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Zygmunt Bąk

Autobiplan Typ II Adolfa Warchatowskiego / Rysunek: Krzysztof Janowicz

Adolf Warchałowski
SEI :Jü üjjul'l jji-jiiiv/vvy l'j'jjisiv./-]
Pod hasłem ArfoZ/ Warchałowski w wirtualnej encyklopedii znajduje
my lakoniczną informację:

M otto: Pilot, inżynier, tapicer, blacharz
- w stolicy, czy na cichym szybowisku

(...) (1886-1952), inżynier, pionier lotnictwa światowego. Posiadacz pierw 
szej licencji pilota Aeroklubu Austrii. W 1910 na zmodyfikowanym przez sie
bie dwupłacie Farm ana utrzym ał się w powietrzu 73 min, osiągając prędkość
63 km/godz.., wysokość 80 m i odległość 75 km. W 1911 ustanowił światowy
rekord długości lotu z 3 pasażeram i - 46 minut. (...)

W szystko jedn o, czy będziemy głośni, czy tylko codzienną mrówczą p ra 
cą, pcham y lotnictwo naprzód...

Spróbujm y rozszerzyć tę w ielce w strzem ięźliw ą w treści w zm iankę
o zapom nianym polskim pionierze lotnictwa.

[por. pilot Stanisław Latwis, kompozytor Marsza Lotników. Zginął
śmiercią lotnika 29 maja 1935]

- każdy, kto choć o m ilim etr pcha naprzód lotnictwo
je s t lotnikiem.

Ten niewątpliwie śmiały pilot i wyróżniający się konstruktor w jednej oso
bie, nie pozostawił po sobie pamiętników. Nie znamy jego wrażeń z odniesio
nych podniebnych sukcesów w niemowlęcym okresie rozwoju lotnictwa, osią
gniętych w latach 1910-1912. W iemy, że urodził się 23 m aja 1886 w W iedniu,
| jako najm łodszy z czterech braci rodziny W archałowskich, pochodzącej z G a
licji. W 1909 Adolf, po uzyskaniu dyplomu inżyniera na W ydziale Budowy
M aszyn Politechniki W iedeńskiej, rozpoczął pracę w zakładach Wemer-Pfleiderer w W iener-Neustadt, w których jego brat August był dyrektorem. Przed
siębiorstwo w owym czasie zaczęła wykazywać zainteresowanie konstrukcja
m i lotniczymi. A dolf W archałowski wyruszył więc do Francji, by zapoznać się
z tam tejszym i konstrukcjam i latającymi...
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Genialni szaleńcy

Replika samolotu braci Wright z Muzeum Techniki w Chicago / Zdjęcie: Andrzej Z ie w

Lotnictwo tego okresu było niezwykle atrakcyjnym sportem, którym pa
sjonowali się głównie sami twórcy samolotów, biorąc udział w licznie organi
zowanych pokazowych lotach, zdobywaniu kolejnych rekordów, jak i lotni
czych zm aganiach w różnorakich zawodach. Ale równocześnie w coraz w ięk
szym stopniu aeroplan, tak jak automobil, czy motocykl budził zainteresowa
nie coraz większych rzesz tych, co sprawowali wówczas władzę, jak i zwy
kłych ludzi. Ludzie będący w tym czasie twórcami konstrukcji lotniczych, byli
zarazem oblatywaczami sw oich samolotów.
M ieszkający stale w Paryżu Brazylijczyk A lberto Santos-Dum ont, A m e
rykanie - bracia Orville i W ilbur W right, Francuzi Louis Blériot, bracia Charles
i Gabriel Voisin, Anglik mieszkający stale we Francji Henry Farman, austriac
ki pionier lotnictwa inż. Igo Etrich, jak i pierwszy wśród Polaków A dolf W ar
chałowski brali pełną odpowiedzialność za to, co ich myśl konstruktora stwo
rzyła. Jeśli aparat latający działał źle, twórca niejednokrotnie ponosił skutki
ryzyka i ginął razem z nim. Gdy intuicja go nie zawiodła, zdobywał nagrodę
finansową, rozgłos i sławę.
Pierwsze sam oloty, to dzieła m ajstrów rzem ieślniczych, stolarzy, szkut
ników i ślusarzy. Ręczna praca nadaw ała tym m aszynom niepowtarzalny urok

Vuia nr 1 - replika samolotu z 1906 rumuńskiego konstruktora Trayana Vuia (18 '
19500/ Zdjęcie: Andrzej Ziober

i charakter. Tuż po opuszczeniu wytwórni, samoloty pachniały lekko odurza
jącym zapachem lakieru impregnującego drewno i płótno. Pokrycia maszyn
latających bębniły pod palcami niczym napięte na blejtramach płótna artystymalarza. Konstruowane były możliwie najprostszą technologią. N a drewniany
szkielet, połączonych ze sobą podłużnie ze świerku lub sosny, wzmocniony
pajęczyną wykrzyżowanych stalowych drutów, naciągane było m ocne i gład
kie płótno. Potem nakładano nań kolejno warstwę lakieru, impregnację i na
koniec farbę. Była to technologia znana każdemu artyście-malarzowi z tą róż
nicą, że cała ta konstrukcja oczywiście nie lądowała potem w rzeźbionych ra
mach, na bezpiecznej ścianie m ieszkania, lecz m iała unosić śm iałka-konstruktora w powietrze i pozwolić mu bezpiecznie przyziemić. Cały sam olot w ypo
sażony był w dużą ilość rozporek i wzmocnień, zapewniających dostateczną
sztywność układu nośnego, podwozia, um ocowania stateczników itp.
Ze śmigłem, przym ocow anym do silnika wyrzucającego olej rycynowy
z cylindrów na zew nątrz, aerodyna ta w ynosiła w górę człowieka. Ówczesny
aw iator był całkowicie zdany w pow ietrzu na łaskę i nie łaskę, wielce za
wodnej konstrukcji. K ażdy pow ażniejszy błąd m ógł zakończyć się katastro
fą, po której zazw yczaj nienaruszony pozostaw ał tylko silnik. Reszta najczę
ściej tw orzyła plątaninę stalow ych drutów, rurek i połam anych drew nianych
listew, sklejki, czy bam busa. W najgorszym przypadku z aeroplanu zostaw a
ła kupka popiołu.
Na zachow anych dziś muzealnych egzemplarzach i zdjęciach archiwalnych
widać dokładnie, jak ówczesna technologia rozm ijała się z teraźniejszą, kom 
puterową. O bliczenia aerodynamiczne, teoretyczne profile płatów, próby tune
lowe, czy symulatory lotu i aparaty dostarczające tlen pilotom na dużych w y
sokościach oraz herm etyzowane kabiny należały do odległej przyszłości. Je
dynie pasy m ocujące ówczesnego awiatora do fotela, często wiklinowego, po
jaw iły się niem alże od razu - w przeciwnym razie siła odśrodkowa wyrzuciła
by śmiałka w powietrze.
Impulsem do żywiołowej budowy maszyn cięższych od powietrza niew ąt
pliwie stał się dzień 25 lipca 1909. W tedy to Louis Bleriot dokonał przelotu
nad wodami kanału La M anche, z Francji do Wielkiej Brytanii. Pod wpływem

wyczynu Francuza, 23-letni A dolf W archałow ski postarał się, aby jego m acie
rzysty zakład Wemer-Pfleiderer w Austrii,
m ieszczący się przy lotnisku W ienerNeustadt, wysłał go do M ourm elon-LeGrand w regionie Szam pania-Ardeny we
Francji, nie tylko po zakup samolotu typu
Farman III, ale i na przeszkolenie lotni
cze. P rzebyw ał tam od października do
listopada 1909.
T w órca sam olotu typu F aim an III,
Henry Farman, naturalizowany Francuz,
był z pochodzenia Anglikiem. Pod koniec
1907 zakupił samolot od braci Voisin, za
łożycieli pierwszej fabryki samolotów sil
nikowych przy rue de la Femrme w Bil-

Henri Farman (1874-1958) / Zdjęcie:
Des origines aux environs de 1900

Model samolotu Farman Aviatic / Zdjęcie: Andrzej Ziober
Replika samolotu Demoiselle Santos Dumonta - samolot ten w pionierskim okresie lot
nictwa był jednym z najpopularniejszych aparatów latających, kupowanych jak dzisiejsze
awionetki - ważył 118 kg i osiągał prędkość 90 km/godz. / Zdjęcie: Andrzej Ziober

Model-replika samolotu A.E.A. Silver Dart z 1909 / Zdjęcie: Andrzej Ziober

Replika samolotu Farmana z 1912 - eksponat greckiego Muzeum Wojny w Atenach
Zdjęcie: Andrzej Ziober
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Samolot Farmana / Rysunek: Krzysztof Janowicz

lancourt. Bracia, opierając
się n a d o św ia d czen iach
zdobytych przy budow ie
szybowców, zbudowali sa
m olo t, b ęd ący w zorcem
dla wielu konstruktorów.
Samolot braci V oisin miał
układ skrzynkowego dw u
płata ze szczątkowym ka
dłubem , pchającym silni
kiem i sterem w ysokości
um ieszczonym z przodu.
Sterowany był kołem kie
rowniczym. W październi
ku 1908 pionier lotnictwa
francuskiego, paryski rzeź
b ia rz L eo n D e la g ra n g e
(1873-1910; zginął w w y
padku lotniczym ) przele
ciał na nim 3,925 km, usta
naw iając tym sam ym re
kord świata odległości lotu
w obwodzie zamkniętym.
Bracia Voisin, Charles (1882 - 1912) i Gabriel (1880 W marcu tego roku Dela1973) / Zdjęcie: The Pioneers Antology Brothers Voisin
grange odbył lot z Henry
Farm anem , jako pierwszy lotniczy pasażer na świecie. Farm an początkowo
używał aparatu latającego braci Voisin, później zaczął wprowadzać zmiany,
aż doszedł do własnej, doskonalszej konstrukcji.

Rekonstrukcja pierwszego w a rs ś
nowana w muzeum lotniczym w L

iczej Draci Voisin z Billancourt ekspoięcs: Andrzej Ziober
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W 1908 usprawni! pilotaż samolotu, dodając szczątkowe, sw obodnie za
wieszone lotki, wychylane do dołu za pom ocą cięgieł. W maju 1909 latał już
na znacznie zm odyfikow anym aeroplanie. Z am iast kadłuba zastosow ał ramę,
do której na dolnym płacie za
m ontow ane były fotel, urządze
nia sterownicze, silnik i zbiornik
paliwa. Pow iększył rozstawienie
skrzydeł, a ster wysokości zam o
cow ał z przodu na trójkątnych
wysięgnikach.
W 1910 F arm an zb u d o w ał
now y sam olot, tak zw any lekki
Farman lub Rannan 1910, który
dzięki dobrym w łasnościom zy
skał sobie popularność wśród p i
lotów z całej Europy. Był to dwu
płat o jednakowej rozpiętości obu
płatów . P ionow e p łaszczy zn y ,
wzoru Voisina, zostały całkow i
cie wyeliminowane. Ster kierun
ku był podw ójny, a do napędu

Plakat reklamowy samolotów z fabryki
braci Voisin / Zdjęcie; Andrzej Ziober

samolotu zastosowano gwiazdowy siedmiocylindrowy silnik rotacyjny Gnóme
o mocy 50 KM, w którym pchające śmigło o średnicy ok. 2,3 m obracało się
razem z cylindrami. Płatow'ce a la Farman. dzięki licznym podpórkom otrzyma
ły żartobliwą nazwę latających przeszkód z dnitii. niemniej miały bez wątpienia
dużą nośność i stateczność, a pilotom zapewniały doskonałą widoczność.
Silnik rotacyjny został po raz pierwszy szeroko zastosowany przez Francu
zów - braci Laurenta i Louisa Segum. którzy zaczęli produkować je pod nazwą
Gnóme. Były to silniki jedyne w sw oim rodzaju - spalinowe, o zapłonie iskro
wym, z obracającym się korpusem silnika wraz z cylindrami, a nieruchomy
w ał korbow y stanowił dia nich element mocowania do konstrukcji samolotu.

POLSKI PIONIER
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Samolot Voisin I Rysunek: Krzysztof Janowicz

N ajczęściej budow ane były w układzie
gw iazdow ym . W silnikach rotacyjnych,
stosowanych jako silniki lotnicze, korpus
silnika był połączony ze śmigłem. Jest to
odwrócenie zasady mocowania typowego
silnika gwiazdowego, który jest nierucho
my, a w którym w ał korbowy jest ruchomy
i połączony ze śmigłem. Paliwo w silnikach
rotacyjnych było dostarczane przez wał
korbow y, a zaw ory dolotow e lokow ano
zwykle w tłokach. Moment żyroskopowy
(precesja), wywoływany przez silnik utrud
niał wprawdzie nieco pilotaż, lecz z dru
giej strony m iał korzystny wpływ na sta
teczność samolotu.

Zakład Autoplan-Werke - stoją m.in. Brüdern August, Adolf Warchałowski, prof. Kienmann / Zdjęcie: NL. Orelli

Pierwsze loty i Autoplan-Werke
Po powrocie z Francji, począw szy od
24 sty czn ia 1910 A d o lf W archałow ski
przeprow adza próby przyw iezionego sa
m olotu, zaczynając od kołowań, krótkich
skoków, aż do w pełni udanego lotu w dniu
2 lutego. Równocześnie opracowuje pełną
dokumentację aeroplanu w warsztacie po
wstającego zakładu Autoplan-Werke. lotni
czej filii fabryki Wemer-Pfleiderer, w celu
uruchom ienia licencyjnej produkcji sam olotów H. Farm ana.

inż. Adolf Warchałowski / Zdjęcie: NL. Orelli

Nasz rodak nie był zwykłym kopistą. W ykonał projekt gruntownego zm o
dyfikowania przywiezionego samolotu Furman. Zwrócił uwagę na zalety płata
o kształcie wzorowanym na kształcie nasion południowoamerykańskiej palmy
zanania macrocaipa, zastosowanego w samolotach Taube (go
łąb) konstrukcji inż. Igo Etricha, oraz na słabość podwozia kon
strukcji Flenry Farmana. W wyniku tych spostrzeżeń Polak w y
konał projekt modyfikacji samolotu Fannan przez dodanie mu

Reklamówka zakładów lotniczych Etricha w Lubawce / Zdjęcie: Lubawka-Dolny Śląsk.org.pl

rozszerzonych ku tyłowi końcówek górnego płata i zam iany - według w łasne
go pom ysłu - podwozia z giętych sprężystych kabłąków drewnianych. Do każ
dego kabłąka-płozy zamocowana była sznurem gum owym oś z parą kół. Sznur
gumowy w chwili zetknięcia się z ziemią pozwalał kołom na przesuwanie się

Samolot Etrich Taube Rysunek: Krzysztof Janowlcz
t
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do tyłu, zapewniając własności amortyzacyjne i działając ham ująco, co znacz
nie skracało dobieg. D zisiaj pow iedzielibyśm y, że był to być m oże pierw o
wzór podw ozia z niezależnym zawieszeniem kół bliźniaczych, będący po
m ysłem inż. Piotra Kubickiego, który jako pierw szy na świecie zastosow ał je
w najnowocześniejszym bombowcu II RP - PZL-37B Łoś.

Silnik Gnome zachowany w muzeum lotniczym w Le Bourget Zdjęcie: Andrzej Zlober

Odnośnie samolotu Taube, warto przytoczyć ciekawostkę, że w Lubawce
na D olnym Śląsku istniała jedna z pierwszych w Europie fabryk tychże samo
lotów - Etrich Taube, założona przez Igo Etricha pochodzącego z pobliskiego
czeskiego Trutnova. Etrichowie rozpoczęli budowę fabryki samolotów w 1912,
a produkcję gołębiego sam olotu uruchomili już jesienią tego sam ego roku.
W spom nieniem tego wydarzenia jest reklam ówka zakładów lotniczych w L u
bawce. Zarządcą fabryki był August Jäger, a głównym konstruktorem inżynier
Stańko Bloudek, absolw ent praskiej politechniki. 24 sierpnia 1913 o 16:00
wystartował z Lubawki sam olot NV-3 Taube z pilotem A lfredem Friedrichem
i konstruktorem Igo Etl ichem, prawdopodobnie na pierwszy lot nad K arkono
szami. Lecieli przez Bemartice, H om i Stare Mesto, Svobodę nad Upą, Janske
Läzne i Cerną Horę. Z powrotem lecieli przez H om i Stare Mesto, gdzie na
oczach 8 tysięcy zachwyconych widzów wylądowali na chwilę i jeszcze tego
samego dnia przelecieli do Lubawki. Lot ten był tylko próbą przed tajnym lo
tem, który wszedł do historii lotnictwa pod nazw ą Lotu przez pięć krajów.
W racając do 1910 i W archałowskiego, to w dniu 17 lutego nasz rodak
z pasażerem na pokładzie Farmana, którym był płk Booms okrążył 10-krotnie
lotnisko W ienier-Neustadt, utrzymując się w powietrzu przez 25 min. i 22 s.
W ynik ten kwalifikował Adolfa W archałowskiego do nagrody ustanowionej
przez Alfreda Abrahama Gemgrossa, niemiecko amerykańskiego kupca z W ied
nia. Aby ją uzyskać, W archałowski dw a dni później, w obecności przedstawi
cieli Austriackiej Komisji Lotniczej w ykonał dwa loty, tj. 15-minutowy bez
pasażera i 5-m inutowy z pasażerem, ustanawiając tym samym dwa pierwsze
oficjalne, lotnicze rekordy Austrii! Z a swoje wyczyny zdobył odpowiednio
nagrodę w w ysokości 2000 koron i 1000 koron.

Aubitoplan z 1910 / Zdjęcie: via Jerzy Butkiewicz

Kolejne tygodnie przyniosły dalsze sukcesy. 1 marca Warchałowski utrzy
mał się w powietrzu 1 godz. 2 minuty, krążąc na wysokości 80-100 metrów,
a 5 m arca zdobył nagrodę Aeroklubu Austriackiego za pierwszy przelot na
odległość 10 km. Ówczesna prasa, odnotowując jego lotnicze wyczyny, przy
sporzyła mu coraz większej splendoru.

LSKI PIONIER
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W racając do wytwórni Autoplan - na wiosnę 1910 zbudowano w niej pierw
szy zm odyfikowany sam olot, nazwany Autobipłan Warchałowski I Vindobo
na II napędzany silnikiem Gnomę o m ocy 50 KM. Autobipłan został oblata
ny 9 m aja 1910 przez Adolfa W archałowskiego, który 22 kwietnia otrzymał
austriacką licencję pilota nr 1.
Czasopismo Flight, oficjalny dziennik The R oyal Aero o f the United King
dom z m aja 1911 nr 123 na str. 402 publikowało listę posiadaczy certyfikatu
pilota z Austrii, Danii, Szwecji i Szwajcarii. W g listy More Continental Avia
tors Austria m iała wówczas dziewiętnastu pilotów, Dania i Szwajcaria po trzech,
a Szwecja - jednego. N a liście tej zamieszczono nazwisko W archałowski Adolf
z uprawnieniami nr 1 nadanymi 22 kw ietnia 1910, oraz jego brata K arola - nr
8 z dnia 27 lipca 1910. Karol W archałowski, oprócz profesji pilota-oblatywacza w latach 1911-1913 rozwijał w A ustrii koncepcję torpedy pow ietrznej,
sterowanej w locie za pom o
cą m echanicznego progra
matora. Następnie pracow ał
nad to rp e d ą p o w ie trz n o wodną, gdzie układ utrzy
m ujący kierunek ruchu uzu
pełnił o żyrokom pas z elek
trycznym i przekaźnikam i.
Traktuje o tym, praca Stani
sława Januszew skiego Taj
ne wynalazki lotnicze P ola
ków. Rosja 1870-1917. D o
dajm y, że pozostali bracia
A d o lfa W arch ało w sk ieg o
również zapisali się w histo
rii pionierskich czasów lot
nictwa. Józef, to konstruk
tor silników, A ugust zaś był
głównym anim atorem lotni-

Silnik samolotu Vindobona.
Wiener Neustad 1910 / Zdjęcie:
via Jerzy Butkiewicz

Samolot Warchałowskiego Vindobona. Za sterami Oblt. Asztalos. Wiener-Neustadt 1910
Zdjęcie: via Jerzy Butkiewicz
czych poczynań rodziny, założycielem wytw órni Autoplan-W erke, która to
urzeczyw istniała w naturze projekty konstrukcji lotniczych A dolfa W archa
łowskiego.
Już w trzy tygodnie później po pierwszym oblocie Waichałowski I Vindobo
na II , 29 maja 1910 wystartował do ponownego lotu kolejny zmodyfikowany
samolot, oznaczony jako Waichałowski II. Różnił się od poprzedniego modelu
mniej zaokrąglonymi końcówkami górnego płata, dodaniem osłony na nogi pi
lota, zmienioną sterownicą i gęściej rozstawionymi żebrami płatów, a także zwięk
szoną liczbą słupków między płatami.
Oba samoloty ulegały dalszym modyfikacjom. W iatach 1910-1912 w y
twórnia Autoplan zbudowała 16 egzem plarzy samolotów W archałowskiego,
wśród których m ożna wyróżnić 11 wersji, różniących się silnikami, szczegóła
mi konstrukcji kadłuba, płatów nośnych i usterzenia oraz rodzajem kabinki
pilota. Jeden z tych samolotów był wodnopłatem. Napędzane były silnikami
o mocy od 36,77 do 6.19 kW (50 do 90 KM).

. --------_ -------- -------------

l/Varc/iafowsfa'Typ-ll w locie nad lotniskiem Wiener-Neustadt. 1910 / Zdjęcie: NL. Orelli
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W tym miejscu warte uwagi jest. że w czasach Adolfa W archałowskiego.
konstrukcjom jego nie nadawano kolejnych numerów. Ówczesna prasa, tylko
dwa pierwsze samoloty określiła, jako Warchałowski Typ-1 i Typ-ll . a dalsze
wymieniała, jako Nowy dw upłat Watchaławskiego, Typ wojskowy. Typ wyści
gowy lub podając jedynie informację, że były to konstrukcje typu Fannan.
Natomiast w literaturze nam współczesnej przyjęto numerację wprowadzoną
w 1961 przez Jerzego. B. Cynka, a poprawioną w 1971.
U źródeł sukcesów A. W archałowskiego leżała słuszna decyzja nie rozpo
czynania pracy konstrukcyjnej samodzielnie, lecz wzięcie za punkt wyjścia
udanej konstrukcji (w tym przypadku samolotu Henry Farmana) i stopniowe,
systematyczne modyfikowanie, ulepszanie. Na swoich samolotach Adolf Warchałowski wykonał znaczną liczbę lotów, w tym wiele (jak na owe czasy) prze
lotów. Ustanawiał rekordy i uczestniczył w licznych pokazach, zawodach i kon
kursach. Przypom nijmy - oprócz wcześniej wspomnianych - wybitniejsze osią
gnięcia naszego rodaka.

Mityngi lotnicze, zawody i pokazy

Adolf Warchalowski w Autobiblanie w 1910 / Zdjęcie: via Jerzy Butkiewicz

W dniach 5-15 czerwca 1910, jako świeżo upieczony pilot wziął udział
w Budapest International Aviation M eeting - M iędzynarodowym Mityngu L ot
niczym w Budapeszcie na samolotach Warchałowski Typ-I, Typ-II i na Faimanie. Godne podkreślenia jest to, że A dolf W archałowski zgłosił się tam, jako
reprezentant Polski. Przypom nijmy, że wówczas Polska, jako państwo nie ist
niała i jego zgłoszenie jest pierwszym w historii oficjalnym zgłoszeniem
Polski na międzynarodowe zawody lotnicze! Czasopismo Flugsport z 1910
opublikowało listę pilotów państw zgłoszonych na zawody, na której obok
przedstawicieli Francji, Niemiec, Rosji, Austrii, Italii i W ęgier widnieje War
chałowski - Polska. Natom iast podczas samych zawodów, W archałowski m u
siał zrezygnować z reprezentowania swej ojczyzny. Oficjelom nie w smak było
bowiem, że pierwszy pilot Austrii chce występować w barwach Polski (Dzien
nik Flight nr 74 z 28 maja 1910 na str. 412 opublikował listę pilotów biorących
udział w mitingu w Budapeszcie. N a liście obaj bracia W archałowscy, A dolf
i Karol, byli przedstawienie jako reprezentanci Austrii).
W klasyfikacji ogólnej B udapest International Aviation M eeting A dolf
W archałowski zajął kolejno czwarte i trzy 3. miejsca. I tak :
- najdłuższy czas lotu z wynikiem 1 godz. 13 min. 29 s - 4. miejsce, nagro
da równowartości 24 funtów;
- przelot na najdłuższy dystans z wynikiem 75 km 40 m - 3. miejsce, nagro
dzone 280 funtami;
- przelot dystansu 10 km z min. prędkością, wynik 11 min. 27 s - 3. miejsce
z nagrodą 160 funtów;
- start do lotu z rozbiegu 46 m etrów - 3. m iejsce nagrodzone 80 funtami.

Autobiplan Warchatowski Typ-VI na lotnisku Wiener-Neustadt / Zdjęcie: NL. Orelli

Pełne wyniki zawodów Budapest Flying M eeting opublikował na str. 487
dziennik Flight nr 78 z 25 czerwca 1910.
W trakcie trwania zawodów, A dolf W archałowski na swoich dwupłatow
cach w ykonał szereg lotów z pasażeram i, wśród których byli W ielki Książę
Józef A ustriacki i dostojna księżniczka Austrii, Augusta. Za dowód tych w y
darzeń niech posłużą zdjęcia, jakie zam ieścił na swoich łam ach Flight (nr 79
z 2 lipca 1910. str. 507 i nr 80 z 9 lipca 1910 r. str. 530).
Zaw ody w B udapeszcie były zw iastunem kolejnych sukcesów A dolfa
W archałowskiego. I tak w lipcu, w trakcie lokalnych organizowanych w nie
dzielę spotkań lotniczych na lotnisku W iener-Neustadt Adolf zdobył dwie pierw
sze nagrody - za najdłuższy łączny czas przebywania w powietrzu i za najszyb
szy przelot odcinka 10 km (przeciętna 63.4 km/godz.).

Warchałowski po locie z Wienier-Neustadt do Wiednia w dniu urodzin cesarza Austrii,
Franciszka Józefa I / Zdjęcie: Flight, str. 737 z 10 września 1910

18 sierpień 1910. to dzień 80. urodzin cesarza Austrii Franciszka Józefa I.
W cześnie rano tego uroczystego dnia, o 5:25 Adolf W archałowski wystarto
wał dwupłatowcem Typ-II z W iener-Neustadt. W zniósł się na 200 m i ciągle
nabierając wysokości, skierował się na W iedeń i zamek Imperial w Laxenburgu. Przelatując nad Dunajem skierował się na katedrę Św. Stefana i zataczając
koło na wysokości ok. 700 m, o godz. 6:20 rozpoczął powrót do miejsca startu.
W W iener-Neustadt wylądował na 10 min. przed godz. 7. W ciągu 1 godz. 30
min. przeleciał 110 km. Opis tego przelotu zamieścił na str. 719 dziennik F li
ght z 3 września 1910 pt. A n A ustnan Biplane over Vienna. Był to najlepszy do
tej pory przelot nad Austrią, zarówno osiągniętą wysokością lotu, jak i przeby
tą odległością. Tym samym przyćmił międzym iastowy przelot na trasie W ie
ner Neustadt-Sim meringer Heide-W iener Neustadt, którego dokonał 17 m aja
1910 w dwóch etapach Karl Illner.

A.Warchałowski podczas lotu konkursowego - luty 1910 / Zdjęcie: via Jerzy Butkiewicz

Karl illner lak opisał swoje wrażenia z rekordowego lotu - /a czasopismem
sezonowym Vesely vylet {Wesoła wyprawa) Karkonosze/28; Lato 2007:

Pierwszy lot pasażerski w Austrii. Inż. Warchałowski ze swoim pasażerem - luty 1910 ■
Zdjęcie: via Jerzy Butkiewicz

(...) Po .sian ie z wiedeńskiego Nowego Miasta wykonałem na wysokości
około stu metrów kilka okrążeń, silnik pracował be: zarzutu, dlatego skierowa
łem sam olot prosto do Wiednia. (...) Najpierw skierowałem samolot na Theresienfeld, ale minąłem j e i wznosiłem się dalej. Było to wspaniałe uczucie, wreszcie
zupełnie swobodnie w znosić się. nie wiało, silnik pracował rytmicznie. Nagle
przede mną wynurzyły się dwie charakterystyczne wieże kościelne miasteczka
Maria L an zen d o if Wiedeń był schowany w mgle. Następnie ujrzałem srebrną
wstęgę D unaju i kominy gazowni. (...) Obserwowałem sensację wywołaną na
ziemi. Ludzie zatrzymywali się. obserwowali samolot, jeden rolnik zatrzymał
pług. Zaczęło wiać. Automatycznie wyrównałem samolot. Kierowałem się pro
sto na Simmeringer Heide: swój cel widziałem jako błyszczącą zieloną plamkę.
Z boku leżał pode mną centralny cmentarz . Leciałem na wysokości 400 metrów
z taką lekkością ja k nigdy do tej poty. Czym wyżej leciałem tym bardziej bez
piecznie się czułem. Pom imo tego stale myślałem o tym jakie miejsce wybrać
na przymusowe lądowanie w razie usterki. Simmeringer H eide było pode mną.
Biegało tam kilku chłopców (...) więc ptzez chwilę krążyłem. Po 10 minutach
chciałem wylądować, ale dokładnie w miejscu, gdzie chciałem wylądować po
ja w ił się mały chłopiec. Krążyłem więc dalej, a potem wylądowałem. (...) po
piętnastu minutach przyjechał hrabia Kolowrat samochodem L aw in & Klement. Gratulował m i serdecznie, a na szyi zawiesił mi wieniec laurowy. 0 piątej
p o południu znowu wystartowałem. Po mniej niż sto pięćdziesięciu metrach
rolowania, H olubice ju ż się wznosiła. Sześć razy okrążyłem łąkę, a potem p o le
ciałem przez Kaiser-Eberdorf do wiedeńskiego Nowego M iasta. N a lotnisku
zgromadziły się tłumy ludzi, również oficerowie, przez chwilę krążyłem nad lot
niskiem po czym o 6:14 wylądowałem. Z uwagi na silny wiatr lot powrotny
trwał tylko 42 minut}’. Czekało mnie wyjątkowe przyjęcie. Na maszcie wisiał
wielki wieniec laurowy z wielkimi wstęgami i napisem Miasto Wiener N eustadt
- za udany lot do Wiednia 17 maja 1910 roku. Kolejny wieniec laurowy z białoczerwonymi wstęgam i wręczył prezes Komitetu Lotniczego. Obecny był staro
sta miasta, samochodem przyjechał Igo Etrich i wielu innych. O siódmej wie
czorem wystartowałem jeszcze raz na lot widokowy z małżonką pana Etricha.(...)
K arl Illner otrzym ał za swój lot 1000 koron od cesarza Franciszka Józefa
I i 2000 koron od Austriackiego T ow arzystw a Lotniczego razem z wielkim
złotym m edalem.
Lot W archałowskiego nad stolicą Austrii zupełnie zawładnął wyobraźnią
W iedeńczyków. Prasa pełna była jego zdjęć i opisów wielkiego lotu, który
szerokim echem odbił się w całym lotniczym świecie. Ponownie przywołajmy
tu na dowód kolejne num ery dziennika Flight z 1910, tym razem z 27 sierpnia
str. 696 z adnotacją Flying Cross Vienna i 3 września str. 719 A n Austrian Biplane over Vienna oraz zam ieszczoną fotografię na str. 737 dziennika z 10 w rze
śnia, z podpisem Warclmłowski i jego specjalny dwupłatowiec, p o locie z Wiener Neustadt do Wiednia w dniu urodzin Cesarza Austrii. W ydrukowano nawet
specjalny plakat, upamiętniający to wydarzenie.

Wiener Neustad. A. Warchałowski w locie z żoną swojego brata, Anną Warchałowski pierwszy lot kobiety, jako pasażera w Austrii / Zdjęcie: via Jerzy Butkiewicz

Adolf W archałowski, 18 września 1910 w czasie trwania otwartych dni
lotniczych w W iener-N eustadt ustanow ił austriacki rekord w ysokości lotu 460 m etrów. W konkurencji przelotu na odległość 33 km i z pow rotem , W iener-N eustadt - N eunkirchen - W iener-N eustadt, zw ycięzcą został K arl Ill
ner z czasem 23 min. 03 s, a W archałow ski zajął 2. m iejsce z w ynikiem 23
m in. 37 s. Rezultaty zawodów odnotował przywoływany wcześniej dziennik
Flight z 24.09.1910, podając je na str. 783 pt. Flying at Wiener Nettstad.
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Jaką rangę nadano tym dniom lotniczym, świadczy ich otwarcie przez repre
zentującego cesarza Franciszka Józefa I, arcyksięcia Austrii Leopolda Salwatora.
Opracowanie pt. Stary cesarz i nowinki techniczne, wręcz mówi o wizycie cesarza:
(...) We wrześniu 1910 cesarz F ranciszek J ó z e f został zaw ieziony swoim
sam ochodem na m iting lotniczy do W iener Neustadt. W paradzie lotniczej
wzięły udział dwadzieścia trzy aeroplany i austriacki sam olot wojskow y Parseval I. Ja k się wydaje, pokazy wbrew oczekiwaniu nie tylko zainteresowały
cesarza, ale wręcz zafascynowały. Wytrwał dwie godziny na lotnisku i śledził
dokonania lotników. Już rok wcześniej, 23 października 1909, cesarz był św iad
kiem pokazu lotniczego na Simmeringer K aide w Wiedniu. Wyraził lotnikowi,
pionierow i lotnictwa Louisow i Bleriotowi, pełen podziw i uznał znaczenie
lotnictwa dla wojska. (...)
Potwierdzeniem wizyty jest zdjęcie z galerii NL. Orelli, na której uwiecz
niono cesarza, stojącego przed samolotem Warchałowski Typ-Il, udekorowa
nym laurowym wieńcem, jaki Adolf otrzymał po locie nad W iedniem w dniu
18 sierpnia.
W październiku 1910 A dolf Warchałowski wziął udział w lotach pokazo
wych w czeskich miastach Morawska Ostrawa, Opawa i Brno, gdzie zgroma-

Arcyksiążę Leopold Salvator jako pasażer A. Warchałowskiego. Wiener-Neustadt, wrze
sień 1910 ' Zdjęcie: via Jerzy Butkiewicz
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dziło się ponad 50 000 widzów, choć bilety wstępu były dość drogie. W ystą
pienie W archałowskiego zostało uznane jednym z większych wydarzeń histo
rii tam tych lat w Brnie.
31 października m ijał term in ubiegania się o nagrodę Dolnej A ustrii za
najdłuższy i najdalszy lot z lotniska W iener-Neustadt. Do lotu w tym dniu sta
nęli Karl Illner na E tńchu i W archalowski na nowym Autobiplanie Wairhałowski Typ III. Samolot ten stanowił ulepszoną wersję Typ-II z zamontowanym
silnikiem D aim ler o mocy 65 KM. W adliwa instalacja silnika zm usiła Adolfa
po 57 m inutach lotu do jego przerwania. W zaistniałej sytuacji nagrodę zdobył
Illner, który utrzym ał się w powietrzu 2 godz. 4 min. 30 s.
W archalow ski nie pozw olił ryw alow i długo napawać się zwycięstwem .
W niecałe dw a m iesiące później, 27 grudnia 1910 ustanow ił austriacki re
kord, tym razem czasu lotu z pasażerem , którym był porucznik CK Armii,
W ęgier Asztalos. U trzym ał się wówczas w powietrzu na sam olocie Warchaiowski Typ-llI przez 2 godz. 17 minut. Przeleciał około 180 km. W ynik W archa
łowskiego był o tyle doskonalszy, że Karl Illner leciał bez pasażera! W kilka dni
później, Adolfa W archałowskiego uznano za najlepszego austriackiego pilo
ta roku 1910, honorując go nagrodą Griinhata.

Dla wojska
Osiągnięcia konstrukcji W archałowskiego zwróciły uwagę przedstawicieli
armii. W listopadzie, sam szef Sztabu Generalnego Conrad von Hötzendorf
(wizjoner fortyfikacyjnego w zm ocnienia granic monarchii austro-węgierskiej,
które to w większości rozbijały się o niechęć parlam entu do zbrojeń i związany
z tym brak środków finansowych) przybył do zakładu Autoplan- Werke zapo
znać się z konstrukcją dwupłata Warchalowski Typ Ul. W izyta zaowocowała
złożeniem zam ówienia na samolot wojskowy. 19 marca 1911 oblatany został
Autobiplan Typ Wojskowy-I (Warchalowski Typ-TV) sterowany wolantem i wy
posażony w m ałą kabinkę. W archalowski wykonał tego samego dnia jeszcze
7 lotów, w tym jeden z dwoma pasażerami. 1 maja, w trakcie oficjalnych prób

odbiorczych samolotu przez wojsko, A dolf wykonał lot z pasażerem, uzysku
jąc przewyższenie 380 m. tym samym ustanawiając nieoficjalny austriacki re
kord wysokos'ci dla sam olotu z dwuosobowa załogą. Podczas próby prędko
ści dwupłatowiec osiągnął 82 km /godz. W tydzień później, 8 m aja poddano
sam olot próbie lotu z obciążeniem , połączoną z jego długotrw ałością. A dolf
W archalow ski wystartował, m ając na pokładzie dw óch w ojskow ych i około
70 kg paliwa. Dało to obciążenie blisko 300 kg. Utrzym ał się w powietrzu
przez 2 godz. 15 min., krążąc na wysokości 300 m nad miejscem startu. W ylą
dował z zapasem paliw a jeszcze na 30 min. lotu. Postawione wymagania nie
tylko spełniono, ale wręcz przekroczono! Samolot został przyjęty przez armię.

Nowe konstrukcje i kolejne zawody
Zakłady Auloplan-Werke nie poprzestały na samolocie Autobiplan Wojsko
wy I. Rozpoczęły budowę dwupłatów Typ l . którą ukończono pod koniec maja
1911. i Typ-VI, nazwany Windobona Wyścigowy, stanowiący rozwinięcie TypuIV, którego napęd stanowił silnik rzędowy Daim ler o m ocy 65 KM. Typ-17
oblatany przez A. W archałow skiego 7 czerwca, m iał oprócz oprofilowanej
kabiny załogi, wyposażonej w kilka przyrządów pokładowych, ulepszone ste
rowanie wolantem i pojedynczy ster kierunku. Zbudowano po dwa egzem pla
rze, zarówno Typ-V, jak i Typ-VI.
W zorganizowanym w dniach 1-8 października 1911, I. Austriackim T y
godniu Lotniczym (The First Austrian A em nautics Week) w W iener-Neustadt
udział wzięły dwa samoloty Warchalowski Typ-V. Pilotowali je A dolf W archałowski i inż. Joseph Sablatnig. W dniu otwarcia, w konkurencji wysokości lotu
2. miejsce zajął inż. Sablatnig z rezultatem 993 metrów. Pierwszym, był au
striacki lieutenant (por.) Bier. Kolejną - wyścig na dystansie 33 km z WienerNeustadt do Neunkirchen i z powrotem wygrał W archalowski z czasem 24
minut. Ekscytujące zdarzenie tego dnia było udziałem J. Sablatniga, któremu
na wysokości 400 metrów zapalił się samolot. N a szczęście obyło się bez po
ważniejszych konsekwencji dla pilota, nie licząc utraty samolotu, który spłonął
doszczętnie. Już nazajutrz Sablatnig wykonał najlepszy lot dnia. w czasie 1 godz.
3 min. 51 s. W ostatnim dniu zawodów, w niedzielę W archalowski był drugi w
konkurencji lotu z pasażerem z czasem 3 godz. 17 min. W ygrał K arl Illner -

Warchalowski Autobiplan ze swoim konstruktorem i pilotem w jednej osobie
Zdjęcie: NL. Orelli
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Dekoracja A.Warchałowskiego wieńcem laurowym, po locie z Wiener-Neustadt do Wied
nia i z powrotem w dniu urodzin cesarza 18 sierpnia 1910 samolotem
Warchatowski Typ-ll /Zdjęcie: NL. Orelli

Cesarz Austrii i Adolf Warchatowski, mityng lotniczy Wiener-Neustadt /Zdjęcie: NL.Orelli

4 godz. 5 min. Opis wydarzeń, jakie m iały m iejsce podczas zaw odów publi
kow ał w październikow ym num erze dziennik F light na str. 901 pt. A n A u strian Flying Week.

Przybliżmy nieco postać inż. Sablatniga
Jak wielu w owym czasie, pionier i pasjonat lotnictwa, absolw ent inży
nierii m echanicznej i inżynierii elektrycznej zatrudniony w Autoplcin -W erke. W historii sam olotów W archałow skiego zapisał się nie tylko udanym i na
nich startami, ale i zniszczeniem konstrukcji. Jednym z udanych startów jest
pierwszy w historii Austrii nocny lot nad W iedniem , wykonany 9 sierpnia 1911
na samolocie Warchatowski typ VI. Samolot do tego lotu wyposażono w cztery
reflektory, dwa na podwoziu i dwa na przedniej ramie kadłuba. Podczas tego
lotu maszyna osiągnęła wysokość 700 m. Kolejny start, 19 sierpnia 1911, bę
dący próbą lotu okrężnego wokół Dolnej Austrii, zakończył rozbiciem sam o
lotu Warchatowski Typ VII. ale osiągnął prędkość przelotową 106 km /godz. To
był drugi wypadek lotniczy z udziałem tego pilota po wcześniej wspomnianym
zapaleniu się samolotu w czasie Tygodnia Lotniczego.
Lot okrężny, Sablatnig ponow ił 24 sierpnia 1911 na sam olocie Warchałowski Typ-VIIl, szczęśliw ie pokonując odległość 345 km w czasie 36 godzin
41 minut. T ym sam ym zdobył nagrodę D olno-A ustriackiego L otu O krężne
go w wysokości 20 000 koron.

Inż. Sablatnig poza w spomnianymi sukcesami był tym, który ulepszył kon
strukcję samolotu Warchatowski Typ-X, nazywając go Sablatnig Wojskowy. W y
konano go w jednym egzemplarzu na konkurs CK. Armii, oblatując 1 m aja
1912. W 1915 usamodzielnił się, zakładając przedsiębiorstwo Sablatnig-Flugzeugbau GmbH, gdzie projektował i budował w krótkich seriach samoloty Sa
blatnig SF 2, SF 5, SF 6.

Ale wracajmy do naszego rodaka
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W m iesiącach sierpniu i wrześniu konstruktor bierze udział w w ielkich
m anew rach wojskow ych, pełniąc na sam olocie Warchatowski Typ-VIl funk
cje wyw iadow cze i łącznikowe. M anewry m iały m iejsce w rejonie Virovitica, m iasta w północnej Chorwacji. Loty w yw iadow cze W archałow skiego na
rzecz arm ii P ołudnie dały przejrzysty obraz ruchów i zam iarów kaw alerii
Północy i wykazały przydatność sam olotu na polu walki.
21 października 1911 A.Warchałowski przewiózłna swym sam olociez Wied
nia do Schwarzenberg podarunek ślubny dla księcia Karola I Habsburga-Lotaryńskiego, ostatniego władcy Cesarsko-Królewskich Austro-W ęgier, następcy
cesarza Franciszka Józefa I. W ybranką serca księcia Karola była Zyta BurbonParm eńska. Podarunk stanowiła statuetka, przedstaw iająca postać trzym ającą
srebrny model samolotu W archałowskiego, będąca prezentem dla książęcej
pary nowożeńców od A. W archałowskiego i jego brata Augusta. W ydarzenie
to, pt. A Wedding Gift by Aeroplane odnotował dziennik F light z 28 październi
ka 1911. str. 943. Zdjęcie statuetki zostało zamieszczone na str. 988 Flight
z 11 listopada 1911.
30 października 1911 A dolf W archatowski odniósł najbardziej spektaku
larny sukces w swojej karierze lotniczej. N a sam olocie Warchatowski Typ IX
utrzym ał się w powietrzu z trzem a pasażeram i przez 45 m inut 46 sekund. Był
to najlepszy tego rodzaju wyczyn na świecie! Poprzedni, należący do Busso-

Autobiplan Wojskowy I (Warchatowski Typ- IV) z konstruktorem A. Warchałowskim
wraz z bośniackim urzędnikiem i austriackim oficerem / Zdjęcie. NL. Orelli

sień 1910 / Zdjęcie: via Jerzy Butkiewicz

Nasz zasłużony pionier aw iacji,A dolf W archałowski w latach 1910 1911.
które były najaktywniejszym okresem jego lotniczej kariery w ykonał łącznie
550 lotów w ciągu 125 godzin, w tym 196 lotów z pasażeram i. W yszkolił wie
lu znanych w A ustrii pilotów, m.in. Otto Bleiera, W ilhelm a Boom sa, por. Holeka, Alberta Huntera, por. O leina i swego brata K arola W archatowskiego.

konywała nieliczne skoki lub krótkie loty po prostej.

na, wynosił 31 min. 23 sek. Opis rekordowego lotu zamieścił dziennik Flight
w num erach z 18 listopada 1911 pt. New Word' \ Passenger Records i 16 grud
nia 1911 New Passenger Records.
Rok 1911 A dolf W archałow ski zakończył 21 grudnia wykonaniem 15-minutowego lotu z pięciom a pasażerami.

Hydroplan
W ytw órnia Autoplan-W erke w listopadzie 1911 na zlecenie austro-w ęgierskiej m arynarki w ojennej rozpoczęła prace nad budow ą dw upłata pływ a
kow ego Warchałowski Typ-X. O kazało się, że była to ostatnia konstrukcja
A dolfa W archatow skiego, bow iem 21 m arca 1912 konstruktor podał do pu
blicznej wiadom ości, że po ukończeniu budowy wodnopłata w ycofa się z dzia
łalności lotniczej zakładów Autoplan-W erke i założy z bratem Józefem fabry
kę m aszyn rolniczych.
Dw upłat pływ akow y ukończono w takim czasie, aby m ógł być ekspono
wany na Austrian International Aero Exhibition (Austriackiej M iędzynaro
dowej W ystaw ie Lotniczej) w W iedniu, otwartej 18 m aja 1912, a trwającej
do 23 czerw ca 1912, zorganizowanej przez kk "ster-reichischen F lugtechni
schen Verein.
Warchałowski Typ-X ustawiony w napełnionym wodą basenie pośrodku
pawilonu w ystawienniczego, był centralnym punktem wystawy, budząc po
wszechne zainteresowanie zwiedzających. Samolot, klasyczny dwupłat napę
dzany 4-cylindrowym silnikiem rzędowym Wemer-Pfleiderer o mocy 90 KM
ze śmigłem pchającym, m iał dwa pływaki główne i pływak ogonowy.
Oblotu w odnosam olotu W archałowski dokonał 25 lipca 1912 z lotniska
W ienier-N eustadt, w odując na Dunaju. Jego pływ aki miały zam ontow ane
odejm ow ane koła, co daw ało m ożliw ość działania samolotu zarów no z lądu,
jak i z wody. D w a dni później, 27 lipca na wodnosam olocie Typ-X odbyto
pierwsze loty z pasażerami. 29 lipca poleciał jako pasażer płk Rossm an z CK.
Sztabu Generalnego.
7 sierpnia 1912, w obecności oficjalnej kom isji marynarki, rozpoczęto pró
by odbiorcze, zakończone trzy dni później. W czasie prób wodnosamolot pilo
towali oficerowie m arynarki. Podczas próby obciążenia, sam olot mając ładu
nek kontrolny 260 kg, na który składało się 140 kg ciężaru załogi + 70 kg
paliw a + 50 kg worków z piaskiem, wystartował z połowy przewidzianej wa
runkami do startu odległości 300 m i przez 30 minut krążył nad lotniskiem na
wysokości 200 m etrów. Podczas próby prędkości osiągnięto wynik 70 km /
godz., a następnie wykonano lot trwający 1 godz. 3 min., w czasie którego osią
gnięto wysokość 700 metrów. 10 sieipnia 1912 próby zakończono. Wawhałowski Typ-X został przyjęty przez Marynarkę W ojenną Austro-Węgier i przekaza
ny do głównej bazy floty w Poli (obecnie Pula), portu na półwyspie Istria nad
Morzem Adriatyckim. Monarchia austro-węgierska m iała wówczas dostęp do
Adriatyku wzdłuż wybrzeża - od Triestu do Dubrownika.
W arto przy okazji bazy marynarki wojennej w Poli i stacjonujących tam
wodnosamolotów wspomnieć nazwisko Stanisława Fryzę (urodzony 1 grudnia
1885 w K rakow ie, zm arły 3 m arca 1964 w Gliwicach), przyszłego profesora
dr. inż. Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W październiku 1906 Stanisław
Fryzę został pow ołany do odbycia zasadniczej, jednorocznej służby w ojsko
wej w austriackiej m arynarce wojennej w Poli. Zmobilizowany po wybuchu
I w. św., ponow nie trafił do Poli, gdzie odbyw ał służbę kolejno na torpedow 
cu M SM 51 i pancernikach TegetthofiArpad. W iosną 1916 został odkomende
rowany na stację lotniczą marynarki wojennej jako obserwator-oblaty wacz każ
dego nowego hydroplanu. Czy dane m u było latać na wodnosamolocie Adolfa
W archatowskiego? Tego nie wiemy.

W 1912 A dolf W archałowski został uhonorowany przez Aeroklub Austrii
Srebrnym M edalem za Zasługi dla Aeroklubu. W 1914 był członkiem komisji
Sportowej Hydroplanów Austriackiej Komisji Aeronautycznej. W zmianki ptasowe o tym niezmiernie popularnym lotniku stopniowo znikały ze szpalt dzien
ników. Ostatnia informacja związana z osobą Adolfa W archatowskiego dotyczy
jego udziału w M iędzynarodow ym Spotkaniu Lotniczym w A spem , w dniach
2 1 - 2 8 czerw ca 1914, gdzie startow ał na sam olocie Lohner. Z nalazł się
w składzie reprezentacji pilotów A ustrii, która ryw alizow ała z ekipam i kra
jów takich, ja k Anglia, Francja, Rosja, N iem cy i W ęgry.
Pionierskie dokonania Adolfa W archatowskiego jako pilota i jako konstruk
tora z całą pew nością pozwalają m u zająć w historii światowej aeronautyki
wyjątkową pozycję!
Pytanie na koniec - co z wytwórnią Autoplan-W erke, która tak walnie przy- |
czyniła się do sukcesów Adolfa W archatowskiego? Postęp techniczny w lot
nictwie wym uszał ponoszenie coraz większych nakładów finansowych i roz
wój zaplecza naukowo-technicznego. T ym nowym zjaw iskom nie sprostały
m ożliwości finansowe w łaściciela Autoplan-Werke, A ugusta W archatow skie
go. Z chw ilą przejęcia przez wojsko lotniska W iener-Neustadt, stworzenia tam
bazy lotniczej, August zam ierzał w oparciu o kapitały banku Anglo-Austriackiego przenieść swe zakłady na lotnisko Aspem . Rozważał możliwość urucho
m ienia licencyjnej produkcji samolotu Nieuport. Uzasadnione to było tym, że
wojsko w obliczu zbliżającej się wojny przestało interesować się konstrukcja
mi wywodzącym i się od Furmana. W A spem na budowę hangarów i urucho
m ienie produkcji nie starczyło już środków i czasu. Zakłady W archatowskiego
wchłonięte zostały przez konkurentów, tym samym kładąc kres konstrukcjom
Adolfa W archatowskiego.
Zygmunt Bąk
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L O T N IC T W A

Sukcesy lotnicze ściśle powiązane były z działalnością konstruktorską. Licz
ba wykonanych 16 egzem plarzy sam olotów w 11 wersjach, zapisane na ich
koncie wiele uznanych osiągnięć sportowych i praktyczne ich wykorzystanie
w armii austriackiej, zdaje się m ówić sam o za siebie, gdy w tym sam ym czasie
większość sam olotów innych polskich współczesnych mu konstruktorów , wy

POLSKI PIONIER

Kraksa Karola Warchatowskiego na samolocie brata Adolfa. Wiener-Neustadt, wrze

