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W 1928 r. Aeroklub Francji zorganizował pierwszy Międzynarodowy 

Konkurs Samolotów Lekkich. Ideą tego konkursu było popularyzowanie 

lotnictwa sportowego i turystycznego oraz zachęcenie firm lotniczych do 

prac nad samolotami sportowymi i turystycznymi. Dlatego konkurs ten 

nie  sprowadzał się jedynie do rajdu, czyli wyścigu, ale obejmował 

również konkurencje techniczne, dzięki którym oceniano samoloty pod 

względem konstrukcyjnym i użytkowym. W konkursie tym, w roku 1928 

wzięło udział 5 załóg angielskich, 2 niemieckie i 7 francuskich. (Ciekawy 

był program konkurencji technicznych, który wskazywał na 

najważniejsze problemy, z jakimi borykali się w tamtym czasie piloci 

sportowi. W programie tym było np. uruchomienie silnika na czas). 

Regulamin tego konkursu promował samoloty bezpieczne i 

ekonomiczne. Konkurs w 1928 r. Wygrał Niemiec Robert Lusser na 

seryjnym samolocie Klemm L 20. 

  Po doświadczeniach tego konkursu, Aeroklub Francji wystąpił do FAI z 

propozycją zorganizowania pod nazwą „Challenge Intrnational de 

Tourisme” cyklicznego konkursu samolotów turystycznych. Propozycja 

ta została przyjęta przez FAI oraz przez aerokluby Czechosłowacji, 

Francji, Niemiec, Rumuni, Szwajcarii i Włoch. Pierwsze zawody 

„Challenge” zostały zaplanowane w 1929 roku. W zawodach tych brały 

udział załogi z Niemiec, Francji, Anglii, Włoch, Szwajcarii i 

Czechosłowacji. Cały konkurs (próby techniczne i lot okrężny po Europie) 

wygrał Niemiec Fritz Morzik na samolocie skonstruowanym przez W. 

Messerschmitta – BFW M-23 Wielkie zainteresowanie zawodami 

Challenge spowodowało, że na zawody w 1930 r. (organizowane przez 

Aeroklub Niemiec) zostało zgłoszonych aż 98 załóg, a wiele samolotów 

zostało zaprojektowanych i zbudowanych specjalnie na te zawody. 

W zawodach w 1930 roku po raz pierwszy wystartowały załogi polskie. 

Zawody te wygrał ponownie Fritz Morzik na samolocie W. 

Messerschmitta – BFW M-23c. Najlepszy z Polaków – Stanisław 

Płonczyński zajął 19 miejsce na samolocie RWD-2.  

Ponieważ regulamin tych zawodów został bardzo rozbudowany, jak 

również zaczęto zgłaszać  bardzo dużo załóg, postanowiono je odbywać 

co dwa lata. W kolejnych zawodach, w roku 1932 doszło do wielkiej 

sensacji: zawody wygrał Franciszek Żwirko na samolocie RWD-6 

wyprzedzając Fritza Morzika, który startował na samolocie He-64c. 

Warto dodać, że kolejny Polak Tadeusz Karpiński zajął 9 miejsce (również 

na samolocie RWD-6). 

Kolejne zawody Challenge zostały zorganizowane przez Aeroklub Polski 
w 1934 r. Był to wielki sukces samolotów RWD-9 i ich pilotów.  

Zawody wygrał Jerzy Bajan na samolocie RWD-9, a drugie miejsce zajął 

również Polak – Stanisław Płonczyński (też na RWD-9). Inne załogi 

startujące na RWD-9 zajęły miejsca 7 i 8. Byli to Polak – Jan Buczyński i 

Czech – Jan Anderle. 

PWS-50 

Samolot sportowy PWS-50 został skonstruowany przez W. Makowskiego 

i A. Bobka na zawody Challenge w roku 1930. Był to średniopłat 

konstrukcji drewnianej z fotelami załogi usytuowanymi obok siebie. 

PWS-50 został zbudowany w jednym egzemplarzu. W zawodach 

Challenge startował na nim Z. Babiński. Ukończył lot okrężny poza 

konkursem, ponieważ przekroczył dopuszczalny czas przelotu. 

Po zawodach, samolot został zmodyfikowany poprzez zmianę położenia 

rury wydechowej. Był używany jako samolot – sportowo – turystyczny 

do 1933 r.  

Konstrukcja: 

Wolnonośny średniopłat całkowicie drewniany. Kadłub z czterema 

podłużnicami i drewnianymi wręgami, kryty sklejką (przód kryty blachą). 

Za kabiną bagażnik. Płat dwu dźwigarowy, drewniany, kryty do drugiego 

dźwigara sklejką, dalej płótnem. Podwozie stałe, trójgoleniowe z rur 

stalowych i z amortyzatorami olejowo – powietrznymi konstrukcji PZL. 

Silnik czterocylindrowy, rzędowy ADC Cirrus Mk. III o mocy 95 KM, 

zbiornik paliwa o pojemności 100 l w kadłubie. 

Dane techniczne: 

Długość: 7,75 m 

Rozpiętość: 11 m Masa 

własna: 440 kg 

Masa użyteczna: 280 kg 

Prędkość maksymalna: 155 km/h 

Prędkość przelotowa: 120 km/h 

Prędkość minimalna: 70 km/h 

Pułap: 2.700 m 

Zasięg: 700 km 

Model opracowano w skali 1:33 wg stanu z zawodów Challenge z roku 

1930. 

Model jest prosty, przeznaczony dla początkujących modelarzy. 

Uwagi do wykonania modelu 

1. Części modelu (arkusze oznaczone  numerami od 1 do 4) należy 
wydrukować na drukarce do druku kolorowego na papierze o 
gramaturze 170g do 200g. Na każdym z tych arkuszy zostały dorysowane 
„linijki” z prostokątów białych i czarnych o długościach 10 mm każdy. Po 
wydruku należy zweryfikować długości tych „linijek”. W przypadku, gdy 

na wydruku ich długości nie odpowiadają stosownej wielokrotności 10 

mm, należy zweryfikować ustawienia drukarki i powtórzyć 

drukowanie; 

2. przed rozpoczęciem budowy należy dokładnie przeanalizować

rysunki montażowe i zapoznać się z poniższymi uwagami do tych 

rysunków; 

3. wszystkie elementy należy wycinać po zewnętrznej części 

druku, (zwracam uwagę, że wiele elementów nie posiada konturów); 

4. model należy wykonać zgodnie z kolejnymi rysunkami 

montażowymi i z rysunkiem zestawieniowym przedstawiającym 

cały model w trzech rzutach. 

Zawsze stosujemy poniższe oznaczenia: 

5. ** przy numerze części oznacza, że należy ją podkleić tekturą 

o grubości 1 mm; 

6. * przy numerze części oznacza, ze należy ją podkleić kartonem 

o gramaturze 170 – 200 g; 

7. litera „R” przy numerze części oznacza, że chodzi o jej prawą 

wersję (skrzydło, statecznik itp.), a litera „L” oznacza, że chodzi o 

wersję lewą. 

8. litera „s” lub litera „y” przy numerze części oznacza, że 

niezadrukowaną stronę tej części oraz jej brzegi należy pomalować 

na kolor szary, podobnie litery „cz” lub litery „bk” oznaczają, że 

chodzi o kolor czarny; 

9. litera „W” lub „C” w oznaczonym obszarze oznacza: „wyciąć 

przed sklejeniem"; 

10. litery „WS” lub „CG” oznaczają, że dany obszar należy wyciąć 

po uformowaniu i sklejeniu części; 

11. symbol oznacza, że część należy zagiąć, skleić i wyciąć po 

konturze; 

12. symbol   oznacza, że część należy zwinąć w ciasny rulon; 

13. symbol  oznacza, że część należy zwinąć w „pustą” rurkę; 

14. poza powyższymi oznaczeniami, przy kilku częściach 

narysowano kształty przekrojów wg jakich należy je uformować. 
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