
WytrzymaáoĞciowo-Konstrukcyjnego Instytutu. Opracowaá generalne koncepcje laboratorium:
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wytrzymaáoĞciowego, statyki konstrukcji i analizy naprĊĪeĔ oraz tuneli aerodynamicznych 0 1,5 m i 0 0,5
m.
W Inst. (przemianowanym w 1948 r. na Gá. Inst. Lotnictwa, a w 1952 r na Inst. Lotnictwa - IL)
sprawdzaá obliczenia wytrzymaáoĞciowe wszystkich prototypów polskich samolotów i szybowców. W 1947
r. rzuciá myĞl zbudowania w Polsce Ğmigáowca (Bĩ-1 GIL) biorąc udziaá w jego konstruowaniu i wykonując
jego obliczenia wytrzymaáoĞciowe. Do Ğmigáowca GIL daá koncepcjĊ dynamicznego eliminatora drgaĔ
(táumika) dziaáającego na zasadzie whadáowego zawieszenia dodatkowych mas. Podobne rozwiązanie
zastosowano w USA, Anglii i Francji 20 lat póĨniej. PracĊ w IL zakoĔczyá w 1955 r. Od 1964 r. do 1987 r.
byá czá. Rady Naukowej IL a w l. 1969-85 konsultantem.
Od l II do l IX 1946 peániá obowiązki adiunkta prof. W. Wierzbickiego na Wydz. InĪynierii Polit.
Warszawskiej. i zorganizowaá Laboratorium WytrzymaáoĞci Materiaáów Wydz. InĪynierii. 25 VI 1946
obroniá pracĊ doktorską z wytrzymaáoĞci materiaáów (wytrzymaáoĞci powáoki cylindrycznej) u prof. M.T.
Hubera na Polit. GdaĔskiej. We IX 1946 r objąá stanowisko prof. WytrzymaáoĞci Materiaáów i Statyki
Lotniczej w Szk. InĪynierska im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie, prowadząc wykáady i
laboratorium z tych przedmiotów, aĪ do poáączenia Szk. z Polit. Warszawską w 1951 r.
Od IX 1947 r jako asyst. a nastĊpnie adiunkt prowadziá na Wydz. Mech. Polit. Warsz. wykáady ze
statyki lotniczej oraz Laboratorium WytrzymaáoĞci Materiaáów. W 1951 r. po poáączeniu Szk. InĪ. z Polit.
Warsz. zostaá zast. prof. i kierownikiem Katedry WytrzymaáoĞci Konstrukcji Lotniczych na Wydz.
Lotniczym, a w 1954 r. prof. nadzw. Byá dwukrotnie dziekanem Wydz. Lotniczego (1956-60). W 1962 r.
zostaá prof. zw. W l. 1960-70 kierownikiem Katedry. WytrzymaáoĞci Materiaáów i Konstrukcji, a w l. 197086 Zakáadu WytrzymaáoĞci Materiaáów i Konstrukcji (do 1975 r. w Instytutu Mech. Stosowanej, a od 1975
r. w Instytutu Techn. Lotniczej i Mech. Stosowanej - Wydz. Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa). Na
Wydz. Lotniczym oraz Mech. Energetyki i Lotnictwa prowadziá wykáady i üwiczenia z wytrzymaáoĞci
materiaáów oraz wytrzymaáoĞci konstrukcji lotniczyoh. teorii sprĊĪystoĞci i plastycznoĞci, statecznoĞci,
ksztaátowania konstrukcji, mechaniki pĊkania, statyki konstrukcji przestrzennych tj. cienkoĞciennych i
prĊtowych (na Wydz. Mech. Konstrukcyjnym) i statyki konstrukcji pojazdów (na Wydz. Maszyn Roboczych
i Pojazdów), laboratoria, projekty przejĞciowe i prace dyplomowe. Byá promotorem prac doktorskich. Jego
uczniami byli profesorowie i docenci wytrzymaáoĞci materiaáów Henryk Frąckiewicz, Witold Gutowski,
Andrzej Jaworski, Stanisáaw àukasiewicz, Wojciech SzczepiĔski, Jacek Stupnicki, Zdzisáaw Tereszkowski,
Marek ĩochowski. W l. 1972-77 byá kierownikiem Studium Doktoranckiego Polit. Warsz. W l. 1981-84
przewodniczyá Senackiej Komisji Spraw Dydaktyki i Kierunków Studiów. Jako pierwszy w kraju prowadziá
wykáady ze statyki konstrukcji przestrzennych, wpáywając m.in. na racjonalne ksztaátowanie dĨwigów
budowlanych. Byá czá. (1950-56) i przew. (1956-62) Komisji Programowych Wydziaáów Mechanicznych
Min. OĞwiaty i Min. Szkolnictwa WyĪszego. Pod jego kierunkiem byáy tworzone plany i programy studiów
wszystkich wydziaáów mechanicznych politechnik i szkóá inĪynieryjnych w kraju. Byá twórcą potokowego
systemu studiów. W Min. Szkolnictwa WyĪszego uczestniczyá w pracach Komisji PodrĊcznikowej i Komisji
Wyjazdów Zagranicznych oraz Zespoáu Dydaktyczno-Wychowawczego. Otrzymaá szereg nagród Min.
Szkolnictwa WyĪszego I stopnia.
W l. 1956-62 w IV Wydz. PAN byá kierownikiem Zakáadu Podstaw Konstrukcji Maszyn, prowadząc
prace z dynamiki przekáadni zĊbatych oraz wytrzymaáoĞci i statecznoĞci konstr., a w l. 1962-63 kierowaá
Zakáadem Teorii Konstr. Maszyn w Instytucie Podstawowych Problemów Techn. PAN.
W 1964 r. zostaá wybrany czáonkiem koresp. PAN. a w 1983 czá. rzeczywistym. Byá zast. przew.
Komit. Mechaniki Stosowanej PAN (1960-65), zast. przew. Komit. Budowy Maszyn PAN(1963-68), czá.
(od 1956) i zast. przew. Komit. Podstaw Konstr. i Technologii Maszyn PAN (1968-71). Byá czá. Komit.
Mechaniki i Fizyki OĞrodków Ciągáych PAN. Od 1982 r. byá czá. zw. Tow. Naukowego Warsz. Byá
wspóázaáoĪycielem, wiceprezesem (1963-69), prezesem. (1969-71) i czá. hon. (od 1978 r.) Pol. Tow.
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Byá czá. Pol. Tow. Astronautycznego. Braá udziaá w Kongresach
Mechaniki Stosowanej w Londynie (1948) i Moskwie (1964 i 1968) oraz Kongresach Astronautycznych w
Buágarii (1962) i Grecji (1965). Prowadziá 8 sympozjów doĞwiadczalnych badaĔ w zakresie mechaniki
ciaáa staáego. W l. 1972-84 byá red. "Archiwum Budowy Maszyn". W l. 1948-49 byá wiceprezesem Zw. Pol.
InĪ. Lotn. (bĊdącego Sekcją Lotniczą SIMP). Byá czáonkiem Society of Experimental Stress Analysis
(USA). Byá autorem 20 prac naukowych, w tym podrĊczników akad.: Statyka lotnicza (Warszawa 1950),
WytrzymaáoĞü materiaáów — przewodnik metodyczny, wraz z J. Leyko, (Warszawa 1956), Statyka i
statecznoĞü konstrukcji prĊtowych i cienkoĞciennych (Warszawa 1961, 1965), WytrzymaáoĞü materiaáów
(Warszawa. 1972, 1974, 1983).
Zasadniczym dorobkiem B. byáo wprowadzenie do pol. przem. lotn. nowoczesnych metod obliczeĔ
wytrzymaáoĞci konstrukcji cienkoĞciennych (páyt i powáok) oraz prĊtowych (kratownic), których byá
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wspóátwórcą. Byá konsultantem rozwiązaĔ konstrukcyjno-wytrzymaáoĞciowych wielu pol. samolotów,
Ğmigáowców i szybowców. Oprac, metodĊ przeprowadzania prób statycznych za pomocą ukáadu krąĪków
(1952), oraz koncepcjĊ badaĔ zmĊczeniowych skrzydeá samolotu (1964). Metody obliczeniowe
opracowane dla lotn. przenosiá do innych dziedzin przem. W 1953 r. przyczyniá siĊ do zbudowania
pierwszego w Polsce samonoĞnego nadwozia autobusu "SAN", wykonując duĪą czĊĞü obliczeĔ.
Opracowaá pionierskie w naszym kraju koncepcje konstrukcji samonoĞnych pasaĪerskich wagonów
kolejowych (1954) oraz cystern kolejowych, wagonów do przewozu materiaáów sypkich i wĊglarek.
Prowadziá oryginalne badania zmĊczeniowe ram motocykli "Sokóá" (1958-69). usuwając ich wady.
Opracowaá pionierskie u nas konstrukcje. cienkoĞcienne (z rur) Īurawi budowlanych i pokáadowych
morskich, suwnic i przesuwnic wagonowych. Opracowaá konstrukcje wysiĊgnika blachownicowcgo do
dĨwigów samojezdnych, podwozia o dwóch belkach wzdáuĪnych, táumika drgaĔ sprĊĪyn Ğrubowych.
Byá wieloletnim doradcą Centr. OĞrodka BadaĔ i Rozwoju Techn. Kolejowej, konsultantem
ToruĔskich Zakáadów UrządzeĔ OkrĊtowych "Towimor" w Toruniu, czá. Zespoáu Usáug Techn. NOT i
wspóápracownikiem OĞrodka Rzeczoznawstwa i PostĊpu Technol. SIMP. Byá konsultantem Fabr.
Samochodów Osobowych na ĩeraniu w sprawie obliczeĔ nadwozia samochodu "Syrena" 110 (1965) i
JelczaĔskich Zakáadów Samochodowych w sprawie konstrukcji ramy noĞnej samochodu specjalnego
(1965). Byá czá. Rady Naukowej OBR Wytwórni SprzĊtu Komunikacyjnego - Mielec. Rady Naukowej OBR
Taboru Kolejowego i Rady Naukowej Instytutu InĪynierii Materiaáowej PAN. Byá twórcą 9 patentów. Na
emeryturĊ przeszedá 30 IX 1986 r.
Cechowaáa go rozlegáa wiedza techniczna i humanistyczna, daleko wybiegająca poza jego
specjalnoĞü. Wykáadaá przystĊpnie, ze swobodą i dowcipem, posáugując siĊ znakomitą pamiĊcią (m. in. w
pamiĊci logarytmowaá, dokonywaá dziaáaĔ matematycznych i odlogarytmowywaá). Miaá talent dydaktyczny,
byá Īyczliwym wychowawcą i wnikliwym psychologiem.
W l. 1949-56 wyróĪniaá siĊ odwagą cywilną w bronieniu bezpartyjnych specjalistów lotniczych a jako
prof. i dziekan nie ulegaá naciskom zewnĊtrznym i broniá spraw studentów. Bezkompromisowo dbaá o
dobro polskiej techniki i studiów technicznych. Byá bezpartyjny.
Za. swą dziaáalnoĞü byá odznaczony Sr. KrzyĪem Zasáugi (1946), Medalem X-áecia PRL (1959),
KrzyĪem Kawalerskim OOP (1957), Medalem XXX-lecia PRL (1974), KrzyĪem Oficerskim OOP (1976)
oraz odznaką ZasáuĪonego Pracownika IL (1971) i ZasáuĪonego Nauczyciela PRL (1979).
Zm. 9 V 1987 w Warszawie, zostaá pochowany na cm. Powązkowskim - kwatera 7 8-6-31.
W 1939 r. oĪeniá siĊ z Joanną z d. Kachan, z którą miaá córki: BarbarĊ (ur. 1940), JoannĊ (ur.
1941), MartĊ (ur. 1945) i BronisáawĊ (ur. 1951).
A. Glass

CHYLIēSKI TADEUSZ EDWARD (1911-1978), doc. mgr inĪ. mechanik, konstruktor lotniczy, specjalista
od wytrzymaáoĞci konstrukcji.

Ur. siĊ 19.X.1911 w Warszawie jako syn Stanisáawa urzĊdnika
towarzystw ubezpieczeniowych i Zofii z d. Tuszowskiej. UczĊszczaá do
gimn. humanistycznego L. Lorentza w Warszawie, gdzie w 1930 r. zdaá
maturĊ. W 1930 r. wstąpiá na Wydz. Mat.-Przyr. Uniwersytetu
Warszawskiego. W 1931 r. rozpocząá studia na Wydz. Mechanicznym
Politechniki Warszawskiej, uzyskując póádyplom na Sekcji Lotniczej. W
1935 r ukoĔczyá kurs szybowcowy w szkole szybowcowej Sokola Góra k.
KrzemieĔca. W l. 1936-1937 ukoĔczyá SzkolĊ PodchorąĪych Artylerii we
Wáodzimierzu WoáyĔskim uzyskując stopieĔ st. kaprala pchr. W 1937 r
podjąá pracĊ w DoĞwiadczalnych Warsztatach Lotniczych (RWD) na
OkĊciu, jako konstruktor równoczeĞnie kontynuując studia. Pracowaá przy
dokumentacji seryjnej samolotu obserwacyjnego RWD-14 Czapla,
nastĊpnie zaprojektowaá páat samolotu zawodniczego RWD-19, kadáub
samolotu dyspozycyjnego RWD-18, áoĪe silnika do samolotu szkolnego
RWD-23 i dĨwigar páata samolotu myĞliwskiego RWD-25. W l 1933-1938
byá czáonkiem Sekcji Lotniczej Koáa Mechaników Studentów Politechniki
Warszawskiej.
We wrzeĞniu 1939 r sáuĪyá w artylerii w 5 PAL w Toruniu oraz w 8 PAL broniąc m.in. twierdzy w
Modlinie. Od XI 1.1942 byá w Armii Krajowej w organizacji dywersyjnej Wachlarz, uĪywając pseudonimów
„Aga" i „DziĊcioá".
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Od l 1940 r pracowaá w Elektrycznych Kolejach Dojazdowych (EKD) w Warszawie, do 1944 r jako
konduktor (i dorabiaá produkcją mydáa) a nastĊpnie do VIII 1946 r jako technik w Dziale Drogowym. W
1945 r wykonaá dla Min. Komunikacji projekt konstrukcji sáupów dla linii wysokiego napiĊcia OtwockMiáosna.
W zimie 1945/46 na konkurs ogáoszony przez Departament Lotnictwa Cywilnego Min. Komunikacji
opracowaá projekt jednomiejscowego motoszybowca „Pegaz", który w IV 1946 r zająá l miejsce. Od
IX.1946 r do XII.1947 r na umowĊ z Dep. Lotn. Cyw. opracowaá wraz z Bronisáawem ĩurakowskim
dokumentacjĊ konstrukcyjną „Pegaza" pracując w Ref. Lotniczym Gáównej Kwatery Związku Harcerstwa
Polskiego. Elementy „Pegaza" zostaáy wykonane w Centralnej Harcerskiej Modelarni Lotniczej przy ul.
àazienkowskiej 5 w Warszawie, zaĞ zespoáy i montaĪ w OkrĊgowych Warsztatach Lotniczych na
Gocáawiu, pod kierunkiem inĪ. Romana Berkowskiego. „Pegaz" zostaá oblatany 16 VII 1949 w Instytucie
Lotnictwa przez B. ĩurakowskiego i Jerzego Szymankiewicza. „Pegaz", na którym zastosowano silnik
konstrukcji inĪ. Stefana GajĊckiego XL-GAD, byá pierwszą po wojnie konstrukcją lotniczą napĊdzaną
polskim silnikiem. W ramach Trzyletniego Planu Odbudowy (1947-1949) przewidywano wyprodukowanie
80 „Pegazów". Zmiana planów rozwoju polskiego lotnictwa oraz zahamowanie prac nad rodzimymi
konstrukcjami lotniczymi na polecenie ZSRR, spowodowaáy, iĪ „Pegaz" nie wszedá do produkcji, mimo Īe
ukoĔczyá próbĊ paĔstwową z bardzo dobrą opinią. Obecnie „Pegaz" znajduje siĊ w Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie.
7.1.1948 r podjąá pracĊ w Instytucie Technicznym Lotnictwa (który 1.IV.1948 r zostaá
przemianowany na Gáówny Instytut Lotnictwa, a 3 III 1952 r na Instytut Lotnictwa) jako konstruktor w
Dziale WytrzymaáoĞciowo-Konstrukcyjnym w zespole dr inĪ. Zbigniewa Brzoski, gdzie zaprojektowaá
kadáub i podwozie do Ğmigáowca Bĩ-1 GIL konstrukcji B. ĩurakowskiego, oblatanego 4. IV. 1950 r. W IV
1950 r chciaá odejĞü z instytutu dla dokoĔczenia studiów i w celu pracy w przemyĞle nad rozwojem
„Pegaza", lecz wobec skreĞlenia z programu przemysáu produkcji „Pegaza" - pozostaá w instytucie. W
1951 r zostaá kierownikiem Zakáadu WytrzymaáoĞci Konstrukcji w GIL, a w 1954 r kierownikiem Zakáadu
Páatowcowego w ILot, kierując nim do 1.1.1964 r.
Pod kierunkiem Ch. zostaáy przeprowadzone próby wytrzymaáoĞciowe samolotów CSS-10, CSS-11,
CSS-12 i Junak oraz szybowców SĊp, Jastrząb i Jaskóáka i elementów Ğmigáowca GIL w latach 19481952. W l 1952-1961 przeprowadzono próby wytrzymaáoĞciowe samolotów odrzutowych Lim-1, Lim-2,
Lim-5 i TS-11 Iskra oraz táokowych CSS-13, Junak 3. Li-2. TS-8 Bies, Jak-12M i Jak-12A, PZL-M2 i
elementów Ğmigáowca ĩuk, zaĞ w 1.1962-1964 samolotu PZL-104 Wilga, szybowców Foka, Kobuz i
Kormoran oraz páatów podwodnych wodolotu Gryf i waáów silników wysokoprĊĪnych. Braá udziaá w
PaĔstwowych Próbach Kontrolnych páatowca Lim 1.
W 1949 r pod jego kierunkiem przeprowadzono badania tensometryczne naprĊĪeĔ w konstrukcji
przĊseá mostu Poniatowskiego w Warszawie a w 1951 r mostu na WiĞle w Krzybawie oraz naprĊĪeĔ w
áącznikach izolatorów linii wysokiego napiĊcia usuwając przyczyny licznych awarii. Od 1956 r
przeprowadzono pod kierunkiem Ch. badania zmĊczeniowe skrzydáa szybowca Mucha 100, okuü
skrzydáowych samolotu MD-12, waáów i korbowodów silnika lotniczego WN-3 i áopat wirnika noĞnego
Ğmigáowca SM-1.
W 1950 r opracowaá przeróbkĊ samolotu áącznikowego Piper L-4 Cub na sanitarny (1. lot
11.XII.1950, seria 14 sztuk w OkrĊgowych Warsztatach Lotniczych w GdaĔsku). W l. 1950-51 opracowaá
wraz z inĪ. Jerzym HaraĨnym projekt celu latającego TC-1, a w 1953 r. wraz z inĪ. Justynem Sandauerem
TC-2. W 1955 r skonstruowaá holowane cele latające Spec-3 i Spec-4, które wypróbowano w tymĪe roku.
W 1956 r otrzymaá wyróĪnienie na konkursie Ligi Przyjacióá ĩoánierza na szybowiec szkolny, za projekt
szybowiec Kawka. W 1957 r wraz z J. HaraĨnym i J. Sandauerem opracowaá projekt wstĊpny
odrzutowego samolotu szkolno-treningowego As jako konkurencyjny do projektu samolotu TS-11 Iskra.
24 II 1961 r uzyskaá dyplom mgr inĪ. lotnictwa na Wydz. Lotniczym Politechniki Warszawskiej.
1 l 1964 zostaá samodzielnym pracownikiem naukowo-badawczym a 18.IV.1973 otrzymaá stopieĔ
docenta.
Od 1964 r byá kierownikiem Zakáadu Konstrukcji Specjalnych (tj. rakiet) i kierownikiem grupy
problemowej.
W 1964 r opracowaá projekt wstĊpny dwusilnikowego samolotu lokalnego transportu TC „Borsuk",
podobnej klasy jak przyjĊty w latach siedemdziesiątych do produkcji licencyjny An-28. W 1969 r
opracowaá projekt wstĊpny modyfikacji wielozadaniowego samolotu transportowego i rolniczego An-2
przez powiĊkszenie rozpiĊtoĞci jego skrzydeá w celu zwiĊkszenia jego udĨwigu dla poprawy
ekonomicznoĞci.
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Byá autorem patentów na mocowanie áopatek silników turbinowych i na sposób wykonania
czujników przyĞpieszeĔ liniowych. Publikowaá artykuáy nt. techniki lotniczej w Skrzydlatej Polsce, Technice
Lotniczej i Astronautycznej i Biuletynie Informacyjnym ILot.
30.IV.1976 r przeszedá na rentĊ inwalidzką i nastĊpnie na emeryturĊ. Zmará 15.11.1978 r w
Warszawie.
Miaá ĪonĊ AdelĊ oraz córkĊ LidiĊ (1940 r) i syna Rafaáa (1946 r). Byá czáonkiem SIMP. Byá
odznaczony Srebrnym KrzyĪem Zasáugi (1954 r) Medalem X-lecia PRL (1955) i KrzyĪem Kawalerskim
OOP.
A. Glass

PEàKA WIKTOR (1913-1996)
Ur. siĊ 31.07.1913 w WrĊczycy k. CzĊstochowy jako syn leĞnika
Aleksandra i Katarzyny z Przybylskich.
W 1935 r. w Grzegorzewie k. Wilna, na szybowcu Wrona uzyskaá
kategoriĊ B pilota szybowcowego. NastĊpnie kat. C uzyskaá na
szybowcu Czajka w TĊgoborzy .
W 1936 r. otrzymaá przydziaá do 24 puáku piechoty w àucku, skąd
na wáasna proĞbĊ skierowany zostaá do Szkoáy PodchorąĪych Rezerwy
Lotnictwa w DĊblinie, gdzie lataá na samolotach RWD-8, PWS-16, Potez
XV i Potez XXV. Szkolenie ukoĔczyá z 6 lokatą. W 1937 r zostaá
przydzielony do 4 Puáku Lotniczego w Toruniu, gdzie awansowaá z
plutonowego podchorąĪego do stopnia podporucznika rezerwy.
W 1937 r. na krótko podjąá pracĊ w Lubelskiej Wytwórni
Samolotów w Lublinie, gdzie zetknąá siĊ z póĨniejszymi profesorami
Wáadysáawem Fiszdonem i Jerzym Teisseyrem. NastĊpnie ukoĔczyá
Kurs Instruktorów Lotnictwa w Warszawie i àodzi oraz podjąá pracĊ jako
instruktor-pilot Przysposobienia Wojskowego w Katowicach. Od 1938 r
pracowaá jako instruktor w Szkole Lotniczej LOPP im. Marszaáka J. Piásudskiego na lotnisku w
Aleksandrowicach koáo Bielska-Biaáej.
W koĔcu sierpnia 1939 zostaá zmobilizowany i przydzielony do 2 Puáku Lotniczego w Krakowie. 1 IX
1939 r. przeĪyá pierwsze bombardowanie lotniska w Krakowie, a nastĊpnie wziąá czynny udziaá w
ewakuacji jednostki rzutem kolejowym pod Lwów. Na lotnisku Wielick zostaá wáączony jako d-ca klucza
áącznikowego w skáad X Dywizjonu Bombowego.
Po 17 IX nie udaáo mu siĊ osiągnąü granicy rumuĔskiej. Dostaá siĊ do niewoli, z której zbiegá. Okres
okupacji spĊdziá w kraju. Po wojnie mieszkaá w Dąbrowie Górniczej gdzie zawará związek maáĪeĔski z
Matyldą Barbarą z domu Teper.
W dniu 15.3.1945 roku rozpocząá pracĊ w PLL LOT jako kierownik ruchu na lotnisku w Katowicach.
Zorganizowaá tam pocztowe loty kurierskie na terenach wyzwolonych, w których sam braá udziaá jako
nawigator. Jesienią 1945 r. rozpocząá szkolenie na pilota komunikacyjnego w 7 eskadrze 15
Samodzielnego Zapasowego Puáku Lotniczego w Radomiu na samolotach UT-2, a nastĊpnie na
samolotach transportowych Li-2 na OkĊciu w Warszawie.
W l. 1945-1973 lataá jako pilot komunikacyjny na wszystkich typach uĪytkowanych wówczas w PLL
LOT samolotów komunikacyjnych do samolotu Iá-18 wáącznie, a ponadto przez caáy wymieniony okres
peániá funkcje pilota instruktora. Od 1967 r. byá kierownikiem Oddziaáu Szkolenia Personelu Latającego.
JednoczeĞnie w pierwszych latach po wojnie pracowaá na umowie w Instytucie Lotnictwa w
Warszawie jako pilot doĞwiadczalny i wykonywaá próby na wszystkich samolotach tam badanych do
początku lat 50-tych. (Zuch-1, Junak, w tym oblot prototypu samolotu Junak-2 dnia 12.07.1949 r., MiĞ
oraz oblot prototypu samolotu Junak-3 dnia 7.08.1953 r.).
Gdy kierownictwo Instytutu Lotnictwa zaczĊáo szukaü pilota, który mógáby zastąpiü inĪ. B.
ĩurakowskiego w próbach Ğmigáowca GIL, Peáka latając jako kapitan PLL LOT do ParyĪa, wykonaá tam na
lotnisku Le Bourget kilka lotów zapoznawczych na Ğmigáowcu Hiller. NastĊpnie w latach 1951-53
przeprowadziá obszerny program prób Ğmigáowca GIL oraz 20 lipca 1952 demonstrowaá go publicznie w
locie podczas pokazów lotniczych na OkĊciu.
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Latanie w PLL LOT poáączone byáo z wielu nietypowymi wydarzeniami. Jednym z nich byáo
lądowanie na OkĊciu po awarii obydwu silników samolotu Li-2 nad Dworcem Zachodnim w Warszawie.
Innym podczas krótkiego uĪytkowania przez PLL LOT czterosilnikowych samolotów produkcji francuskiej
Languedoc, lądowanie w polu k. Reims tylko z jednym silnikiem pracującym.
Gdy jesienią 1956 padáo hasáo „WĊgry potrzebują pomocy”, byá kapitanem pierwszego samolotu,
który lądowaá z polska pomocą medyczną na kontrolowanym przez wojska sowieckie lotnisku w
Budapeszcie.
W PLL LOTpracowaá do 1974 r. W ciągu blisko 30 lat pracy jako pilot komunikacyjny przebyá w
powietrzu 6 mln km w czasie 22 tys. godzin. Za pracĊ w lotnictwie otrzymaá wiele odznaczeĔ, m. in. KrzyĪ
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny KrzyĪ Zasáugi, OdznakĊ ZasáuĪonego Pracownika PLL Lot
I klasy.
Po przejĞciu na emeryturĊ braá jeszcze udziaá w akcjach agrolotniczych ZUA w Egipcie i w Sudanie.
W 1989 r. uczestniczyá w przekazaniu odrestaurowanego Ğmigáowca GIL do krakowskiego Muzeum
Lotnictwa Polskiego.
Byá czáonkiem Związku Kombatantów Walk o NiepodlegáoĞü.
Zmará 26 III 1996 r. i zostaá pochowany na cmentarzu wilanowskim w Warszawie
Miaá dwóch synów Marka (ur.1946) inĪ. elektronika i Roberta (ur.1953) mgr filozofii.

WITKOWSKI RYSZARD
Ur. siĊ 9 V 1926 r. w Milanówku jako syn naczelnika poczty i Felicji
z Brodowskich fotografki. W wieku dwóch lat straciá ojca. Z lotnictwem
zetknąá siĊ w 197 Mazowieckiej DruĪynie Harcerzy, w której prowadzone
byáy kursy modelarskie. Budowaá modele latające i redukcyjne. Do
wybuchu wojny ukoĔczyá I klasĊ gimn. Dalszą naukĊ kontynuowaá w
szkole zawodowej i na tajnych kompletach. W l. 1942-1943 pracowaá
jako pomocnik mechanika samochodowego w zakáadach Skoda, a w l.
1943-1944 jako tokarz w fabryce obrabiarek Pionier w Warszawie. Od
1941 byá czáonkiem NOW (ps. Romuald) a nastĊpnie AK (ps. OrliĔski)
zajmując siĊ kolportaĪem tajnej prasy. W 1944 r. dwukrotnie
uczestniczyá w zbrojnej osáonie zrzutów broni, wykonywanych przez
alianckie samoloty w okolicy Grodziska Mazowieckiego na zrzutowisku
"Solnica".
Po zakoĔczeniu wojny, na wiosnĊ 1945 r. zdaá maturĊ i na jesieni
rozpocząá studia na Sekcji Lotniczej Wydziaáu Mechanicznego Szkoáy
InĪynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Byá jednym z
zaáoĪycieli (w latach 1947-1948 prezesem) Koáa Lotniczego Studentów SI, które organizowaáo dla
czáonków kursy pilotaĪu. KategoriĊ A i B pilota szybowcowego uzyskaá w Rzadkowie w lipcu (instruktor
Stefan KopiĔski), a kategoriĊ C - w Grunowie (JeĪowie) k/Jeleniej Góry we wrzeĞniu 1945 r. (instruktor
Willy Kürten). Kurs pilotaĪu samolotowego (na Po-2) ukoĔczyá w 1946 r w Cywilnej Szkole Pilotów i
Mechaników w Ligotce Dolnej na ĝląsku Opolskim (instruktorzy Stanisáaw Glinka i Eugeniusz Laudan). W
1947 r. uzyskaá licencjĊ pilota samolotowego. W 1947 r. w ramach wymiany studenckiej odbyá praktykĊ w
czechosáowackich zakáadach lotniczych Avia, Aero, Walter i Zlin. W 1949 r. uzyskaá dyplom inĪ. na
Wydziale Lotniczym SI.
Jesienią 1948 r na ĩarze zdobyá Srebrną OdznakĊ Szybowcową nr 256. Latania wyczynowego
uczyá siĊ od instruktorów Tadeusza Góry i Edwarda Adamskiego. Wiosną 1949 r na szybowcu Komar
zająá na ĩarze 3. miejsce w Szybowcowych Zawodach Juniorów. W MiĊdzynarodowych Zawodach
Szybowcowych na ĩarze w 1949 r. na prototypie na prototypie szybowca IS-2 Mucha SP-561 zająá 13.
miejsce. W tym samym roku, wraz z nawigatorem Józefem Romanowskim, zająá 5. miejsce w X
Krajowych Zawodach Lotniczych na samolocie Piper Cub.
W 1949 r. rozpocząá pracĊ w Gáównym Instytucie Lotnictwa w Warszawie w sekcji prób statycznych
Dziaáu WytrzymaáoĞciowego. W 1950 r. zostaá aresztowany wraz z innymi b. Īoánierzami AK, przez
wáadze bezpieczeĔstwa. W areszcie Powiatowego UB w Grodzisku Mazowieckim spĊdziá dwa miesiące.
Po zwolnieniu, jako "zapluty karzeá reakcji", zostaá poddany represjom - wyrzucono go z pracy w Gáównym
Instytucie Lotnictwa i zabroniono latania. Do I 1955 r. pracowaá jako konstruktor, a nastĊpnie szef kontroli
23

technicznej w Zakáadach T-11 (Zelmot) w Warszawie. W tym czasie wspóápracowaá z czasopismami
"Skrzydlata Polska" i "Skrzydáa i Motor".
W II 1955 r. powróciá do Instytutu Lotnictwa, podejmując pracĊ w Dziale BadaĔ w Locie. Wkrótce
odzyskaá licencjĊ pilota i prawo do latania w aeroklubie. Swe zainteresowania skupiá na Ğmigáowcach.
Wraz z fabrycznymi pilotami WSK-ĝwidnik, Stanisáawom Gajewskim i Ryszardom Kosioáem, oraz
wojskowymi pilotami, por. Januszem Ochalikiem i por. Tadeuszem Papajskim, naleĪaá do piątki
pierwszych polskich pilotów Ğmigáowcowych (instruktor Wsiewoáod W. Winicki). Zainicjowaá przywrócenie
do lotu eksperymentalnego Ğmigáowca SP-GIL i wykonaá na nim seriĊ lotów próbnych. Jesienią 1956 r.
przebywaá na staĪu w dziale badaĔ w locie OKB Mila w ZSRR, w czasie którego lataá, jako pierwszy
Polak, na transportowych Ğmigáowcach Mi-4 i Jak-24. W 1957 r. ustaliá pierwszy polski miĊdzynarodowy
rekord Ğmigáowcowy uzyskując czas wznoszenia 7 min 48 s na MI-1. W Instytucie lotnictwa prowadziá
homologacyjne próby SM-1 (Mi-1) i SM-2 dla lotnictwa cywilnego. W 1957 r. wykonaá pierwsze w kraju
operacje Ğmigáowcowe w górach. W 1959 r. oblataá prototyp 4-miejscowego Ğmigáowca Bĩ-4 ĩuk.
W 1960 r. wprowadzaá Ğwidnickie SM-1 do sáuĪby w Indonezji, szkoląc tam miejscowych polotów.
Miaá tam okazjĊ zapoznaü siĊ z pilotaĪem Ğmigáowców Bell47G i Hiller UH-12. Miaá tam wypadek na SM-1
w górach. W 1962 r. na Wydziale MEL Politechniki Warszawskiej uzyskaá stopieĔ magistra inĪyniera
(praca dyplomowa z mechaniki lotu u prof. dr inĪ. Wáadysáawa Fiszdona). W 1965 r. zdobyá Diamentową
OdznakĊ Szybowcową nr 117 i tytuá Mistrza Sportu. Kilkakrotnie uczestniczyá w zawodach
szybowcowych. Podczas Mistrzostw II Ligi w 1965 r. miaá dramatyczne lądowanie na Musze Standard z
odáamanym drąĪkiem sterowym. W 1961 r. powoáany na üwiczenia wojskowe, byá instruktorem
samolotowym na obozie LPW w Ligotce Dolnej i w X 1962 r. zostaá awansowany na ppor. rez.
W 1969 r. wykonaá w ZSRR próby w locie wspóáosiowego Ğmigáowca Ka-26, celem których byáo
uzyskanie dla tego typu miĊdzynarodowego Ğwiadectwa zdatnoĞci. Byá pierwszym cudzoziemcem
latającym na tym Ğmigáowcu. W 1969 r. w kraju przeprowadziá, dla potrzeb lotnictwa cywilnego,
homologacjĊ turbinowego Mi-2 w róĪnych wersjach. Na Mi-2 lataá nastĊpnie za granicą: w Szwecji (19741976), Libii (1975), Jugosáawii (1977), Nigerii (1979) i Kanadzie (1981), pracując m.in. dla agend ONZ WHO i FAO. W latach 1974 i 1977 wykonywaá w ZSRR próby kwalifikacyjne dla IKCSP Ğmigáowców Mi-6 i
Mi-8 przed ich zastosowaniem w polskim lotnictwie cywilnym. W latach siedemdziesiątych byá
uczestnikiem programu wprowadzania Ğmigáowców do operacji agrolotniczych, wykonując próby
urządzeĔ rolniczych na terenie poligonu w KĊtrzynie i w PGR-ach. W KĊtrzynie wyszkoliá na Mi-2 10osobową grupĊ máodych pilotów Ğmigáowcowych.
W 1971 r byá czáonkiem jury na I ĝmigáowcowych Mistrzostwach ĝwiata FAI w Bückeburgu w
Niemczech. Zainicjowaá utworzenie Komisji Wiropáatowej przy Aeroklubie PRL. Przyczyniá siĊ do udziaáu
polskiej ekipy Ğmigáowcowej w 3 ĝMĝ FAI w 1978 r w Witebsku i do zorganizowania 4 ĝMĝ w Piotrkowie
Trybunalskim w 1981 r. W latach 1972-1983 byá delegatem do MiĊdzynarodowej Komisji ĝmigáowcowej
(CIG) FAI, bĊdąc w latach 1981-1983 jej wiceprezydentem.
Byá wielokrotnie czáonkiem polskiej delegacji do Komisji Lotnictwa Cywilnego RWPG. Na
seminarium Aero-Agro 1978 zorganizowanym przez ONZ w Warszawie wygáosiá dwa referaty. W latach
1979-1983 miaá wykáady nt. Ğmigáowcowych operacji agrolotniczych w College of Aeronautics Politechniki
w Cranfield w Anglii. W 1981 r wygáosiá w Royal Aeronautical Society odczyt nt. uĪycia wiropáatów w
Polsce.
Choroba báĊdnika spowodowaáa, Īe w 1986 r zakoĔczyá latanie, mając na swym koncie wylatanych
ponad 4 000 godzin, w wiĊkszoĞci w lotach doĞwiadczalnych. Lataá na 17 typach Ğmigáowców (nie licząc
odmian) - Mi-1, Mi-2, Mi-4, Mi-6, Mi-8, Mi-2M2, Ka-26, Jak-24, SM-2, Bĩ-1 GIL, Bĩ-4 ĩuk, Bell 47G, Beli
206 JetRanger, Robinson R22 Beta, Hughes 500, Silvercraft SH-1 i Enstrom F28. Po "uziemieniu"
zajmowaá siĊ w ILot programowaniem prób w locie Ğmigáowca PZL Sokóá. Wielokrotnie braá udziaá w
konsultacjach na ten temat w sowieckich instytutach lotniczych, gdzie cieszyá siĊ duĪym autorytetem.
W 1989 r zainicjowaá odbudowĊ zdewastowanego Ğmigáowca SP-GIL jako eksponatu dla Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W tym samym roku podjąá pracĊ jako konsultant w Gáównym
Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego. Wspóáuczestniczyá, jako koordynator krajowy, w opracowywaniu przez
amerykaĔską firmĊ konsultingową EER generalnego planu rozwoju polskiego lotnictwa cywilnego do roku
2005. Od 1958 byá czáonkiem Lotniczej komisji Egzaminacyjnej Min. Komunikacji. Uczestniczyá w pracach
Komisji Przepisów budowy sprzĊtu lotniczego. Byá czáonkiem Gáównej Komisji Badania Wypadków
lotniczych. Od 1979 do 1997 byá biegáym sądowym do spraw Ğmigáowcowych wypadków lotniczych.
Jest wspóáautorem ksiąĪek „Wyszkolenie lotnicze I stopnia”, „Budujemy silniki do modeli latających”
i „ĝmigáowce”. Napisaá wspomnienia "SzeĞü Stopni Swobody" (1980) wznowione w rozszerzonej formie
jako "SzeĞü Stopni Swobody II" (1998), ksiąĪkĊ "Budowa i PilotaĪ ĝmigáowców" (1980 i 1986),
24

"Wprowadzenie do wiedzy o Ğmigáowcach" (1998), "Wiropáaty w Polsce" (1986) oraz „Bracia Wright”
(2003). Publikowaá artykuáy w „Skrzydlatej Polsce”, „Przeglądzie Technicznym”, „Technice Lotniczej i
Astronautycznej”, „Lotnictwie”, „Pracach Instytutu Lotnictwa”, „Wojskowym Przeglądzie Lotniczym” i
innych czasopismach. Opracowywaá hasáa lotnicze do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN.
Przetáumaczyá na jĊzyk polski G. Padfielda „Helicopter Flight Dynamics (Dynamika lotu Ğmigáowców,
1998), wspomnienia Jana Zumbacha „Mister Brown” (Ostatnia walka) i Francisa Gabreskiego „Gabby
pilot myĞliwski”.
W latach 90-tych dziaáaá spoáecznie w wielu organizacjach lotniczych, bĊdąc m.in. przez wiele lat
wiceprzewodniczącym Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, prezesem Klubu Pilotów
DoĞwiadczalnych przy Oddziale Warszawskim SIMP, przewodniczącym reaktywowanej w 1995 roku
Komisji Wiropáatowej AP, czáonkiem Rady Muzealnej Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,
czáonkiem Krajowej Rady Lotnictwa i czáonkiem-zaáoĪycielem Polskiego Stowarzyszenia Wiropáatowego.
Doprowadziá do umieszczenia w koĞciele pw. MB LoretaĔskiej na warszawskim OkĊciu tablicy
pamiątkowej ku czci pilotów i skoczków doĞwiadczalnych, którzy w latach 1919-1993 zginĊli podczas prób
i demonstracji nowego sprzĊtu lotniczego.
W 1994 r. zainteresowaá siĊ modelami Ğmigáowców zdalnie sterowanymi (klasa F3C wg. FAI). Jako
miĊdzynarodowy sĊdzia tej kategorii modelarskiej braá udziaá w Mistrzostwach Europy F3C w Polsce
(Leszno -1994) i w Finlandii (Nurmes -1996), a w Mistrzostwach ĝwiata jako obserwator w Turcji (Ankara
-1997) i czáonek jury FAI w Polsce (DĊblin -1999).
Za swą dziaáalnoĞü zawodową i spoáeczną otrzymaá wiele odznaczeĔ i wyróĪnieĔ: Srebrny KrzyĪ
Zasáugi (1969), KrzyĪ Kawalerski OOP (1986), Brązowy (1967), Srebrny (1969) i Záoty (1995) Medal za
Zasáugi dla ObronnoĞci Kraju, oraz tytuáy "ZasáuĪonego Pracownika Ià" (1983) i "ZasáuĪonego dla
Lotnictwa Wojskowego" (1987). Stowarzyszenie InĪynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP
nadaáo mu komplet swych odznak honorowych: Brązową (1986), Srebrną (1989) i Záotą (1993) a
Naczelna Organizacja Techniczna NOT komplet honorowych odznak: Srebrną (l992) i Záotą (l998). W
Aeroklubie Polskim otrzymaá tytuá "ZasáuĪonego Dziaáacza Lotnictwa Sportowego". Laureat "BáĊkitnych
Skrzydeá" (1977) i Dyplomu FAI "Paul Tissandier" (1972). Za dziaáalnoĞü w czasie wojny otrzymaá w 1981
roku (z Londynu) KrzyĪ Armii Krajowej i 4-krotnie Medal Wojska, a w kraju w 1995 r. - KrzyĪ Partyzancki.
W uznaniu pomocy udzielanej ĩydom w czasie okupacji hitlerowskiej wyróĪniony zostaá w 1993 r. przez
instytut Yad Yashem w Jerozolimie tytuáem "Sprawiedliwy WĞród Narodów ĝwiata" i honorowym
obywatelstwem paĔstwa Izrael. W 2004 r. zostaá wyróĪniony przez SIMP medalem „Skrzydáa
Puáawskiego”.
W 1961 r zawará związek maáĪeĔski z Teresą Marią Ryszkowską. Córka GraĪyna ukoĔczyáa studia
na Politechnice Warszawskiej jako inĪ. chemik, poligraf.
J. J. i A.G.
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