W grudniu 1925 roku powstały Warsztaty Sekcji Lotniczej Koła Mechaników
Studentów Politechniki Warszawskiej,
w których młodzi polscy konstruktorzy
produkowali niewielkie serie eksperymentalnych maszyn sportowych i turystycznych oraz szybowców. Debiutował
w nich m.in. Stanisław Prauss czy Antoni
Kocjan. Szybko jednak ton pracy całego
zespołu zaczęli nadawać trzej genialni konstruktorzy – Stanisław Rogalski,
Stanisław Wigura i Jerzy Drzewiecki. Od
pierwszych liter ich nazwisk utworzono
akronim RWD.
W 1930 roku Liga Obrony Powietrznej
i Przeciwgazowej miała znaczący udział
finansowy przy powstaniu hal produkcyjnych w pobliżu budowanego lotniska
Okęcie, które z czasem przekształciły
się w spółkę Doświadczalne Warsztaty
Lotnicze. Rogalski został szefem zespołu konstruktorów, Wigura zajmował się
obliczeniami, a Drzewiecki zasilał zespół pomysłami rozwiązań technicznych.
Poza tym wszyscy trzej byli znakomitymi
pilotami.
Kolejne konstrukcje RWD odnosiły
ogromne sukcesy. Na RWD-5 Stanisław
Skarzyński przeleciał przez Południowy Atlantyk. RWD-6 wygrał prestiżowe
zawody Challenge 1932. W konkursie
Challenge 1934 maszyny RWD-9 zajęły
dwa pierwsze miejsca! Wytwórnia realizowała też zamówienia wojskowe, m.in.
na samolot szkolny dla sił powietrznych.

Zawody Challenge
Międzynarodowe Zawody Samolotów
Turystycznych (fr. Challenge Internatio-
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nal de Tourisme) – w Polsce znane jako
Challange – to przed II Wojną Światową
najbardziej prestiżowa impreza w sektorze lotnictwa cywilnego.
Zaczęło się dość niewinnie, pierwsze
zawody w 1929 roku wzorowane były na
podobnym konkursie organizowanym
przez Aeroklub Francuski. Z czasem
jednak punktacja przerzucała nacisk ze
zdolności pilotażu na walory techniczne
maszyn, stąd Challenge stał się swego
rodzaju wyścigiem konstruktorów.

Żwirko i Wigura
Polacy wystartowali po raz pierwszy
w 1930 roku. Franciszek Żwirko (pilot)
i Stanisław Wigura (mechanik) lecieli samolotem RWD-4. Nie ukończyli zawodów.
Pozostałe polskie załogi wybrały RWD-4,
RWD-2 lub któreś z maszyn PZL czy PWS.
Co ciekawe na innej maszynie RWD jako
mechanik leciał też Jerzy Drzewiecki.
Przed startem Challenge 1932 Polska
nie była już postrzegana jako outsider.
Widać to było już po etapie technicznym,
w którym polskie maszyny zajęły zdecydowanie najwyższe lokaty. Żwirko i Wigura startowali na znakomitej maszynie
RWD-6. Nieco gorzej szło w lotach, ale
końcowy wyścig, w którym kryterium była
prędkość maksymalna Żwirko i Wigura
wygrali, dystansując inne maszyny i ich
załogi o 83 sekundy. W efekcie doszło do
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sensacji. Na lotnisku Tempelhof pod Berlinem jako pierwsza finiszowała załoga polska.
Dwa tygodnie później w czasie lotu na mitting w Pradze, Franciszek Żwirko i Stanisław
Wigura zginęli w katastrofie lotniczej. Ich
śmierć poruszyła całą Polskę czyniąc z pilotów bohaterów narodowych. Wybudowana na
Challenge 1934 w Warszawie szeroka aleja
na lotnisko Okęcie została nazwana ich nazwiskami.

Zobacz koniecznie
Paradoks historii – jeden z najliczniej
wytworzonych modeli samolotów w historii
polskiego przemysłu lotniczego RWD-8 (ponad
500 sztuk) nie zachował się do naszych czasów
w ani jednym egzemplarzu. Słynny RWD-13 jest
prezentowany w Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie oraz w Brazylii, gdzie jeden
egzemplarz jest nawet w stanie zdolnym do lotu.
Poza wymienionymi maszynami zachował się jeden
RWD-21, również do obejrzenia w Krakowie.
Eugeniusz Pieniążek (ten, który uciekł z PRL-u
zbudowanym przez siebie samolotem) zaproponował
stworzenie repliki RWD-5. Dzięki Stowarzyszeniu
Lotnictwa Eksperymentalnego wzbiła się ona
w niebo w roku 2000. Warto docenić ten zryw,
bowiem z niezwykle bogatego dorobku i produkcji
przedwojennego polskiego przemysłu lotniczego
zachowały się do naszych czasów jedynie CZTERY
egzemplarze, w dodatku tylko muzealne.
Niestety w 2018 roku maszyna RWD-5R uległa
wypadkowi.
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Model RWD13
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RWD

Międzynarodowe Zawody Samolotów
Tu r y s t y c z n y c h 19 3 9 r.

Model RWD2

Samolot
produkowany
przez RWD Warszawa
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