


W drugiej połowie lat 30-tych ubiegłego wieku kilka polskich biur 

konstrukcyjnych przystąpiło do opracowania samolotów 

myśliwskich w klasie "Jockey". Miały to być samoloty proste w 

budowie i w obsłudze, z silnikami o stosunkowo małej mocy. Nie 

wymagano od nich dużej prędkości w locie poziomym, ale 

wymagano stosunkowo dużej prędkości wznoszenia.

Samolot miał startować na alarm, szybko nabrać wysokości w 

stromym locie i zaatakować przeciwnika z dużej przewagi 

wysokości w locie nurkowym. (Wg tej koncepcji we Francji 

powstał samolot Caudron C-714). W Polsce, wg koncepcji 

„Jockey” opracowano w biurze konstrukcyjnym Podlaskiej 

Wytworni Samolotów projekt PWS-42, a w Państwowych 

Zakładach Lotniczych zaczęto budować prototyp samolotu  

"Sokół".

Wyżej wymienione samoloty miały być napędzane silnikiem 

Gnome-Rhone Mars 14M05, który charakteryzował się bardzo 

małym przekrojem poprzecznym. (Taki sam silnik miał być 

również użyty w Mewie i w Lamparcie).

Na wiosnę 1939 r. Doświadczalne Warsztaty Lotnicze 

(produkujące samoloty pod marką RWD) otrzymały od wojska 

zamówienie na prototyp samolotu wg powyższej koncepcji  

(również z silnikiem GR Mars 14M05).

Samolot oznaczony jako RWD-25 został zaprojektowany pod 

kierunkiem Jerzego Drzewieckiego. Miał być konstrukcji 

mieszanej: kadłub spawany z rur stalowych pokryty za silnikiem 

blachą, dalej sklejką i za kabiną pilota płótnem; płat miał być 

dwudźwigarowy, niedzielony o konstrukcji drewnianej.

Dla prostoty produkcji zaprojektowano podwozie stale osłonięte 

owiewkami. Jako uzbrojenie przewidywano cztery karabiny 

maszynowe wz. 36 umieszczone w skrzydłach.

W chwili wybuchu II wojny Światowej trwały prace nad projektem 

konstrukcyjnym samolotu.

Dane techniczne

Rozpiętość                         10,35 m

Długość                                7,00 m (z kołpakiem śmigła)

Powierzchnia nośna        14,00 m2

Prędkość maksymalna      460 km/h

Wznoszenie                          10 m/s

Pułap                               8.000 m

Przedstawiony tutaj model projektu samolotu RWD - 25 został 

opracowany w skali 1:33 w barwach 142 eskadry myśliwskiej . W 

rzeczywistości barwy to nosił samolot PZL P.11c, na którym w 

wojnie obronnej w 1939 r. walczył Stanisław Skalski - 

najwybitniejszy polski pilot myśliwski II wojny Światowej.

Uwagi dotyczące wykonania modelu

Zawsze stosujemy następujące oznaczenia:
- litera „s” przy numerze części  pomalować z drugiej strony na 
szaro,
- litery „cz” przy numerze części  pomalować z drugiej strony na 
czarno,
- litera „W” w obrębie fragmentu części  wyciąć przed sklejeniem,
- litery „WS” w obrębie fragmentu części  wyciąć po sklejeniu,
- znak „*” przy numerze części  nakleić na karton (brystol) o 
grubości 0,2 mm,
- znaki „**”przy numerze części  nakleić na tekturę o grubości 1 
mm,
- litery „L” i „R” przy numerze części oznaczają ich wersje z lewej 
(prawej) strony samolotu,
- litera „x” przy numerze części oznacza, że mamy do czynienia z 
szablonem części, którą trzeba wykonać z innego materiału niż 
karton,
Oprócz tego przy częściach stosujemy znaki:
           zagiąć, skleić, wyciąć,
           zwinąć w ciasny rulon
           zwinąć w pustą rurkę

Uwagi dotyczące budowy modelu:
Model został opracowany z myślą o poczatkujących modelarzach, 
dlatego jest znacznie uproszczony, ale i tak  z uwagi na swoją 
sylwetkę i ciekawe oznakowanie  jest atrakcyjny wizualnie. 
Części modelu rozmieszczono na trzech stronach formatu A4, które 
należy wydrukować na kolorowej drukarce. Jedne z tych arkuszy 
drukujemy na zwykłym papierze do prac biurowych (o gramaturze 
80g), dwa kolejne arkusze drukujemy na tzw. kartonie do drukarek 
o gramaturze od 170g do 200g. Karton taki jest dostępny na ogół w 
każdym sklepie papierniczym. (Na każdym arkuszu napisano na 
jakim papierze/kartonie należy go wydrukować).
Na każdy z arkuszy z częściami są umieszczone w pionie i w 
poziomie „linijki” o długości 100 mm. Po wydrukowaniu arkuszy, 
należy zmierzyć te linijki. Jeśli ich długości będą odbiegać od 100 
mm, to należy poprawić ustawienia druku (względnie drukarki) i 
powtórzyć druk.

Do wykonanie modelu będzie potrzebny arkusz formatu A4 tektury 
o grubości 1 mm, kilka szpilek i spinacz jako „źródło” drutu oraz 
kawałek celuloidu na oszklenie kabiny pilota. Części, które należy 
wykonać ze szpilek, z drutu albo z celuloidu mają narysowane 
swoje szablony. Części te są oznaczone literą „x” dopisaną do ich 
numerów. 
Zanim przystąpi się do montażu, należy dokładnie przeczytać 
poniższy opis budowy modelu z jednoczesną analizą rysunków 
montażowych.
Części wycinamy po zewnętrznym ich obrysie.

A - Kadłub z kabiną pilota
Budowę zaczynamy od wykonania fotela z części 1, 1a, 2, 2a i 3. 
Część 1 i 1a formujemy i sklejamy ze sobą. Następnie przyklejamy 
siedzisko wykonane z części 2 i 2a. na koniec doklejamy podstawę  
części 3. Teraz przygotowujemy tablice przyrządów (cz. 10), pedały 
(cz. 8) i drążek (cz. 9). Następnie przygotowujemy wręgę 6, która 



składa się z 4 części: 6I, 6II, 6III i 6IV. Sklejamy je ze sobą zgodnie z 
rysunkiem i oklejamy sklejką  częścią 6a. Formujemy i sklejamy 
poszycie segmentu  część 5 i wklejamy z przodu oklejona sklejka 
wręgę 6. Dbamy, aby oś symetrii tej wręgi pokrywała się z osią 
symetrii poszycia (cz. 5). W tym celu dopasowujemy kreskę  oś 
symetrii zespołu wręgi 6 ze szwem poszycia 5. Ta sama zasada 
dotyczy pozostałych segmentów.
Teraz wklejamy poszycie kabiny  część 4 i montujemy jej 
wyposażenie: pedały, tablicę przyrządów, fotel i drążek (w tej 
kolejności). Całość zamykamy z tyłu wręgą  częścią 7. Montaż 
pozostałych segmentów nie wymaga dodatkowych objaśnień. 
Przypominamy tylko o zachowaniu symetrii  poprzez 
dopasowywanie osi symetrii wręg do szwów poszyć 
poszczególnych segmentów.

B - Usterzenie pionowe

Zaczynamy od przygotowanie dźwigara  części 16. Teraz 
formujemy część 17. Jest to dosyć trudne, ponieważ przyjęliśmy, ze 
zostanie ona sklejona „na styk”, więc musimy z umiarem używać 
kleju, aby nie pobrudzić zewnętrznej powierzchni tej części. 
Najważniejsze jest uformowanie „na półokrągło” dolnego 
fragmentu części 17 i do przekroju wydłużonej kropli w widoku z 
góry. Po uformowaniu i sklejeniu „na styk”, wklejamy dźwigar i 
całość przyklejamy do kadłuba dbając o zachowanie symetrii.

C - Silnik
Najpierw przygotowujemy wręgi: części 181, 18b, 19a i 19b. 
Pamiętajmy o wykonaniu otworów we wręgach 19a, 19b i 18a na 
oś śmigła. Teraz sklejamy osłonę silnika  część 18 i wklejamy wręgi 
18a i 18b. Następnie montujemy część 19 z wręgami 19a i 19b. 
Całość doklejamy do wręgi 18a. Uwaga: zamiast wręgi 19b, która 
ma małą średnicę, możemy zwinąć w ciasny rulon kawałek 
kartonu, tak aby uzyskać średnicę tej wręgi i wkleić w część 19 do 
wręgi 19a, a jej nadmiar odciąć. Na koniec przyklejamy („na styk”) 
części 20, 21 i 22. Pamiętajmy o ich pomalowaniu  przed sklejeniem 
- od spodu na kolor ciemnoszary. (Sklejamy po całkowitym 
wyschnięciu farby). Całość doklejamy do kadłuba tak, aby wręga 17 
była wpasowana w biały fragment wręgi 18b.

D  skrzydła
Zaczynamy od przygotowanie konstrukcji z dźwigarów i żeber: od 
części 22 do części 28. Aby nie zwichrować tej konstrukcji, dobrze 
jest ją sklejać przykładając do powierzchni stołu/biurka  tak, aby 
dolne powierzchnie dźwigara 23 i odpowiadającego mu fragmentu 
dźwigara 22 leżały w jednej płaszczyźnie.
Następnie przyklejamy konstrukcję płata (bardzo oszczędnie 
używając kleju) do dolnej powierzchni poszycia  części 29. Na 
rysunku jest zaznaczone ułożenie konstrukcji względem poszycia. 
Należy bezwzględnie dopasować otwór na goleń podwozia w 
poszyciu  części 29 do otworu we wzmocnieniu konstrukcji płata  
części 28
Uwaga: końcówki dźwigara 22 od strony kadłuba nie przyklejamy 
do poszycia  części 29, ponieważ będziemy musieli wsunąć (i 
przykleić) sklejkę  część 30  pomiędzy ten dźwigar i poszycie.
Na koniec przyklejamy górną powierzchnie poszycia i formujemy i 
przyklejamy końcówkę płata.
Płaty montujemy ze sobą sklejając je ze sobą za pomocą sklejki  
część 30, a następnie sklejając dźwigary - części 22 za pomocą 
części 31. Część 31 wyznacza kat wzniosu płatów, dlatego należy 
przykleić tę część do dźwigarów bardzo precyzyjnie.
Płaty montujemy do kadłuba wsuwając sklejone częścią 31 
dźwigary (cz. 22) w szczelinę w segmencie kabiny (cz.5). Oczywiście 
cały czas dbamy o zachowanie symetrii.

E  owiewki płatów i osłona kabiny

Owiewki płatów  części 32  najpierw formujemy i przymierzamy, 
potem przyklejamy je zaczynając od tyłu.
Osłonę kabiny wykonujemy z kawałków celuloidu przyciętego wg 
szablonów  części 33 i 35 oraz z naklejonych na nie „ramek”  części 
34 i 36.

F  usterzenie poziome

Usterzenie wykonujemy analogicznie do usterzenie pionowego, 
przy czym formowanie tego usterzenia jest dużo łatwiejsze. 
Dbamy, aby dźwigar  część 37  był wklejony idealnie poziomo. Na 
niego nasuwamy poszycia  części 38 i przyklejamy je na styk do 
kadłuba i do usterzenia pionowego.

G - podwozie

Zaczynamy od wykonania owiewek kół. Ich wykonanie jest dosyć 
uciążliwe z powodu małych rozmiarów części, ale przy odrobinie 
cierpliwości można je wykonać. Teraz przygotowujemy golenie. 
Najpierw do wzmocnienia  części 43  doklejamy części 43a i na tak 
zmontowana „konstrukcję” naklejamy część 44. Pilnujemy, aby 
dolna krawędź części 44 była spasowana z dolna krawędzią 
występu wzmocnienia  części 43. Tak przygotowane golenie 
wklejamy w otwory w owiewkach. Oczywiście cały czas dbamy o 
zachowanie symetrii. Gotowe zespoły: goleń  owiewka wklejamy w 
otwory w płatach. Teraz wykonujemy koła z odpowiednich krążków 
tektury. Bieżniki szlifujemy papierem ściernym „na okrągło” i po 
zeszlifowaniu malujemy na kolor ciemnoszary, lub czarny. Gotowe 
koła wklejamy w owiewki, tak aby oparły się one na 
wzmocnieniach  częściach 43.

H  chwyt powietrza, końcówki rur wydechowych i śmigło.

Wykonanie chwytu powietrza i rur wydechowych nie wymaga 
specjalnego komentarza. Jeśli chodzi o śmigło, to najpierw zwijamy 
w ciasny rulon część 52, aby otrzymać piastę. Następnie 
wykonujemy łopaty śmigła z części 49 (wzmocnienia) i 50 oraz 51. 
Koniecznie musimy wkleić ucięte szpilki, tak aby wystawały ich 
czubki na ok. 0,5 do 1 mm. Teraz wykonujemy w piaście otwory na 

0szpilki łopat tak, aby pomiędzy łopatami był kąt 120  i wklejamy w 
nie łopaty dbając, aby były one w jednej płaszczyźnie i aby 
skręcenie łopat było zgodne z tym, że śmigło obracało się w lewo 
(patrząc z przodu). Teraz przetykamy szpilkę przez piastę, wklejamy 
ją w część 19 i na koniec zaklejamy z przodu piastę częścią 52a. 

Pozostało jeszcze wykonać antenę (część 53 wraz z szarą nicią) i lufy 
karabinów  części 54.

Lech Kolodziejski
CardPlane 2023
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