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Wprowadzenie 

Świt niepodległej Polski zastał miasto, ze względu na herb zwane Kozim 
Grodem w bardzo złej kondycji. Trwająca kilka lat I Wojna Światowa (1914) a 
po niej kolejna nowa Rewolucja Październikowa (1917) i towarzyszące jej 
kontrybucje oraz spustoszenia dały się wszystkim we znaki. W wielu rodzinach 
zagościła nędza. W sposób szczególnie bolesny zostały nadwerężone lubel- 
skie zakłady przemysłowe, gdyż latem 1915 roku pod sam koniec rosyjskiego 
panowania w mieście zakłady produkcyjne zmuszone zostały do zdemon- 
towania większości swoich metalowych urządzeń. Kolorowy złom (miedź, 
mosiądz, cyna) wysłana była bezpośrednio na front. Wkrótce potem w Lublinie 
zameldowali się żołnierze austriaccy. 

Przemysł lubelski rozwijał się od połowy XIX wieku. Powstałe wówczas 
zakłady o różnym profilu produkcji zaczęły przekształcać Kozi Gród z prowin- 
cjonalnego miasta w średniej wielkości ośrodek przemysłowy. Lublin nie stał 
się drugą ziemią obiecaną, jednak obecność różnorodnego przemysłu 
przyniosła rozwój na wielu płaszczyznach, nastąpiło bogacenie się mieszkań- 
ców oraz napływ do miasta nowej młodej wykształconej kadry. 

W ten sposób społeczeństwu udało się przetrwać ten trudny czas. 
Nadszedł kolejny rok 1918. Odrodzona po 13 latach zaborów Rzeczpospolita 
Polska miała wiele pilnych potrzeb, z których jedną z najpilniejszych było 
utworzenie praktycznie od zera nowoczesnego przemysłu zbrojeniowego. 
Sytuacja międzynarodowa była niespokojna, młode polskie państwo borykało 
się z wieloma zagrożeniami a czas naglił. 

 
Dlatego długo się nie namyślając i nie tracąc ani chwili czasu, Sekcja 

Żeglugi Napowietrznej MSWojsk rozpoczęła poszukiwania odpowiedniego 
zakładu, który mógłby podjąć się produkcji samolotów. W tym samym czasie z 
Lublina do Warszawy przesłano stosowne dokumenty o zezwolenie na 
utworzenie nowego działu lotniczego. Inspektor Wojsk Lotniczych gen. Gustaw 
Mackiewicz powołał specjalną komisję, która potwierdziła możliwość urucho- 
mienia nowej linii produkcyjnej w tych zakładach. 

Pośród pięciu wytypowanych zakładów w Polsce, które mogły być 
ewentualnym potentatem produkcyjnym baczną uwagę zwrócono na Zakłady 
Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicza w Lublinie. Wybór taki padł ze względu 
na dogodne położenie geograficzne (dawna - centralna polska) oraz sprawność 
z jaką ten zakład był zarządzany. Jego dynamiczny rozwój oraz możliwość 
szybkiego przestawienia się na nową produkcję zapewne wywarły pozytywną 
ocenę naszych władz. 

Została powołana specjalna komisja przez inspektora wojsk lotniczych, 
gen. Macewicza, która stwierdziła, że jest możliwe przestawienie zakładu w 
Lublinie na nową produkcję i to w bardzo szybkim czasie. 

 



W ten sposób Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie mające 
na początku swojego istnienia czteroosobową małą firmę produkującą kotły 
miedziane, stały się pierwszą polską wytwórnią samolotów. W 1924 roku, 
zatrudnienie w zakładach wzrosło już do 570 pracowników. 

 
Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie 

 
Zakłady Mechaniczne Emil Plage i Teofil Laśkiewicz w Lublinie to pierwsza 

Polska Wytwórnia Lotnicza, która pod koniec roku 1919 zapoczątkowała swój 
pomysł o przemyśle lotniczym w Lublinie ale faktycznie działalność jej zatwier- 
dzona została 14 lutego 1920 roku. W tym dniu Urząd Zaopatrzenia Armii zgodził 
się na to i zamówił 300 sztuk samolotów włoskich typu Asnaldo Balilla A1. Tak o 
tym fakcie pisały gazety z naszego regionu1. 

"Pierwsza i na razie jedyna w Polsce fabryka samolotów E. Plage i T. 
Laśkiewicz w Lublinie może się poszczycić, że znaczną część tej drogi obfitej w 
przeciwności ma już za sobą. Na miejscu, gdzie przed 16-tu miesiącami porastały 
chwasty, stoją dziś specjalne zabudowania fabryczne z których na razie co drugi 
dzień wychodzi gotowy samolot...". 

Założenia naszego rządu były stanowcze na intensywny rozwój lotnictwa w 
Polsce. Oficjalna przekaz był następujący1: 

"Rozwój lotnictwa w naszym kraju nie da sie pomyśleć bez powstania i utrwal- 
enia się przemysłu lotniczego, przyczem ten tak ważny dla rozwoju siły militarnej i 
bezpieczeństwa państwa przemysł powinien być rzeczywiście krajowym, to 
znaczy uniezależnionym od wpływu kapitału obcego i zatrudniającym siły 
wyłącznie miejscowe". 

Wszystkie te wymagania zostały spełnione przez lubelskie zakłady i stąd 
zapadła tak szybka decyzja urzędowa państwa. Mając pozytywne decyzje oraz 
zamówienia na nowe produkty lotnicze firma przystąpiła od razu do działania. 

 
Działalność produkcyjna 

 

W pierwszym roku XX wieku nowa firma otrzymała oficjalną nazwę „Zakłady 
Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz” (ciąg dalszy przekształcenia – z 1899 roku 
T. Plage zawiązał wtedy spółkę z inżynierem Teofilem Emerykiem Laśkiewiczem, 
która początkowo miała trwać 10 lat). W 1901 roku Zakłady zostały nagrodzone 
wielkim złotym medalem za swoje wyroby na słynnej Wystawie Rolniczo - 
Przemysłowej urządzonej w Lublinie na terenach przy ul. Lipowej (okolice dawne- 
go Domu Żołnierza). Już wtedy nabywcami kotłów i aparatów dla przemysłu 

1 Źródło: Lot : czasopismo poświęcone zagadnieniom lotnictwa i żeglugi powietrznej, 1921, R. I, nr 1-2 
 

Zakład wyprodukował pierwsze samoloty już w 1921 roku. 



Polska fabryka płatowców w Lublinie. 
(E. Plage i T. Laśkiewicz). 

Rozwój lotnictwa w naszym kraju nie da 
się pomyśleć bez powstania i utrwalenia się 
krajowego przemysłu lotniczego, przyczem ten 
tak ważny dla wzrostu siły militarnej i bezpie· 
czeństwa państwa przemysł powinien być rze· 
czywiście krajowym, to  znaczy uniezależnionym 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cgólny widok fobryki 
 

Pierwszo i no razie jedyna w Polsce fabryka 
samololów .E. Plage i T. LaśkiewiC"L • w Lubi i• 
nie mote się poszczycić, i<e znacznę cześć tej 
obfitej w przeciwności wszelkiego rodzaju drogi 
ma już za sobą. Na miejscu, gdzie przed 16•1u 
miesiącami porastały chwasty, s1oją dziś s�e 
cjalne zabudowania fabryczne, z klórych, na ra• 
zie co drugi dzień, wychodzi gotowy samobt. 
Budynki i urzędzenia sę obliczone nn roczną 
produkcję 600 samolotów jedno i dwumiejsco· 
wych. Terytorjum zajęte pod zaktady wynosi bez 
lotniska około 40.000 mtr', powierzchnia zabu• 
dawana  około 10.000 mir'. fabryka posiada 
wlasn4 centralę siłową i elektryczną, bocznicę 
kolejową oraz laboratorjum mechaniczne. 

. W danej chwili produkowane są samoloty 
typu A. Balilla i A. 300 za licencją firmy wio· 

od wpływu kapitału obcego i zatrudniajęcym siły 
wyłącznie miejscowe. Tylko ta droga,  ciężka 
i żmudna na początku, prowadzi do celu  tą 
też drogą kroczyły wszystkie państwa, w k1órych 
lotnictwo rozwijało się należycie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Plagc i T. Laśkiewicz. 
 
 

skiej .Gio Ansaldo & Co".\By jednak'#uniezale• 
żnić się jeszcze bardziej od wpływów zagrani 
cznych, fabryka opracowuje obecnie łyp własny, 
zastosowany do wyma�ań najnow,;;zej techniki 
wojennej, który w krótkim czasie zostanie pod 
dany próbom. 

Próby pierwszych samolotów krajowej fa· 
brykacji dały bardzo dodatni rezultat i aczkol· 
wiek przerwane zostnly lragiczną śmiercią szef 
pilota firmy ś. p. A. Haber  Wlyńs�ie,o, jednak 
zostały doprowadzone do pomyślnego końca, 
wykazując, że samoloty wyprodukowanz w Lu• 
blinie w niczem nie ustępują oryginalnym ma• 
szynom fabrykacji włoskiej. 
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Należy życzyć,1 by śmiało inicjatywa wloś· 
ciciell fabryki, inż. T. Laśkiewicza i I{. Arku• 
szewskiego, uwieńczona tok pięknym rezultatem, 
zachęciła naszych przemysłowców do naśladow• 
nictwa, a fabryka lubelska, zatrudniająca, co no• 

leży z uznaniem podkreślić, wyłqcznie pracow· 
ników narodowości polskiej i stanowiąca jut dziś 
l)Oważny czynnik w rozwoju naszej potęgi mili 
tarnej, rozwijała się jak najszerzej na pożytek 
polskiego lotnictwa. 

 
 

 



spożywczego byli producenci z kraju i odległych guberni cesarstwa. Dlatego 
firma musiała rozwinąć swoje przedstawicielstwa m. in. w Warszawie, Kijowie 
oraz Petersburgu. Do tego celu nawiązano współprace z p. Ludwikiem Rehne, 
synem przedsiębiorcy z Będzina, który władał kilkoma językami. To właśnie on 
został przedstawicielem lubelskiej firmy w Petersburgu (współpracował do 1914 
roku). Emil Plage umarł bezpotomnie w 1909 roku, został pochowany na 
cmentarzu przy ulicy Lipowej. Jego udziały odkupił od spadkobierców Kazimierz 
Arkuszewski. Spółkę z Laśkiewiczem prowadził pod niezmienioną nazwą ale to 
właśnie on, jako nowy współwłaściciel zdecydował, że zamiast produkcji kotłów, 
zakład rozpocznie nową produkcję samolotów. 

 
Ważne daty dla Zakładów Mechanicznych 

 
1909 - zmarł nagle i bezpotomnie w wieku 41 lat Emil Plage. Spadkobiercami 
zakładu zostali żyjący jeszcze rodzice – Albert i Anna Plage, wdowa po Emilu, 
cztery siostry Emila – Leokadia, Justyna, Wilhelmina i Gabriela oraz brat 
Edmund. W ich imieniu firmą dalej zarządzali inżynier Teofil Laśkiewicz i Józef 
Laube. Dwa lata później umierają Albert i Anna Plage a rodzeństwo odsprzedaje 
swoje udziały inż. Laśkiewiczowi – 10% i inżynierowi Kazimierzowi Arkuszew- 
skiemu – 90 %, zastrzegając dla firmy dawną nazwę „Zakłady Mechaniczne E. 
Plage i T. Laśkiewicz”. 

1910 - nastąpiła zmiana profilu produkcji zakładu, w miejsce dotychczas 
wyrabianych kotłów gorzelnianych zaczęto produkować kotły okrętowe, głównie 
ze zleceń rządowych. Oprócz kotłów, zamówiono w fabryce np. kadłuby do 
statków morskich oraz zbiorniki nafty dla Bucharskiego Towarzystwa Kolei 
Żelaznych, plany nie zostały jednak zrealizowane z powodu wybuchu I wojny 
światowej. 

4.05.1914 - Widocznie rozwój petersburskich kontaktów niezwykle się opłacił, 
gdyż tego roku „Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz” otrzymały list z 
propozycją uruchomienia kadłubów pełnomorskich okrętów wojennych. Oferta 
przewidywała całkowitą ich produkcję w Lublinie oraz montaż przez ekipę 
fabryczną w Nowogrodzie. Niestety nie wiadomo czy została ona zrealizowana. 

1915 - Ciężkim momentem dla zakładu było wycofywanie się wojsk rosyjskich z 
Lublina w 1915 roku, kiedy to zostały zrabowane miedziane elementy produk- 
cyjne, części kotłów i innego rodzaju oprzyrządowanie, które mogło przydać się 
armii. Po zajęciu miasta przez Austriaków dokonano spisu, w wyniku którego 
zorientowano się, że fabryka, która przed wojną zatrudniała kilkaset osób, 
obecnie daje pracę około trzydziestu osobom. W czasie wojny aby utrzymywać 
się finansowo „Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz” podjęły się 
produkcji menażek, kuchni polowych, słowem, wszystkiego co mogło przydać 
się wojsku. 



1918 - W czasie I wojny światowej firma poniosła ogromne straty w wyniku 
przymusowych rekwizycji dokonanych przez wycofującą się armię rosyjską, a 
później okupantów niemieckich, zwłaszcza w 1915 i 1916 r. Proces odbudowy 
budynków fabrycznych i rekonstrukcja wyposażenia były bardzo kosztowne. W 
czasie wojny asortyment wytwarzanych artykułów został dostosowany do 
potrzeb armii – (wytwarzano głównie kuchnie polowe, kubły, kociołki miedziane 
oraz samowary). 

Inżynier Arkuszewski mając do dyspozycji dobrze wykwalifikowaną kadrę, 
postanowił wdrożyć do produkcji pierwszy model samolotu. W tym celu 
uruchomił nowoczesny wydział lotniczy. 

4.10.1919 - jako przedstawiciel i właściciel zakładów, zwrócił się oficjalnie na 
piśmie do inspektora wojsk lotniczych z intencją uruchomienia w Lublinie 
produkcji samolotów. Po wcześniejszym komisyjnym sprawdzeniu przydatności 
zakładu do podjęcia produkcji lotniczej przyszły zamówienia na dostawę 300 
sztuk samolotów jedno i dwupłatowych myśliwców typu Ansaldo A-1 „Balilla” 
oraz maszyn typu Ansaldo A-300 na włoskiej licencji. Maszyny te stanowiły 
wyposażenie większości jednostek naszego lotnictwa. 

 
 Ansaldo A-1 „Balilla 
 Ansaldo A-300 
 Potez XV 
 Potez XXV 

 
17.02.1920 - podpisana została umowa na produkcję licencyjną 300 samolo- 
tów Ansaldo A.1 Balilla i Ansaldo A-300, które miały być wykonane w przeciągu 
półtora roku. Zła sława po licznych wypadkach lotniczych w Zakładach „E. 
Plage i T. Laśkiewicz” trwała, aż do zmiany zarządu i reorganizacji firmy. Po 
tych zmianach, nowe samoloty typu “Potez XV” i “Potez XXV” nie stanowiły już 
zagrożenia dla załóg. 

 
19.06.1921 - Pierwszy pokaz samolotu w Lublinie, który wzbił się w powietrze 
dnia 19 czerwca 1921 roku. W 1921 roku podczas wykonywania ewolucji zginął 
as światowego lotnictwa – pilot Adam Haber - Włyński a w 1922 w wyniku 
oberwania skrzydeł śmierć ponieśli chorąży J. Ryba i sierżant W. Górski. 
Według raportu z 1924 roku na 110 jednostek 18 uległo wypadkom, tylko jedna 
awaria była spowodowana winą zakładu, przyczyną reszty były wadliwe włoskie 
silniki. W związku z tym lubelskie samoloty nie cieszyły się dobrą sławą, zyskały 
miano „latających trumien”. Kontrola jakości stwierdziła m. in. niewłaściwie 
zaplecione linki, słabo dokręcone śruby pylonów, zardzewiałe okucia i linki 
ścięgien, oraz przegniłe złącza gumowe. Dodatkowo stwierdzono brak 
właściwie przygotowanych silników sprowadzanych z Włoch. 
Źródło: Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe- "Republika", rok 1924. 



1924 - podpisano nową umowę na dostarczenie 150 sztuk samolotów „Potez 
XV” i „Potez XXV” na francuskiej licencji. Maszyny okazały się być sprawne, 
jednak zbyt krótka produkcja spowodowała deficyt finansowy co zmusiło 
właścicieli do szukania nowego sposobu zarobku. Wybór padł na produkcję 
karoserii samochodowych. 

1925 - zmarł Teofil Laśkiewicz, którego udziały odziedziczył jego syn, Roman. 

W latach 1925–1931 specjalnie uruchomiony dział karoserii produkował 
nadwozia dla samochodów osobowych marek typu: „Chrysler”, „Buick”, 
„Hotchkiss”, „Auburu” oraz dla autobusów „Ursus” i „Somua”, produkowano 
również ciężarówki „Ursus A”. 

Poza tym zakład wytwarzał nadal kotły parowe; produkowano je, m.in. dla 
PKP Wilno, Koszary w Dęblinie, Ordynacja Ołycka Janusza Radziwiłła, Huta 
Bismarcka, Dyrekcja Zakładów Iwonicz-Zdrój, parowce Łokietek i Jagiełło, 
łaźnia gminy żydowskiej w Kraśniku. Firma posiadała swoją bocznicę i trzy 
lokomobile wąsko-torowe: „Robeyr” 80 H.P., „Lanca” 65 H. P., „Lanca” 90 H.P 

W maju 1925 roku wytwórnia przekazała do lotnictwa wojskowego pierw- 
sze samoloty licencyjne Potez XVA2. Kolejne kontrole przeprowadzone w 
czerwcu 1925 roku wykazały sprzeniewierzenie środków przekazanych przez 
MSWojsk. Program naprawczy narzucił firmie restrukturyzację oraz zwiększo- 
no kontrolę nad przekazywanymi środkami finansowymi do ZMPiL. W tym 
samym roku podwyższono również standardy budynków produkcyjnych. 

 
30.08.1926 - wytwórnia otrzymała zlecenie na produkcję licencyjną samolo- 
tów Potez XXVA2. W ramach tego kontraktu ZMPiL zakupiło dodatkowe 
maszyny i urządzenia. Wytwórnia wzięła na siebie także obowiązek 
dostosowania dokumentacji do polskich warunków technicznych. Realizacja 
kontraktu miała półroczne opóźnienie m. in. z powodu opóźnień z dostawami 
silników z PZ Skody. W rezultacie ostatnie 25 egz. samolotów Potez XXVA2 
zostało dostarczone, jako części zamienne. 

 
(Produkcja tego typu samolotu była prowadzona w latach 1928-29 (Potez 
XXVA2) oraz w 1932 roku (Potez XXVB2). Dzięki podjęciu produkcji licencyj- 
nej samolotów Potez, wytwórnia mogła opanować technologię kadłubów 
spawanych z rur stalowych. Ostatnimi pracami nad tym typem samolotu było 
dostosowanie wersji Potez XXVB2 do napędzania silnikiem Bristol Jupiter F 
VII. Modyfikacje te zostały już wykonane później w zakładach LWS). 

 
1927 - stanowisko głównego konstruktora w fabryce obejmuje absolwent 
wyższej szkoły lotniczej w Paryżu, inż. Jerzy Rudlicki, rozpoczął on produkcję 
serii samolotów Lublin "R." W połowie 1927 roku powstaje prototyp samolotu 
Lublin R-VIII, który rok później został zakupiony przez armię. 



W tym samym roku powstają kolejne prototypy: 
 

  Lublin R-X była to bardzo udana konstrukcja, odbyto na niej lot z Poz- 
nania do Barcelony, w 1932 roku pilot T. Karpiński obleciał dookoła 
Europę pokonując 6450 kilometrów, odbył na niej również w 1933 roku 
rajd dookoła Afryki i Azji. 

 Płatowiec Lublin R-VIII (XIII typu liniowo, bombowego) 
 Sportowy Lublin R-XII 
  Fokker F-VIIB/3m (holenderskie). W latach 1929–1930 zakłady wypro- 

dukowały na licencji Fokkera jedenaście samolotów pasażerskich. 
 Pasażerskie R-XIX i R-XI 
  Lublin R-XIII (typu towarzyszący, łącznikowy. W roku 1933 obowiązki 

dyrektora objął, narzucony przez departament lotnictwa, płk J. Zającz- 
kowski. W 1935 roku wykonano przelot na trasie Warszawa–Stam-buł– 
Bagdad–Karaczi–Kalkuta–Bangkok–Preczubab, w którym podczas 
lądowania uszkodzono samolot. Na skutek dążenia szefa Departamentu 
Aerona-utyki Ministerstwa Spraw Wojskowych, gen. Rayskiego, do 
skupienia całości polskiego przemysłu lotniczego w rękach państwowych 
minist-erstwo wykorzystało awarię w Preczubabie, wykrywając również 
inne, drobne usterki. 

 
1927/1929 - powstał Lubelski Klub Lotniczy przed II wojną światową w 
Zakładach Mechanicznych Emil Plage i Teofil Laśkiewicz. Pracownicy w roku 
1927 założyli Koło Miłośników Lotnictwa, które zostało przekształcone w roku 
1929 w Lubelski Klub Lotniczy. Po II Wojnie Światowej przekształcił się on pod 
nową nazwą, jako Aeroklub Lubelski i ta nazwa pozostała do dnia dzisiej- 
szego. 



1935 - w wersji samolotu Lublin R-XIII pojawiły się drobne, lecz znaczące 
usterki, które stały się powodem bankructwa firmy. Departament Lotnictwa 
wycofał swoją „rekomendację”, wydając tym samym samolotom, jak najgorszą 
opinię. Wycofane zostały też wszystkie pozostałe zamówienia. W 1935 roku 
firma „Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz” w Lublinie została 
postawiona w stan upadłości a w roku kolejnym zakład został upaństwowiony. 
Zakład przeszedł poważne reorganizacje i również została zmieniona nazwa na 
Lubelską Wytwórnię Samolotów (LWS). 

Z chwilą upaństwowienia wytwórni, w biurze konstrukcyjnym 
pracowano jeszcze nad kilkoma programami: 

 
Lublin R-XV - Zaawansowany był program samolotu towarzyszącego Lublin 
R.XV, który był kontynuacja linii Lublin R-X. Pozostawiono silnik gwiazdowy 9- 
cylindrowy Wright Whirlwind J5Ab o mocy 162 kW (220 KM). Prototyp 
ostatecznie nie powstał. 

Lublin R-XVII – to w zasadzie samolot Potez XXV z chowanym podwoziem w 
dolny płat, za pomocą układu mechanicznej przekładni poruszanej korbką. 
Spodziewano się wzrostu prędkości o 40 km/h. Projekt został tylko na papierze. 

Lublin R-XVIII – 1929 rok, trzy-silnikowy nocny bombowiec. W 1931 roku, 
projekt zmieniono na dwusilnikowy o mniejszych rozmiarach. Oferta jego 
budowy nie została przyjęta przez Departament Aeronautyki. 

Lublin R-XIX – 1932 roku, samolot doświadczalny, powstał w celu przetes- 
towania usterzenia motylkowego opatentowanego przez inż. Jerzego 
Rudlickiego. W 1932 roku opracowano projekt samolotu Lublin R-XIX z 
usterzeniem o dodatnim wzniosie oraz wersji R-XIX-a ze wzniosem ujemnym, 
będące modyfikacją produkowanego seryjnie samolotu towarzyszącego Lublin 
R-XIII. Usterzenie to, nazwane usterzeniem Rudnickiego znalazło zastosowanie 
w kilku konstrukcjach na świecie. Najbardziej znany to francuski odrzutowy 
samolot szkolny Fouga CM.170 Magister. 

Lublin R-XXI – projekt 1934 roku, samolot towarzyszący, był rozwinięciem 
produkowanego seryjnie samolotu Lublin R-XIII. Od pierwowzoru różnił się 
zastosowaniem silnika PZL G-1620B Mors II o mocy 316 kW (430 KM). 
Podobnie jak Lublin R-XXIII, miał koła osłonięte owiewkami, a silnik 
pierścieniem Townenda. Do zbudowania prototypu nie doszło i projekt pozostał 
na papierze. 

Lublin R-XXII – projekt 1931 roku, jednosilnikowy samolot torpedowy. 
Wzorowany na brytyjskiej konstrukcji tej klasy Vickers „Vildebeest”, samolot 
miał zastąpić bombowce Lublin R-VIII, które okazały się niezdolne do 
przenoszenia torped. Projekt pozostał jedynie na papierze. 

 
 



 
 

Plakat - reklama z 1930 roku 
 
 

Źrółdo: Narodowe Archiwum Cyfrowe - reklama z 1930 roku. 



Konstrukcje samolotów zbudowane w Lublinie: 
 

 Ansaldo A-1 ”Balilla”, 1921, samolot myśliwski; 
 Ansaldo A-300, 1921, samolot liniowy; 
 Arla-I, 1921, projekt samolotu wojskowego (rozpoznawczy?); 
 Arla-II, 1923, projekt samolotu rozpoznawczego i szkolnego; 
 Lublin-1, 1923, szybowiec; 
 Lublin-2, 1923, szybowiec; 
 Potez XV, 1925, samolot liniowy; 
 Potez XXV, 1928, samolot liniowy; 
 Lublin R-VIII, 1928, samolot oraz wodnosamolot rozpoznawczo-bombowy 

dalekiego zasięgu; 
 Lublin R-XVII, 1928, projekt samolotu liniowego; 
 DUS-III ”Ptapta”, 1928, samolot sportowy; 
 Fokker F-VII, 1929, samolot pasażerski i bombowy; 
 Lublin R-IX, 1929, samolot pasażerski; 
 Lublin R-X, 1929, samolot obserwacyjno-łącznikowy; 
 Lublin R-XI, 1930, samolot pasażerski; 
 Lublin R-XII (LR-12), 1930, samolot sportowy; 
 Lublin R-XIV, 1930, samolot szkolno-akrobacyjny; 
 Lublin R-XV, 1930, projekt samolotu obserwacyjno-łącznikowego 

(towarzyszącego); 
 LKL-2, 1930, samolot sportowy; 
 LKL-3, 1930, samolot sportowy; 
 Hanriot H-28 ”Motylek”, 1931, samolot doświadczalny; 
 Lublin R-XIIIA/B/C/D, 1931, samolot obserwacyjny, łącznikowy; 
 Lublin R-XVIII, 1929-1932, projekt nocnego samolotu bombowego; 
 Lublin R-XIII bis/ ter/ G (hydro), 1932, wodnosamolot obserwacyjny, 

łącznikowy; 
 Lublin R-XVI, 1932, samolot pasażerski, sanitarny; 
 Lublin R-XIX, 1932, samolot doświadczalny; 
 LKL-4, 1932, samolot sportowy; 
 LKL-5, 1933, samolot sportowy; 
 Lublin R-XIIIDr (R-XXIII) ”Błękitny Ptak”, 1933, samolot rajdowy; 
 Lublin R-XIIIE/ F, 1934, samolot obserwacyjny; 
 Lublin R-XXI, 1934, projekt samolotu obserwacyjno-łącznikowego 

(towarzyszącego); 
 Lublin R-XXII, 1934, projekt samolotu bombowo-rozpoznawczego oraz 

wodnosamolotu torpedowo-bombowego; 
 Ny-4 (N-Y), 1934, amatorski samolot szkolno-sportowy; 
 Lublin R-XX (LWS-1), 1935, wodnosamolot torpedowo-bombowy i 

rozpoznawczy; projekt samolotu bombowego. 
 



1936 - zakład został upaństwowiony i przyjął nazwę Lubelskiej Wytwórni 
Samolotów (LWS). Ukończono produkcję samolotów R-XIIIF, którą rozpo- 
zęto przed bankructwem zakładu. 

 

Zespół konstrukcyjny w 1921roku pod kierownictwem inż. Jerzego 
Rudlickiego opracował następujące typy samolotów: 

 

 Lublin R-VIII 
 Lublin R-VIIIbis / ter 
 Lublin R-IX 
 Lublin R-X 
 Lublin R-XI 
 Lublin R-XII 
 Lublin R-XIII 
 Lublin R-XIIIbis / ter 
 Lublin R-XIII E/F 
 Lublin R-XIII G 
 Lublin R-XIV 
 Lublin R-XVIa2 
 Lublin R-XVIb 
 Lublin R-XX 

 
 
 
 
 
 

Lublin R-XIIID 
 
 
 
 
 
 
 

Lublin R-VIII ter 

 
 
 
 
 
 

Ansaldo Balilla A1 
 
 
 
 
 
 

Fokker F-VII 3/m 
 
 
 
 
 
 
 

Hanriot H-28 
 
 
 
 
 
 
 

Lublin R-XVIb 



 



 
 

Artykuł z lokalnej lubelskiej prasy na temat rzekomej afery w Zakładach 
Mechanicznych E. Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie. Były to już pierwsze 
symptomy oznaczające upadłość tych zakładów. 

 
 

Źródło: Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe - "Rozwój", rok 1924 



 

I. Samoloty wojskowe wyprodukowane w ZMPiL 
 
 Ansaldo A.1 Balilla 
 Ansaldo A-300 
 Potez XVA2 
 Potez XXVA2/Potez XXVB2 
 Fokker F-VIIb/3m (m3W) 
 Lublin R-VIII 
 Lublin R-VIIIbis / ter 
 Lublin R-XIII 
 Lublin R-XIIIbis / ter 
 Lublin R-XIII E/F 
 Lublin R-XIII G 
 Lublin R-XIV 
 Lublin R-XVIa2 
 Lublin R-XVIb 
 Lublin R-XX 

 
II. Samoloty cywilne wyprodukowane w ZMPiL 

 
 Lublin R-IX 
 Lublin R-X 
 Lublin R-XI 
 Lublin R-XII 
 DUS-3 "Pta Pta" 
 LKL-2 
 LKL-4 
 LKL-5 
 Lublin-1 (szybowiec) 
 Lublin-2 (szybowiec) 

 
 

III. Samoloty wojskowe przebudowywane w ZMPiL 

 Hanriot H-28 Motylek 



 

IV. Samoloty niezrealizowane projekty w ZMPiL 

 Arla-I 
 Arla-II 
 Lublin R-XV 
 Lublin R-XVII 
 Lublin R-XVIII 
 Lublin R-XX A 
 Lublin R-XX B 
 Lublin R-XXI 
 Lublin R-XXII 
 Lublin R-XXII A3/B3 
 Fokker F-VIIm3W/hydro 

 
 

 

 
Źródło: "Czas", kalendarz informacyjno-adresowy, rok 1904. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wygląd budynku wieży kontrolnej - widok 2021 rok 

 
Budynek wieży kontrolnej - widok 1936 roku (foto: www.odkrywca.pl) 

 

 

Źródła: 
Andrzej GLASS, "Polskie konstrukcje lotnicze, tom I", wyd. Stratus 2004 
Andrzej MORGAŁA, "Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924", Bellona Lampart, Warszawa 
1997 
Andrzej MORGAŁA, "Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939", Bellona Lampart, Warszawa 
2003 
Mariusz Wojciech MAJEWSKI, "Samoloty i Zakłady Lotnicze II Rzeczypospolitej", ZP Poligrafia, 
Warszawa 2006 
Tadeusz KRÓLIKIEWICZ "Polski samolot i barwa", WMON, Warszawa 1990 



 

ORYGINALNE ARTYKÓŁY PRASOWE 
 

Gazeta "Łódzkie Echo Wieczorne", 
rok 1926. 

Źródło: Gazeta "Republika", rok 1924. 



 

 
 
 

Źródło: Gazeta "Głos Polski", rok 1924. 
 
 

Firma pod zmienioną nazwą "Arkuszewski K. i Ska" została w 1911 roku przenie- 
siona Łodzi do Lublina i funkcjonowała przy Zakładach Mechanicznych E. Plage i 
T. Laśkiewicz. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: "Głos Kupiectwa", rok 1929. 



 

 
 

Oryginalne wycinki z lubelskiej prasy 1935 
 

Źródło: Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe - "Prasa", rok 1935 



 

 
 

Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. 
Laśkiewicz w Lublinie założone w 1864. 

 
 
 
 
 
 

FABRYKA BUDOWY MASZYN I KOTŁÓW 
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Mały zakład kotlarski i trzech czeladników... 
 

Albertowi Plagemu nie wiedział jeszcze, że to jego właśnie mały warsztat 
kotlarski przy ulicy Bernardyńskiej da nowy początek dwóm potężnym zakładom 
przemysłowym Lublina: „Zakładom Mechanicznym E. Plagego i T. Laśkiewicza”, które 
z fabryki budowy maszyn i kotłów przekształciły się w pierwszego w Polsce producenta 
samolotów, oraz „Rektyfikacji Lubelskiej” Jana Czarnieckiego i jego spadkobierców. 
Tradycję produkcji podniebnego sprzętu komunikacyjnego kontynuuje dziś WSK 
Świdnik, wyrobów zaś spirytusowych – Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego 
i Drożdżowego „Polmos” w Lublinie. 

Rondle, wanny i aparaty gorzelniane 
Początki działalności przemysłowej Alberta Plagego były nad wyraz skromne. 

Sam jej inicjator, przybyły z Niemiec, pobożny i pracowity ewangelik, zaczynał od 
małego, założonego w 1860 roku zakładziku kotlarskiego pod rozwojową nazwą 
„Fabryka Wyrobów Miedzianych A. Plagego” w Lublinie, przy ulicy Bernardyńskiej, na 
parcelach leżących między ulicą Żmigród i Miedzianą, która to uliczka zawdzięcza swą 
nazwę tej właśnie fabryczce specjalizującej się w wyrobach z miedzi. 

Według akt magistratu Albert Plage zamierzał w swoim zakładziku wyrabiać 
rocznie nie więcej niż pięć aparatów gorzelnianych, prowadzić ich reperację oraz 
wytwarzać rondle i wanny na zamówienie. Do tego celu zatrudnił na początek tylko 
trzech czeladników. Tu trzeba zaznaczyć, że pan Albert Plage z tymi rondlami, wan- 
nami i aparatami gorzelnianymi trafił w samo sedno miejskiego i wiejskiego zapotrze- 
bowania. Pomimo silnej w tej branży konkurencji zwiększył produkcję, zatrudniając w 
1896 roku już 28 robotników, w 1898 – 50, a w 1899 – nawet do 90, co na te czasy było 
dowodem niezwykłej prężności i dobrej kondycji zakładu. 

Druga połowa XIX wieku w Lublinie był to okres pierwszego skoku w kapitalizm. 
W Lublinie zaczął się wtedy rozwijać przemysł fabryczny – młyński, metalowy i skórza- 
ny, którego źródłem siły były maszyny parowe – „ostatni krzyk” ówczesnej myśli 
technicznej. Powstały więc wtedy i rozwinęły się takie zakłady jak: 

– pierwszy młyn parowy (1861) i piekarnia parowa (1863) Kośmińskiego, młyn 
parowy braci Brzezińskich (1867), garbarnie między innymi braci Domańskich, 
Luchta, Brikmana, fabryki maszyn i narzędzi rolniczych (1881), cukrownia (1895), 
browar Vettera i wiele innych. W roku 1886 Lublin miał już 16 zakładów przemys- 
łowych, w których było zatrudnionych 521 robotników, w 1906 liczba zakładów 
wzrosła do 113, liczba zaś w nich zatrudnionych do 2 tysięcy. Warsztat Alberta Plagego 
przy Bernardyńskiej daleki był jeszcze do lubelskich potentatów przemysłowych, 
którzy tak jak i on zaczynali od „zera”, od małych zakładów, warsztatów i wytwórni, 
wchodząc w spółki i koligacje z równie debiutującymi w przemyśle rodzinami, 
znajomymi, protegowanymi, polecanymi itp., czy prowadząc interes we własnym 
rodzinnym kręgu, jak Vetterowie, Domańscy, Brzezińscy, Kraussowie. 

 



 

Przedstawicielem takiego „rodzinnego przemysłu” jest chociażby Robert Moritz, który 
ożenił się z panną Przybylską, córką krewniaka trzymającego warsztat kotlarski przy 
Krakowskim Przedmieściu, a po jej śmierci poślubił wdowę po Bairdzie, również z bran- 
ży metalowej. 

Kiedy okazało się, że warsztaty Alberta wraz z zatrudnieniem powiększały obroty, syn 
Emil, nie zwlekając wiele, w 1897 roku odkupił go od ojca za sumę 18 950 rubli z 
mocnym postanowieniem zbudowania solidnej, dużej i dochodowej fabryki. W 1899, 
skoro się taka okazja nadarzyła, kupił pan Emil plac na Bronowicach, folwarku już poza 
granicami Lublina, i tam przeniósł się ze swoją Fabrykę Budowy Maszyn i Kotłów. 
Postawił nowe pomieszczenia na zakład mechaniczny i dwie kotlarnie – żeliwną i mie- 
dzianą, instalując maszynę parową o mocy 16 kM. 

Zamierzał tam budować kotły parowe różnych systemów, a więc kotły specjalne do 
ogrzewania, aparaty do cukrowni, kompletne urządzenia gorzelni, browarów, fabryk 
słodu, drożdży, krochmalni, syropu. Jako producent gwarantował też, że wszelkie 
wyroby szwejsowane będą najlepszej jakości. 

Emil Plage wybrał dobre miejsce dla swojej fabryki, blisko kolei i tuż przy wylotowej 
drodze z Lublina do Zamościa. Doprowadził też do zakładu bocznicę kolejową, co 
udrożniło jeszcze bardziej plac między ulicami Wrońską i Lotniczą. Mając tak 
opanowany dostęp do szlaków komunikacyjnych, Plage mógł zwiększyć ilość i asorty- 
ment swoich wyrobów bez obawy o zbyt. W 1899 roku z utalentowanym i energicznym 
inżynierem Teofilem Emerykiem Laśkiewiczem zawiązał spółkę na całe dziesięć lat. W 
pierwszym roku XX wieku nowa firma otrzymała oficjalną nazwę „Zakłady Mechaniczne 
E. Plage i T. Laśkiewicz”. W 1901 roku obroty wzrosły do 260 tys. rubli. 

Już wtedy nabywcami kotłów i aparatów dla przemysłu spożywczego byli producenci 
z kraju i odległych guberni cesarstwa. „Złoty medalista” pomyśleć musiał tym bardziej 
serio o rozwinięciu swoich przedstawicielstw w wielkich miastach Królestwa Polskiego 
i imperium – w Warszawie, Kijowie i Petersburgu. 

Przedstawicielem lubelskiej firmy „E. Plage i T. Laśkiewicz” w Petersburgu został pan 
Ludwik Rehne, współpracując z zakładem do 1914 roku. Wiedział on, że im lepsza jest 
pozycja jego firmy w mieście nad Newą, tym większa gwarancja wysokich i długo- 
terminowych zysków. Pan Rehne poszedł znacznie dalej i nawiązał kooperację z tak 
znanymi firmami, jak „Alfa Nobel” czy „Westinghiouse”. 

Te kontakty spowodowały zmianę profilu produkcji. Już nie tylko kotły gorzelniane – 
rodzinna jakby specjalność – były na „tapecie”, lecz coraz częściej kotły okrętowe, 
lokomotywy o zwiększonym reżimie technologicznym. Wyższa jakoś tych wyrobów 
pociągnęła za sobą większe zyski. W 1913 roku firma sprzedała wyroby na łączną sumę 
około 450 tys. rubli. Dobijała się jednakże do dobrych zamówień rządowych. W 1913 
roku podpisana została z Towarzystwem Rosyjskich Fabryk Artyleryjskich umowa na 
dostawę kotłów dla okrętów wojennych na niebagatelną sumę 107 tys. rubli. 

Przychodziło firmie także wykonać czasami zamówienia „pozaprodukcyjne” – jak na 
przykład dostarczenie ogromnych zbiorników nafty dla Bucharskiego Towarzystwa 
Kolei Żelaznych. 

Źródło: publikacja Wojciecha Czajki pt. Samoloty firmy Plage-Laśkiewicz, zamieszczona w „Kalendarzu 
Lubelskim” z 1981 roku. 



 

4 maja 1914 roku „Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz” otrzymały list z pro- 
pozycją uruchomienia już nie tylko kotłów, ale... kadłubów pełnomorskich okrętów 
wojennych! Taką propozycję złożył Iwan Zablin, właściciel przedsiębiorstwa stocznio- 
wego w Nowogrodzie. Był on chętny natychmiast zamówić sześć takich kadłubów, planując 
dalszych szesnaście w roku następnym. Oferta przewidywała całkowitą ich produkcję w 
Lublinie oraz montaż przez ekipę fabryczną z Nowogrodu. Czy oferta doszła do skutku? 
Tego nie wiemy, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty z tej transakcji. Wiemy, że 
zakład był gotowy przyjąć i wykonać otrzymane zamówienie. 

Tymczasem wybuchła I Wojna Światowa. 
W lipcu 1915 roku wycofujące się wojska rosyjskie z Lublina zarekwirowały maszyny 

i urządzenia przemysłowe, niszcząc po drodze wiele budynków fabrycznych. Łupem padły 
cenne miedziane części do maszyn, kotły miedziane i różna aparatura. „Przydały” się 
zerwane tory kolejowe, mosty, bramy itp. „Wszystko się przyda”. zniszczeniu uległy 
gorzelnie, rektyfikacje, wytwórnie klinkieru. Gdy wojska i władze austriackie wkroczyły do 
Lublina, zarządziły remanent tego co w zakładach produkcyjnych jeszcze zostało 
(dokładnie co do gwoździa) . Ścisłej ewidencji podlegały wszystkie firmy zatrudniające 
powyżej szesnastu robotników. Zakłady „Plage i Laśkiewicz”, które przed 1914 rokiem, 
podobnie, jak Vettera, Domańskiego, Moritza, zatrudniały kilka setek pracowników, w 
czasie wojny miały ich na stanie swoim zaledwie około trzydziestu. 

Wszystkie zakłady musiały zmniejszyć produkcję i ubiegać się o koncesje oraz dostawę 
surowców, których ciągle w latach wojny brakowało. Firma „Plage i Laśkiewicz” z konie- 
czności zmuszona była do wyrobu kuchni polowych, menażek i kociołków, zgodnie 
z „trendem” produkowania czegokolwiek na potrzeby gospodarki wojennej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oryginalna kuchnia polowa w Pucku wykonana w Zakładach Mechanicznych 
w Lublinie. Ma już ponad 100 lat i nadal jest sprawna i serwuje dobrą grochówkę. 

 

Źróło: Foto własne - Piknik Lotniczy Puck 2018 rok. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedno ze stanowisk roboczych zaplecza zakładów 1918 rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementy rurowe do urządzeń gorzelnianych i browarów 1914 rok. 
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-W-16479-87 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budowa kotłów parowych do lokomotyw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budowa kotłów parowych, jako urządzenie napędzające inne maszyny. 
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-W-16479-85 



Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-W-16479-84  

  
Budowa lokomotyw o napędzie parowym. 

 

Magazyn do przechowywania kotłów parowych. 
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Kompletne urządzenie do gorzelni, browarów. 
 

W 1906 roku Emil Plage założył pierwszy zakład rektyfikacji spirytusu w 
Lublinie pod nazwą Rektyfikacja Lubelska. W 1908 r. zastosował w niej nowy 
sposób wyrobu spirytusu – produkcję z melasy. Jednak wywar z melasy był 
bardzo niebezpiecznym produktem ubocznym dla środowiska, stąd też w 
1913 wybudowano stację do jego zagęszczania i specjalny piec. Wytwarzany 
ze spalania melasy węgiel okazał się opłacalnym wyrobem przemysłowym. 
W 1948 roku zakład ten został upaństwowiony i funkcjonuje do dziś, jako 
Polmos Lublin. 

Plage wspomagał także Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności oraz 
Polską Szkołę Handlową. Po jego śmierci jego siostra Justyna Plage przeka- 
zała 3000 rb. na fundusz stypendialny dla ubogich uczniów Niższej Szkoły 
Handlowej w Lublinie. 



 

ZAKŁADY MECHANICZNE 
E. PLAGE & T. LAŚKIEWICZ 

LUBLIN 
 
 
 
 

Produkcja karoseri 
i 

nadwozi samochodowych 

1925 



 

Jak wyglądała produkcja samochodów w Polsce w latach 20. XX wieku 
wszyscy dobrze wiemy. Szło, jak "przysłowiowe krew z nosa". Tereny 
ówczesnej II RP nie miały żadnych tradycji w produkcji maszyn a sami Polacy 
nie mieli zbyt wielkiej wiedzy technicznej w tym temacie. Nieliczne próby 
stworzenia automobilu kończyły się przeważnie fiaskiem. 

Na szczęście próbowano dalej, ale potencjalni inwestorzy byli bardzo 
ostrożni, bowiem oprócz prawdziwych projektów zdarzały się samochody tzw. 
wydmuszki, których twórcy zbierali kapitał i następnie znikali, jak znany nam 
Lech Grobelny kilkadziesiąt lat później. 

Jedną z pierwszych prób produkcji polskiego samochodu z prawdziwego 
zdarzenia zainicjowano we Francji, w Boulogne pod Paryżem. Wszystko 
zaczęło się w 1924 roku powstaniem spółki Automobiles Ralf Stetysz w 
Warszawie. Założycielem firmy był młody inżynier Stefan Tyszkiewicz, który na 
początku lat 20. podjął studia na paryskiej uczelni École des Sciences 
Politiques. Nazwa firmy jest po prostu akronimem od Rolniczo-Automobilowo- 
Lotnicza Fabryka Stefana Tyszkiewicza. 

Hrabia Tyszkiewicz nie wyobrażał sobie, aby pojazd zaprojektowany przez 
Polaka mógł być produkowany za granicą. W tym momencie zaczęło się 
poszukiwanie firmy, która w Polsce podjęłaby się produkcji nowego wozu. 
Dość szybko udało się znaleźć taką spółkę i już w 1927 roku stołeczne gazety 
oraz czasopisma poinformowały, że Towarzystwo Przemysłu Metalowego „K. 
Rudzki i spółka” S.A. z siedzibą przy ulicy Fabrycznej 3. jest gotowa na 
produkcję. 

W tej niezwykłej historii krzyżują się losy wielu doskonałych firm z okresu 
międzywojennego. Podwozia i montaż odbywały się na Powiślu u Rudzkiego 
ale produkcją karoserii zajęła się już kolejna zacna spółka czyli „E. Plage i T. 
Laśkiewicz” z Lublina. W międzyczasie dość nieśmiało wykonywano własne 
karoserie autobusów na podwoziach zagranicznych producentów. Po wojnie 
firma zajęła się produkcją samolotów, najpierw włoskich i francuskich, a potem 
własnej konstrukcji. W tym samym czasie Plage i Laśkiewicz zainteresowali się 
na dobre wykonywaniem nadwozi samochodowych. Największe zapotrzebo- 
wanie było na rynku autobusów. Właśnie w Lublinie powstały karoserie do 
popularnych w Warszawie autobusów Somua oraz używanych w całym kraju 
Ursusów AW. Oprócz autobusów lubelska fabryka zajmowała się także 
karosowaniem samochodów osobowych (np. Chryslerów). Współpraca obu 
firm dobrze się ze sobą układała Plage i Laśkiewicz ze Stefanem 
Tyszkiewiczem i Rudzkim zbierali pozytywne opinie. Firma Stetysz w 1929 
roku ulega całkowitemu spaleniu i nie powraca już na rynek. Współpraca obu 
firm zostaje trwale zakończona. 



 

Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz 
w Lublinie założone w 1864 r. 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach 
rozbiorów jest dobrą okazją do przypomnienia, jak rozwijała się polska 
motoryzacja. Po odzyskaniu niepodległości w listopadzie 1918 roku trzeba 
było zaczynać praktycznie od zera. A tak to wyglądało w Lublinie... 

 
 

PRODUKCJA KAROSERI I NADWOZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oryginalne plakaty zakładów reklamujące swoje wyroby 1925 rok. 
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Źródło: Fotografie: Narodowe Archiwum Cyfrowe, autor, domena publiczna. 



 

Nadwozia wytwarzała firma lotnicza Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. 
Laśkiewicz w Lublinie. 

Ponieważ seria produkcyjna francuskich samolotów była bardzo krótka, 
fabryka musiała znów zmienić profil produkcji, aby uniknąć problemów 
finansowych. W latach 1924 – 1933 uruchomiono dział produkcji karoserii 
samochodowych dla samochodów osobowych marki Chrysler, Buick, Hotchkiss, 
Auburu, Cord 29 i Faux Cabriolet, dla autobusów Ursus i Somua oraz 
ciężarówek Ursus A. W reklamach firma ogłaszała, że wykonuje karoserie 
samochodowe ciężarowe i osobowe, limuzyny wykwintne, giętkie własnego 
systemu, lekkie, wagi turystyczne. wadziły serwis i naprawę kotłów 
parowozowych dla PKP. 

 
 

W zakładach Plage-Laśkiewicz od 1925 roku uruchomiono dział nadwozi 
samochodów osobowych oraz autobusów w liczbie 5–45 sztuk miesięcznie. 
Miały przeważnie drewniane szkielety pokryte blachą lub sklejką oklejaną 
dermatoidem, były lakierowane ręcznie, przy czym ten ostatni proces trwał 
nawet do sześciu tygodni. Wykonywano też nadwozia otwarte typu torpedo, 
phaeton, roadste a przy warunkach atmosferycznych zabezpieczano je rozkła- 
danym dachem brezentowym lub skórzanym do którego przypinano celuloidowe 
okna. Nadwozia wykonywano przeważnie na prywatne zamówienie, na 
importowanych podwoziach a były to tak znakomite marki, jak Hotchkiss, Cord, 
Buick, Auburn i inne. Nadwozia autobusów z tej lubelskiej wytwórni umiesz- 
czano na podwoziach Somua i Ursus. W wyniku kryzysu w latach 1933–1934 
produkcję zakończono. Firmę zlikwidowano w 1935 roku, a jej sprzęt przejęła 
Lubelska Wytwórnia Samolotów. 
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W 1930 r. w Polsce było zarejestrowanych 18.878 samochodów osobowych. 

 
Źródło: Fotografie: Narodowe Archiwum Cyfrowe, autor, domena publiczna. 
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Salon wystawowy w hangarach lubelskiej wytwórni samolotów 
 
 
 

 

Wersja samochodu luksusowego typu limuzyna 1934 rok 
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Plakat firmy Stetysz z którą firma Laśkiewicza nawiązała współpracę 1925. 
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