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Instytut Lotnictwa

Instytut Lotnictwa w dużej części XX wieku, a także na początku XXI, stanowi nieodłączną stronę historii polskiego 
lotnictwa, zarówno w dziedzinie powstawania i badania przydatności statków latających, jak i w dziedzinie podstawo-
wych teorii i badań dla jego rozwoju. Tylko do czasu wybuchu drugiej wojny światowej, Instytut oceniał i dopuszczał 
do lotu aż 140 różnych typów samolotów i szybowców, czyli prawie wszystkie jakie w tym czasie powstały.
Po drugiej wojnie światowej, Instytut skupił dużą część pozostałej w kraju kadry konstruktorów lotniczych na czele 
z inż. Tadeuszem Sołtykiem.
Tu powstał pierwszy polski śmigłowiec SP-GIL konstrukcji inż. Bronisława Żurakowskiego i pierwszy polski samolot 
odrzutowy TS-11 „ISKRA”. Wtedy również powstały w Instytucie pierwsze polskie silniki odrzutowe SO-1 i SO-3. Wcze-
śniej jednak powstaje biuro konstrukcji silników tłokowych inż. Wiktora Narkiewicza – twórcy silników m.in. do śmi-
głowca BŻ-4 „ŻUK”, samolotu MD-12 czy „BIESA”.
Twórczy rozmach konstrukcyjny był tak wielki, że stworzono tutaj (w zespole Tadeusza Sołtyka) projekt bardzo awan-
gardowej konstrukcji: naddźwiękowego samolotu szkolno-bojowego TS-16 „GROT”, który niestety ze względów poli-
tycznych został zawieszony. Projekt „GROTA” stał się też impulsem do rozwoju zaplecza badawczego – powstał m.in. 
naddźwiękowy tunel aerodynamiczny.
Szczyt rozwoju konstrukcji lotniczych trwał w  Instytucie do 1957 r., kiedy wszystkie biura konstrukcyjne (za wy-
jątkiem biura silników odrzutowych) zostały przeniesione do sąsiadującej z  Instytutem Wytwórni Sprzętu Komu-
nikacyjnego, późniejszej PZL-Okęcie. Tak powstał nowy twór konstrukcyjno-prototypowy pod nazwą: Ośrodek 
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Konstrukcji Lotniczych (OKL). W OKL kontynuowano 
prace nad śmigłowcami i samolotami – np. MD-12,  
PZL-104 „WILGA” i PZL-106 „KRUK”. Dwa ostatnie tematy 
prowadził zespół inż. A. Frydrychiewicza, włączony do 
OKL z WSK-Okęcie. Po pewnym czasie zamknięto biuro 
inż. B. Żurakowskiego, na skutek zakupienia licencji śmi-
głowca radzieckiego Mi-1. Pozostałość zespołu śmigłow-
cowego pracowała przez jakiś czas pod kierunkiem inż. 
Jana Koźniewskiego nad prototypem doświadczalnego 
samolotu pionowego startu. Jednak po pewnym czasie 
także zespół inż. J. Kożniewskiego rozwiązano.
Przed końcem lat 60-tych Ośrodek został zlikwidowany 
a  część pracowników biur konstrukcyjnych przeniosła 
się z  powrotem do Instytutu Lotnictwa, zasilając różne 
ośrodki badawcze.
W  połowie lat 70-tych Instytut 
Lotnictwa otrzymał zada-nie 
opracowania nowej konstrukcji 
dla potrzeb wojska – samolotu 
szkolno-bojowego. Powstał cał-
kiem nowy zespół złożony głów-
nie z  młodych niedoświadczo-
nych inżynierów, który rozpoczął 
pracę początkowo pod kierun-
kiem dr.  inż. Ryszarda Orłow-
skiego, następnie dr.  inż. Alfreda 
Barona i w końcu przez młodego 
wówczas inż. Włodzimierza Gna-
rowskiego.
Ze względu na skąpą, konsoli-
dację i  doświadczenie, projekt 
powstawał zbyt powoli, gdyż nie 
udało się skorzystać z  doświad-
czeń biura prof. T. Sołtyka. Tym 
niemniej samolot pod nazwą 

Instytut Lotnictwa
„IRYDA” powstawał pokonując wiele 
błędów początkującego zespołu aby 
wreszcie sprostać wszystkim wyma-
ganiom zamawiającego. Była to wielka 
szansa uratowania upadającego rodzi-
mego przemysłu lotniczego. Niestety 
odrzucając ten samolot, przy tym stop-
niu zaangażowania zakładu mieleckie-
go, zmarnowano nieodwracalnie tę 
szansę.
Od roku 1980 Instytut oprócz dużej 
liczby prowadzonych prac badawczo-
rozwojowych (dla lotnictwa i  nie tyl-
ko), prowadził przez jakiś czas dalsze 
prace nad silnikami odrzutowymi pod 
kierunkiem mgr inż. Juliana Falęckie-
go i badaniami statków powietrznych 
w Zakładzie Badań w Locie. Prowadził 
również prace konstrukcyjno-badaw-
cze aparatury agrolotniczej dla samo-
lotów rolniczych.
Niestety, na skutek spadku działalności 

przemysłu lotniczego w dziedzinie własnych konstrukcji, 
zakłady budujące sprzęt latający coraz częściej przepro-
wadzają badania zdatności budowanego sprzętu we 
własnym zakresie tak, że z czasem Zakład Badań w Locie 
Insty-tutu Lotnictwa stał się niewykorzystany i w 2005 r. 
zostaje zlikwidowany. Od znamiennego roku 1989 Insty-
tut, pomimo dużego zaniku rodzimej produkcji lotniczej, 
odgrywa dużą rolę na polu badań i rozwoju wiedzy lotni-
czej podejmując przy tym niejako od nowa projektowa-
nie i  budowę prototypów na mniejszą jednak skalę niż 
w przeszłości (zarówno załogowych jak i bezzałogowych, 
statków powietrznych). Wchodzi przy tym jednocześnie 
w szeroka współpracę międzynarodową. 

Andrzej Rudiuk

Tunel aerodynamiczny niskich prędkości do badania modeli o dużej rozpiętości

Badanie opływu skoczka, Adama Małysza, w tunelu aerodynamicznym
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orologiczna Meteor I, 
która w  całości powsta-
ła w  Instytucie. Kolejne 
lata działalności Instytu-
tu, to przede wszystkim 
praca nad programem 
stworzenia samolotu 
szkolno-bojowego dla 
wojska. Samolot I-22 Iry-
da (powstał w Instytucie 
Lotnictwa), otrzymał 
wszelkie wymagane cer-
tyfikaty potwierdzające 

zgodność zrealizowanego programu budowy samolotu 
z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami zama-
wiającego. W ten sposób Instytut Lotnictwa w pełni wy-
wiązał się z zadania postawionego przez rząd RP.
Kolejnym wyzwaniem dla inżynierów Instytutu był pro-
jekt budowy czteromiejscowego, kompozytowego sa-
molotu osobowego nowej generacji I-23 Manager. Prace 
zostały zakończone sukcesem, a  samolot otrzymał bar-
dzo dobre oceny wśród ekspertów z dziedziny lotnictwa. 
Wśród projektów z  okresu 1990-2000 trzeba wyróżnić 
również projekt dwumiejscowego samolotu szkolnego 
I-25 As, dwu-miejscowego śmigłowca szkolno-patrolo-
wego IS-2 oraz poduszkowca patrolowo-ratunkowego 
PRP-560 Ranger. Aktualnie Instytut Lotnictwa jest pla-
cówką, która specjalizuje się w  świadczeniu najwyższej 
jakości badań, które dostarczają rozwiązań dla proble-
mów współczesnego lotnictwa. Instytut ściśle współpra-
cuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego, 
takimi jak: General Electric, Boeing, Airbus czy Pratt and 
Whitney. Prowadzi także badania dla innych sektorów 
gospodarki.

J. Grzegorzewski, T. Królikiewicz

Historia Instytutu Lotnictwa sięga początków niepodle-
głości Polski, ale oficjalną datą rozpoczęcia działalności 
Instytutu jest I sierpnia 1926 roku. W początkowej fazie 
swojego funkcjonowania Instytut działał jako Instytut 
Badań Technicznych Lotnictwa. Nazwa ta przetrwała do 
początku II wojny światowej. Profil działalności w latach 
1926-1939 skupiał się przede wszystkim na badaniu i cer-1939 skupiał się przede wszystkim na badaniu i cer-939 skupiał się przede wszystkim na badaniu i cer-
tyfikowaniu samolotów. Wszystkie polskie przedwojenne 
samoloty wojskowe były badane i certyfikowane w Insty-
tucie. W krótkim czasie stał się on cenioną w kraju pla-
cówką badawczą oraz kuźnią warto ściowych prac wyna-
lazczych, które wyzna czały nowe horyzonty w przemyśle 
lotniczym. Prężnie rozwijającą się placówkę zatrzymały 
wydarzenia 1939 roku. W latach wojny Instytut przerwał 
swoją działalność, ale kadra pozostała w ścisłym związ-
ku z  lotnictwem, podejmując pracę w  renomo wanych 
placówkach zagranicznych, szcze gólnie w Anglii, a także 
opracowując strategie reaktywacji ośrodka po wojnie.
W  1945 roku powołany został Instytut Techniczny Lot-
nictwa, który ulokowano w  ocalałych budynkach na 
warszawskim Okęciu. W początkowej fazie swojej powo-
jennej działalności w  Instytucie opracowywano silniki 
pulsacyjne i strumie niowe, a także rozpoczęto prace nad 
przełomowym w polskim przemyśle lotniczym śmigłow-
cem SP-GIL. Ponadto Instytut prowadził badania homo-
logacyjne samolotu Szpak 2 oraz pierwszego powojen-
nego szybowca Sęp.
W 1948 roku Instytut zmienił nazwę na Główny Instytut 
Lotnictwa, a  1952 r. nadano mu nazwę, którą posługu-
je się do dziś – Instytut Lotnictwa. Okres powojenny, to 
czas, w  którym kadra naukowo-badawcza i  konstruk-
torska zajmuje się głównie projektowaniem i  wytwa-
rzaniem licencyjnych dwupłatowców PO-2 oraz bardzo 
nowo czesnego na tamte czasy samolotu myśliwskiego 
MIG-15.
Głównym konstruktorem Instytutu Lotnictwa w  tych 
latach był wybitny wizjoner lotnictwa profesor Tadeusz 
Sołtyk, pod kierownictwem którego powstają tu samolo-
ty TS-Bies, z TS-Iskra i ponaddźwiękowy prototyp samo-
lotu treningowego TS-Grot. Są to konstrukcje budzące 
podziw w całym środowisku lotniczym. Oprócz konstruk-
cji samolotowych placówka zaczęła się specjalizować 
w projektowaniu i badaniach obiektów latających, takich 
jak rakiety i cele latające. Uznanie zyskała rakieta mete-

Instytut Lotnictwa wczoraj i dziś
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Ludzie Instytutu Lotnictwa
Prof. inż. Gustaw A.
MOKRZYCKI

(1894-1992) jeden z pierwszych 
kierowników i organizator pracy In-
stytutu Lotniczego (IBTL) w latach 
1930-1931. 

Mgr inż. Bronisław
ŻURAKOWSKI

(1911-2009) konstruktor pierwszych 
polskich śmigłowców SP-GIL i BŻ-4 
ŻUK. 

Prof. dr inż. Władysław
FISZDON

(1912-2004) dyrektor Instytutu po  
II wojnie światowej. 

Mgr inż. Romuald
ROMICKI

(1901-1979) w czasach okupacji 
niemieckiej kierownik konspiracyj-
nej grupy instytutu lotniczego pod 
kryptonimem „Dural”.

Prof. mgr inż. Tadeusz
SOŁTYK

(1909-2004) twórca wielu typów sa-
molotów, wizjoner rozwoju lotnic-
twa.

Mgr inż. Włodzimierz
GNAROWSKI

Konstruktor samolotu I-22 „IRYDA”.
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Piloci doświadczalni
Inż. Andrzej
ABŁAMOWICZ

Dr inż. Witold
WIŚNIOWSKI

Dyrektor Naczelny Instytutu Lotnic-
twa od 1993 r.

Mgr inż. Grzegorz
SZYMANOWSKI

Dyrektor Engineering Design Center, 
Pionu Instytutu Lotnictwa ds. współ-
pracy z firmą General Electric.

Dr inż. Wojciech
POTKAŃSKI

Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnic-
twa, Dyrektor ds. Naukowych.

(1929-1985) wykonał pierwszy lot na 
samolocie TS-11 ISKRA. 

(1931-1999) wykonał bezpieczne lą-
dowanie samolotem TS-8 BIES mimo 
urwania się silnika. 

Mgr inż. Ryszard
WITKOWSKI

Pilot śmigłowcowy, były Prezes Klu-
bu Pilotów Doświadczalnych.

Inż. Ludwik
NATKANIEC
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Śmigłowiec – BŻ-4 ŻUK konstrukcji inż. Bronisława Żurakow-
skiego

Wybrane konstrukcje Instytutu Lotnictwa

Pierwszy polski śmigłowiec – SP-GIL konstrukcji inż. Bronisła-
wa Żurakowskiego

Samolot TS-8 BIES konstrukcji inż. Tadeusza Sołtyka

Eksperymentalny śmigłowiec JK-1, napędzany silnikami strumieniowymi na końcach łopat kon-
strukcji mgr. inż. Jerzego Kotlińskiego
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Pierwszy polski samolot odrzutowy TS-11 ISKRA konstrukcji 
prof. Tadeusza Sołtyka

Samolot szkolno-bojowy I-22 IRYDA konstrukcji mgr. inż. Wło-
dzimierza Gnarowskiego

Samolot kompozytowy IS-23 MANAGER konstrukcji dr. inż. Alfreda Barona

Poduszkowiec ratowniczo-patrolowy PRC-600 konstrukcji mgr. inż. Mirosława Ptaszyńskiego 
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Zespół konstrukcyjny samolotu TS-8 BIES. Stoją od lewej:  
mgr inż. Jerzy Lamparski – obliczeniowiec, doc. mgr inż. Wiktor 
Narkiewicz – konstruktor silnika, inż. Tadeusz Sołtyk – główny 
konstruktor, mgr inż. Jerzy Świdziński – zastępca głównego 
konstruktora, mgr inż. Jerzy Winiarski – obliczeniowiec 

Prof. inż. Tadeusz Sołtyk (1909-2004) uzyskał dyplom 
inżyniera mechanika w  specjalności lotniczej w  1934 r.  
Ukończył też Szkołę Podchor. Rezerwy Lotnictwa 
w  stopniu plut. pchor. pil. rez. Od września 1935 był 
zatrudniony w  Wytwórni Platowców Nr I  PZL jako 
konstruktor w  zespole inż. S. Praussa. Brał udział 
w  dopracowaniu samolotu rozpoznawczo-bombowego 
PZL-23B Karaś oraz w opracowaniu jego doświadczalnej 
modyfikacji zpodwójnym usterzeniem pionowym 
i  projektowaniu i  uruchomieniu produkcji samolotu 
rozpoznawczo-bombowego PZL-46 Sum. We wrześniu 
1939 r. ewakuowany z  Warszawy wraz z  bazą 1 Pułku 
Lotniczego. Walczył w Grupie Operacyjnej gen. Kleeberga 
pod Kockiem. Uciekł z niewoli i podczas wojny pracował 
w  majątku rolnym k. Radomia. W  październiku 1944 r. 
objął stanowisko Kierownika Biura Studiów i  Projektów 
w  Wydziale Lotnictwa Cywilnego Resortu Komunikacji 
PKWN. Zaprojektował tam jednosilnikowy samolot 
Szpak-1. Po Ofensywie Styczniowej biuro przeniesione 
zostało do Łodzi, gdzie w  kwietniu 1945 r. utworzone 
zostały Lotnicze Warsztaty Doświadczalne. Tadeusz 
Sołtyk objął kierownictwo ich biura konstrukcyjnego 
i zaprojektował tam samoloty dys pozycyjne Szpak-2, -3, 
-4A, -4T, sportowe Żak-1, -2, -3, -4, szkolno-treningowe 
Junak, Junak-2, transportowy Miś i  łącznikowy 
Żuraw. Były to prototypy, bądź samoloty budowane 
w niewielkich seriach (5 do 10 egz.). W latach 1949-1950 
pełnił funkcję dyrektora LWD, a po ich zamianie na zakład 
produkcyjny (WSK) przeniesiony został do Warszawy na 
stanowisko głównego konstruktora w WSK-Okęcie. Był to 
jednak okres likwidacji własnych prac konstrukcyjnych 
a  wprowadzania radzieckich licencji i  Tadeusz Soltyk 
nie miał warunków do tworzenia własnych konstrukcji. 
Takie możliwości zaistniały wraz z  utworzeniem 
w  Instytucie Lotnictwa biur konstrukcyjnych. Tadeusz 
Soltyk został kierownikiem jednego z  nich, w  którym 
miały powstawać samoloty szkolno-treningowe dla 
wojska. Powstał tu prężny zespól konstruktorów, który 
pod jego kierownictwem opracował kolejno samoloty 
Junak-3, TS-8 Bies i TS-11 Iskra. Projekt wstępny i makieta 
tego ostatniego samolotu zostały zrealizowane 
w  Instytucie Lotnictwa, natomiast projekt techniczny 
wykonano w  WSK-Okęcie. Tam też zbudowano cztery 
prototypy. W  WSK-Okęcie prof. inż. Tadeusz Sołtyk (od 
1957 r.) został kierownikiem biura platowcowego OKP-1 
w utworzonym tam Ośrodku Konstrukcji Lotniczych. Po 
zakończeniu prac nad samolotem TS-11 Iskra, biuro kon-
strukcyjne Tadeusza Soltyka rozpoczęło opracowanie 
awangardowej konstrukcji - naddźwiękowego samolotu 

treningowego TS-16 Grot. Wykonana została makieta 
i  projekt techniczny, jednak zmiany organizacyjne 
i personalne w wojsku jak również tendencje zmierzające 
do likwidacji produkcji lotniczej jakie prezentowała 
ówczesna ekipa Władysława Gomułki sprawująca 
władzę, spowodowały ograniczenie bądź przerwanie 
późniejszych prac prowadzonych w biurze kierowanym 
przez Tadeusza Sołtyka. Zdając sobie sprawę, że 
postępujące zmiany w przemyśle lotniczym zmierzające 
do likwidacji produkcji lotniczej uniemożliwią jego 
działalność jako konstruktora samolotów, przeniósł 
się od 1 marca 1967 do Przemysłowego Instytutu 
Automatyki i  Pomiarów, gdzie jako kierownik zespołu 
do spraw automatyzacji statków prowadził rozmaite 
prace, w  szczególności nad układami automatycznego 
sterowania siłowniami okrętowymi. W  1976 roku został 
mianowany pro fesorem nadzwyczajnym. W  1979 roku 
przeszedł na emeryturę, ale nadal pracował w  PIAP. 
Byl wykładowcą na Politechnice Warszawskiej i  WAT, 
członkiem Rad Naukowych w  Instytucie Lotnictwa, 
ITWL, WIML i PIAP. W 1981 roku włączył się ponownie do 
działalności lotniczej. Został konsultantem PZL Warszawa 
Okęcie przy budowie samolotu PZL-130 Orlik i  kon-
sultantem naukowym w  Instytucie Lotnictwa. Napisał 
kilka książek z  dziedziny lotnictwa, w  których zawarł 
swoje wspomnienia i  przemyślenia. Zmarł w  2004. 
W  uznaniu jego zasług nowoczesna sala konferencyjna 
Instytutu Lotnictwa, zbudowana na przełomie XX i  XXI 
wieku nazwana została jego imieniem.

J. Grzegorzewski, T. Królikiewicz

TADEUSZ SOŁTYK (1909-2004)


