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Panstwowe Zaklady Lotnicze, Warszawa
Działalność Wytwórni Płatowców PZL do 1934 r. została 

opisana w poprzednim tomie książki. W 1935 r. wytwórnia 
przeniosła się z lotniska mokotowskiego na Okęcie-Paluch 
i następnie przyjęła nazwę PZL WP-1. Tu prowadzono pro-
dukcję samolotów P.11c, P.24 i PZL.23 „Karaś”, a następnie 
PZL.37 „Łoś” i budowano dalsze prototypy. W tomie III omó-
wiono pozostałe konstrukcje Polskich Zakładów Lotniczych 
w Warszawie poczynając od PZL.23 „Karaś” a skończywszy 
na PZL.50 „Jastrząb” oraz planowanym PZL.55.

Znak firmowy PZL (1935-1939)

PZL.23 „Karaś”, PZL.42 i PZL.43

Na poczatku 1931 r. inż. Stanisław Prauss na zamówienie 
Ministerstwa Komunikacji rozpoczął w PZL projektowanie 
sześciomiejscowego metalowego dolnopłata pasażerskiego z sil-
nikiem Pratt-Wihtney Wasp o mocy 420 KM. Projekt oznaczono 
PZL.13. Wykonano badania aerodynamiczne modelu. Jednak 
już pod koniec 1931 r. Ministerstwo Komunikacji wycofało się 
z zamówienia i prace przerwano.

W 1932 r. Departament Lotnictwa MSWojsk. zgłosił zapo-
trzebowanie na samolot rozpoznawczo-bombowy (tzw. liniowy), 
który stałby się następcą samolotów Potez XXVII, Potez XXV 
i Bréguet XIX. Projekt samolotu Lublin R-XVIl, będący mody-
fikacją Poteza XXV z chowanym podwoziem, został odrzucony. 
W tym czasie pierwsze loty wykonywał samolot PWS-19, 
lecz chciano mieć do porównania również prototyp samolotu 
metalowego z państwowej wytwórni PZL. 
W 1932 r. S. Prauss rozpoczął pracę nad 
projektem samolotu rozpoznawczo-bom-
bowego, PZL.23, opierając jego konstruk-
cję na projekcie PZL.13.

W połowie 1932 r. po zakończeniu 
projektowania samolotu PZL.19 prze-
znaczonego do udziału w zawodach 
Challenge 1932 r., do prac nad samolotem 
PZL.23 przystąpił dr inż. Franciszek 
Misztal, który został zastępcą Praussa. 
Dr F. Misztal opracował do samolotu 
płat kesonowej konstrukcji według 
swego patentu. Płat o takiej konstrukcji 
był już z powodzeniem zastosowany 
na PZL.19.

Konstrukcja kesonowa płata składała 
się z dwóch ścianek pionowych (zastę-
pujących ścianki dźwigarów) pokrytych 
blachą falistą o falach pionowych, oraz 
z dwóch ścianek poziomych pokrytych 
blachą falistą o falach biegnących wzdłuż 
rozpiętości skrzydła, zaś całość usztyw-
niona była wewnętrznymi przegrodami. 
Na keson nakładane były żebra i pokry-
cie z gładkiej blachy. Przy opracowaniu 
tej konstrukcji wykonano kilka modeli 

kesonu, przeprowadzając próby wytrzymałościowe i sztyw-
nościowe - przy konsultacji prof. T.M. Hubera. Konstrukcja 
kesonowa okazała się lżejsza od normalnej dźwigarowej.

Konstruktor chciał zastosować optyczny celownik 
pryzmatyczny, jednak Szef Departamentu Aeronautyki 
płk. L. Rayski zażądał zastosowania celownika RH-32 pomy-
słu kpt. inż. Roberta Hirszbandta, wymagającego widoczności 
do przodu. Wówczas dyr. Witold Rumbowicz zaproponował 
zastosowanie pod kadłubem gondoli strzelecko-bombardier-
skiej, zwanej kołyską.

Z początkowo przewidywanej wieżyczki bębnowej patentu 
inż. Z. Ciołkosza - zrezygnowano. Inż. Ludwik Białkowski 
opracował oryginalną automatyczną pneumatyczną podstawę 
do k.m. tylnego stanowiska strzeleckiego, której dokumentacje 

Pierwszy prototyp samolotu rozpoznawczo-bombowego PZL.23/I Karaś, 1934 r. (JBC)

Prototyp PZL.23/I z anteną wzdłuż skrzydeł (AG)
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PZL.48 „Lampart”

W lutym 1937 r. Dowódca lotnictwa gen. L. Rayski wobec 
kłopotów z silnikami „Foka” polecił zabudować na drugim 
prototypie samolotu PZL.38 „Wilk” silniki gwiazdowe 
o mocy 700 KM Gnôme-Rhône lub Hispano-Suiza. Projekt 
wstępny zabudowy wykazał, że jest konieczne zaprojekto-
wanie zupełnie nowego samolotu. W 1938 r. zapadła decyzja 
realizacji samolotu, PZL.48, nazwanego „Lampart”. Projekt 
konstrukcyjny samolotu został wykonany pod kierunkiem 
dr inż. F. Misztala. W pracach brali udział inż. T. Tarczyński 
i inż. M. Hoszowski. Samolot mimo podobieństwa zewnętrz-
nego do „Wilka” został zaprojektowany od nowa, w celu uzy-
skania mniejszego ciężaru konstrukcji. Do napędu samolotu 
wybrano silniki Gnôme-Rhône 14M „Mars” o mocy 700 KM, 
o wyjątkowo małej średnicy - 0,96 m. Przewidywane było 
uruchomienie produkcji tych silników w wytwórni Avia 
w Warszawie. Co najmniej 1,5-krotny wzrost masy zespołu 
napędowego powodował, że samolot musiał miał większą masę 
własną, a ponadto przewidywano większą masę użyteczną 
czyli musiał mieć większą powierzchnię nośną. Z „Wilka” 
wykorzystano tylko część kabinową kadłuba. Kadłub nieco 
przedłużono, a usterzenie powiększono. Płat zaprojektowano 
od nowa, rezygnując z ciężkich slotów oraz kesonowej kon-
strukcji środkowej części płata, zastępując ją półskorupową. 
Jako w pierwszym samolocie PZL zastosowano integralne 
zbiorniki paliwa w płacie. 

Na początku 1939 r. na Warsztacie Studium PZL (tj. działu 
prototypowego) rozpoczęto budowę prototypu „Lamparta”. 
W lecie 1939 r. gotowy był płat, a kadłub znajdował się w budo-
wie. Stwierdzona w lecie 1939 r. konieczność wysunięcia 
działek bardziej do przodu zmuszała do przesunięcia silników 
do tyłu, dla zachowania właściwego położenia środka ciężkości 
samolotu. W jesieni 1939 r. miały się odbyć próby statyczne 
płatowca, a w połowie 1940 r. - oblot prototypu. Planowano 
wyprodukowanie w 1941 r. 147 „Lampartów”, z których 
miano utworzyć 14 eskadr pościgowych. Przewidywane były 
dwie wersje tego samolotu, PZL.48A i PZL.48B, różniące się 

uzbrojeniem. Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. przerwał 
prace nad „Lampartem”.

W sierpniu 1939 r. dr Misztal opracował projekt wstępny 
odmiany rozwojowej „Lamparta”, oznaczonej PZL P.54 „Ryś”, 
o powiększonych wymiarach, napędzanej dwoma silnikami 
rzędowymi Hispano-Suiza 12L lub 12Z o mocy 1200÷1600 KM. 
Samolot miał mieć w przodzie kadłuba 2 działka 20 mm i 6 k.m., 
prędkość maksymalna miała wynosić 640 km/h. 

Konstrukcja
Dwumiejscowy samolot myśliwsko-bombowy konstrukcji 

metalowej, o układzie dwusilnikowego dolnopłata z chowanym 
podwoziem.

Kadłub o przekroju owalnym, półskorupowy, duralowy, 
kryty blachą. Kabiny kryte. Przednia kabina pilota, tylna 
strzelca. Sterownice podwójne. Podwozie główne dwukołowe, 
z amortyzatorami olejowo-powietrznymi, chowane w gondole 
silnikowe. Płoza ogonowa z kółkiem.

Płat trapezowy z eliptycznymi końcówkami, trójdzielny, 
duralowy, kryty blachą. Środkowa część płata dwudźwigarowa, 
części zewnętrzne konstrukcji kesonowej typu PZL (według 
patentu F. Misztala). Skrzydła wyposażone w klapy krokody-
lowe. Usterzenie konstrukcji duralowej, kryte blachą. Usterzenie 
pionowe podwójne.

Uzbrojenie. „Lampart A” miał mieć dwa działka 20 mm 
FK wz. 38D i 2 k.m. 7,92 mm wz. 36 pilota w przodzie kadłuba 
oraz 2 ruchome k.m. 7,92 mm wz. 37 obserwatora. „Lampart B” 

- miał być uzbrojony w 1 działko i 4 k.m. 7,92 mm wz. 36 pilota. 
Ładunek bomb 300 kg. 

Silniki 2 chłodzone powietrzem, 14-cylindrowe, o układzie 
podwójnej gwiazdy, Avia Gnôme-Rhône 14M07 „Mars” (w pro-
totypie 14M05), o mocy maksymalnej 730 KM przy 3135 obr/
min na wysokości 3500 m, mocy nominalnej 660 KM na wyso-
kości 3650 m i mocy startowej 640 KM, o masie 450 kg każdy, 
z reduktorem i sprężarką. Osłony silnika NACA z regulowa-
nymi klapkami. Śmigła trójłopatowe metalowe, przestawialne. 
Zbiorniki paliwa w środkowej części płata.

PZL.48 B „Lampart”
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Samolot Moryson II „Ostrovia II"

Drugi samolot zbudowany przez Józefa Morissona był 
już jego własną konstrukcją. Samolot został zbudowany 
w Warsztatach Wagonowych w Ostrowiu Wlkp. przy pomocy 
Koła LOPP. Miał on wziąć udział w III Krajowym Konkur-
sie Awionetek (24 września - 6 października 1930 r.), lecz 
nie pozwoliło na to zbyt późne dostarczenie silnika Cirrus III.

Samolot został oblatany 24 września 1930 r. przez sierż. 
pil. Karlińskiego i chor. Wacława Jurka. Samolot otrzymał 
znaki rejestracyjne SP-AED i był używany przez Aeroklub 
Poznański. Brał udział w IV Krajowym Konkursie Samolotów 
Turystycznych we wrześniu 1931 r. Silnik rzędowy Cirrus III, 
został wymieniony, po uszkodzeniu samolotu w Baranowiczach 
w październiku 1931 r., na gwiazdowy Genet 80 KM. 

W trakcie użytkowania ulegał on modyfikacjom. Podczas 
remontu na przełomie lat 1932/33 otrzymał nowe usterzenie 
pionowe, zaokrąglone u góry oraz z powrotem otrzymał silnik 
Cirrus III. Później został przerobiony na jednomiejscowy, 
przednia kabina została zasłonięta, a umieszczenie w niej zbior-
nika umożliwiło dłuższe przeloty. W lutym 1933 r. wziął udział 
w III Zimowych Zawodach Lubelsko-Podlaskich. W sierpniu 
1936 r. samolot został skasowany. 

Konstrukcja
Dwumiejscowy samolot sportowy konstrukcji drewnianej, 

o układzie wolnonośnego dolnopłata ze stałym podwoziem.
Kadłub o przekroju prostokątnym, zaokrąglony od góry, 

drewniany, czteropodłużnicowy, kryty sklejką. Kabiny otwarte, 
osłonięte z przodu wiatrochronami. Przednia kabina - ucznia 
lub pasażera, tylna - instruktora lub pilota. Za kabiną bagażnik. 
Wejście do kabiny ułatwiał stopień w lewej burcie kadłuba.

Podwozie trójgoleniowe z rur stalowych, dwukołowe, 
z amortyzatorami ze sznurów gumowych na głównych gole-
niach. Płoza ogonowa ze stali resorowej, amortyzowana sznurem 
gumowym. 

Płat trapezowy, trójdzielny, wolnonośny, dwudźwigarowy, 
kryty od spodu i na nosku sklejką, a od góry tkaniną jedwabną. 
Środkowa część płata integralna z kadłubem. W niej zbiorniki 
paliwa i bagażniki na walizki. Płat miał cztery różne dwuwy-
pukłe profile polskie. Dźwigary skrzynkowe. Stateczniki kryte 
sklejką, stery - tkaniną jedwabną.

Silnik chłodzony powietrzem, czterocylindrowy rzędowy 
Cirrus III o mocy nominalnej 85 KM przy 1900 obr/min, macy 
startowej 94 KM przy 2100 obr/min, o masie 130 kg. Okresowo 
zastąpiony przez silnik chłodzony powietrzem, pięciocylin-
drowy, gwiazdowy Armstrong Siddeley Genet, o mocy nominal-
nej 80 KM przy 2200 Obr/min, mocy startowej 88 KM i masie 
95 kg. Łoże silnika spawane z rur stalowych. Osłony silnika 

Moryson II
„Ostrovia II”

wersja II
silnik Genet

wersja I
silnik Cirrus III

wersja III
silnik Cirrus
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