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Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz
TEOFIL LAŚKIEWICZ ur. 5. 11. 1869r. w Skierniewicach, zm. 23. 08. 1925r. w Lublinie
Zakłady Mechaniczne E. Plage & T. Laśkiewicz w Lublinie podjęły w 1920 r. produkcję samolotów. Zakłady mieściły się w południowo-zachodniej dzielnicy Lublina, przy ul. Fabrycznej 26, koło lotniska . Niegdyś przy ul. Wrońskiej znajdowały się niezwykłe zakłady, produkujące samoloty i karoserie samochodowe znane w całej Polsce.
Jednakże zanim doszło do ich budowy, protoplasta familii Plage w Lublinie, przybyły z Niemiec ewangelik – Albert,
założył przy ulicy Bernardyńskiej niewielki zakład kotlarski (1860 r.) pod nazwą “Fabryka Wyrobów Miedzianych
A. Plagego”. Fabryka miała zajmować się produkcją aparatów gorzelnianych, rondli i wanien na małą skalę.
Na przestrzeni parunastu lat, zakład p. Alberta zwiększył swoje obroty. Między czasie ze związku z Anną Justyną
Gede, narodził się małżeństwu Plage – syn Emil.

Emil Plage (1869-1909)
To nie przypadek, że niewielka, boczna uliczka ul.Bernardyńskiej nazywa się Miedziana. Tutaj w 2 połowie XIX
wieku działała Fabryka Wyrobów Miedzianych Alberta Plagego, która zajmowała się produkcją rondli, wanien i
aparatów gorzelniczych. Początkowo zakład zatrudniał tylko trzech czeladników, ale szybko się rozwijał. Po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia w 1897 roku odkupił od ojca dobrze prosperującą fabrykę za sumę 18 950
rubli i nazwał ją Fabryką Budowy Maszyn i Kotłów. W niespełna 2 lata po przejęciu zakładu, kupił plac na Bronowicach (wówczas był to jeszcze folwark poza granicami miasta), gdzie postawił nowe pomieszczenia na zakład
mechaniczny i dwie kotlarnie – żeliwną i miedzianą, instalując maszynę parową o mocy 16 kM. Celem fabryki
miała być budowa kotłów parowych różnych systemów, aparatów do cukrowni (“Lublin”, “Nieledew”, “Trawniki”),
kompletnych urządzeń gorzelni, browarów, fabryk słodu, drożdży, krochmalni, syropu. Co ciekawe fabryka wprowadziła także do oferty maszyny ceglarskie, w które zaopatrywała cegielnie w Lublinie, Starej Wsi, Łucku i Hrubieszowie. przeniósł się na Bronowice. Ta nowa, przemysłowa dzielnica Lublina rozwijała się bardzo dynamicznie
po uruchomieniu połączenia kolejowego Warszawa-Lublin-Kowel. Tutaj powstała przyszła fabryka samolotów,
pierwsza w Polsce. Zanim do tego doszło Emil Plage zawarł spółkę z inżynierem Teofilem Emerykiem Laśkiewiczem. I tak narodziły się Zakłady Mechaniczne E.Plage i T.Laśkiewicz.

Widok ogólny fabryki na Bronowicach

W pierwszym roku XX wieku nowa firma otrzymała oficjalną nazwę „Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz” (ciąg dalszy przekształcenia – w 1899 roku T. Plage zawiązał spółkę z 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 dawnego Domu Żołnierza). Już wtedy nabywcami kotłów i aparatów dla przemysłu spożywczego byli producenci z kraju i odległych guberni cesarstwa. Toteż firma musiała rozwinąć swoje przedstawicielstwa m. in. w Warszawie, Kijowie i 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 dawną nazwą, ale to
właśnie nowy współwłaściciel zdecydował, że zamiast kotłów, jak dotychczas, zakłady rozpoczną produkcję samolotów.

Po 1910 roku 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 maja 1914 rok - 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 wykonana.

Rok 1915 - Ciężkim momentem dla zakładu było wycofywanie się wojsk rosyjskich z Lublina w 1915 roku, kiedy
to zrabowano miedziane elementy produkcyjne, części kotłów i innego rodzaju oprzyrządowanie, które mogło się
przydać armii. Po zajęciu miasta przez Austriaków dokonano spisu, w wyniku którego zorientowano się, że fabryka, która przed wojną zatrudniała kilkaset osób, obecnie daje pracę ok. trzydziestu. W czasie wojny, aby w
jakiś sposób utrzymywać się finansowo, „Zakłady mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz” podjęły się produkcji
menażek, kuchni polowych, słowem, wszystkiego co mogło przydać się wojsku.
Koniec wojny stał się nowym początkiem dla zakładu, który całkowicie zmienił profil i charakter produkcji. W 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. Rok, dwa lata później
pomarli starsi państwo Plage, rodzeństwo zaś odsprzedało swoje udziały inżynierowi Laśkiewiczowi – 10 procent
i inżynierowi Kazimierzowi Arkuszewskiemu – 90 procent, zastrzegając dla firmy dawną nazwę „Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz”.
Inżynier Arkuszewski mając do dyspozycji dobrze wykwalifikowaną kadrę, postanowił wdrożyć do produkcji pierwszy model samolotu. W tym celu uruchomił nowoczesny dział lotniczy.

Rok 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 i samowary).

4 października 1919 roku, 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. Ten typ maszyn stanowił bowiem wyposażenie większości jednostek naszego lotnictwa.
 Ansaldo A-1 „Balilla
 Ansaldo A-300
 Potez 15
 Potez 25

17 lutego 1920 roku - podpisana została umowa na produkcję licencyjną 300 samolotów Ansaldo A.1 Balilla
i Ansaldo A-300, które miały być dostarczone w przeciągu półtora roku. Ta zła sława Zakładów „E. Plage i T.
Laśkiewicz” trwała, aż do zmiany zarządu i reorganizacji firmy. Po tych zmianach, nowe samoloty typu “Potez 15”
i “Potez 25” nie stanowiły już zagrożenia dla załogi.

19 czerwca 1921 roku - Pierwszy samolot w Lublinie wzbił się w powietrze 19 czerwca 1921 roku, nie była
to jednak udana konstrukcja. W 1921 roku podczas wykonywania ewolucji zginął as światowego lotnictwa – pilot
Adam Haber-Włyński, 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.

W 1924 roku - podpisano nową umowę na dostarczenie 150 sztuk samolotów „Potez 15” i „Potez 25” na
francuskiej licencji. Maszyny tym razem 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. W latach 1925–1931 specjalnie uruchomiony dział karoserii produkował nadwozia dla samochodów osobowych marek „Chrysler”, „Buick”, „Hotchkiss”, „Auburu” oraz dla autobusów „Ursus” i „Somua”, produkowano również ciężarówki „Ursus A”. Poza tym zakład wytwarzał kotły parowe; w Archiwum Lubelskim znajduje się obszerna dokumentacja przedsiębiorstw i osób, dla których je produkowano, m.in. 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 wąskotorowe: „Robeyr” 80 H.P., „Lanca” 65 H. P., „Lanca” 90 H.P.

W 1925 roku zmarł Teofil Laśkiewicz, którego udziały odziedziczył syn, Roman.
Rok 1925 - W maju 1925 roku wytwórnia przekazała do lotnictwa wojskowego pierwsze samoloty licencyjne
Potez XVA2. Kolejne kontrole przeprowadzone w czerwcu 1925 roku wykazały sprzeniewierzenie środków przekazanych przez MSWojsk. Program naprawczy narzucił firmie restrukturyzację oraz zwiększono kontrolę nad
przekazywanymi do ZMPiL środkami finansowymi.
W tym samym roku podwyższono także standardy budynków produkcyjnych. Rok później (30 sierpnia 1926 roku)
wytwórnia dostała zlecenie na produkcję licencyjną samolotów 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 licencyjnej 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. Same modyfikacje zostały już wykonane w zakładach LWS.

W 1927 roku stanowisko głównego konstruktora w fabryce objął absolwent wyższej szkoły lotniczej w Paryżu,
inż. Jerzy Rudlicki, rozpoczął on produkcję serii samolotów Lublin R. W połowie 1927 roku powstał prototyp
samolotu Lublin R-VIII, który rok później został zakupiony przez armię. W tym samym roku powstał kolejny prototyp:
 Lublin R-X. Była to bardzo udana konstrukcja, odbyto na niej lot z Poznania 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 liniowego, bombowego i turystycznego)
 Sportowy Lublin R-XII
 Fokker F-VIIB/3m (holenderskie). W latach 1929–1930 zakłady wyprodukowały na licencji Fokkera jedenaście samolotów pasażerskich.
 Pasażerskie R-XIX i R-XI
 Lublin R-XIII. (typu liniowego, bombowego). W roku 1933 obowiązki dyrektora objął, narzucony przez
departament lotnictwa, płk J. Zajączkowski. W 1935 roku wykonano przelot na trasie Warszawa–Stambuł–Bagdad–Karaczi–Kalkuta–Bangkok–Preczubab, w którym podczas lądowania uszkodzono samolot.
Na skutek dążenia szefa Departamentu Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych, gen. Rayskiego,
do skupienia całości polskiego przemysłu lotniczego w rękach państwowych ministerstwo wykorzystało
awarię w Preczubabie, wykrywając również inne, drobne usterki.

W 1927/1929 rok - powstał Lubelski Klub Lotniczy przed II wojną światową w Zakładach Mechanicznych Emil Plage i Teofil Laśkiewicz, pracownicy w roku 1927 założyli Koło Miłośników Lotnictwa, przekształcone
w 1929 roku w Lubelski Klub Lotniczy. Po II Wojnie Światowej przekształciło się pod nową nazwą Aeroklub Lubelski i ta nazwa pozostała do dnia dzisiejszego.

W 1935 roku. Jednakże w słynnej wersji samolotu Lublin R-XIII pojawiły się drobne, lecz znaczące usterki,
które stały się powodem bankructwa firmy. Departament Lotnictwa cofnął swoją „rekomendację”, wydając tym
maszynom jak najgorszą opinię. Wycofane też zostały wszystkie zamówienia. W 1935 roku firma „Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz” w Lublinie upadła, a w roku kolejnym została upaństwowiona i poważnie
zreorganizowana, a także przemianowana na Lubelską Wytwórnię Samolotów.

W 1936 roku zakład został upaństwowiony i przyjął nazwę Lubelskiej Wytwórni Samolotów (LWS). Ukończono
produkcję samolotów R-XIIIF, którą rozpoczęto przed bankructwem zakładu. W szczytowym momencie przedsiębiorstwo zatrudniało 1600 pracowników. W latach 1936–1939 wyprodukowano:
 15 egzemplarzy samolotów bombowych LWS-4 „Żubr” i uruchomiono produkcję licencyjną samolotów
RWD-14 „Czapla”. Siódmego listopada 1936 roku w Michałowicach pod Warszawą rozbił się prototyp
samolotu LWS-4 „Żubr”, prezentowanego władzom Rumunii, które planowały zakup 24 jednostek tego
typu, po tym wydarzeniu zrezygnowano z transakcji.
 W 1938 roku powstał prototyp samolotu rozpoznawczego LWS-3 „Mewa”, konstrukcji inż. inż. Jerzego
Teisseyre i Władysława Fiszdona, według wstępnego projektu inż. Zbysława Ciołkosza, produkcję rozpoczęto w 1939 roku, jednak przerwał ją wybuch II wojny światowej.

W 1937/38 roku – Powstała w Świdniku Szkoła dla pilotów

W 1939 roku - LWS przygotowywała się do wybuchu wojny, złożyła zamówienia na dwa działa przeciwlotnicze,
otrzymała jednak tylko makietę do szkolenia, według planów sztabu fabryki miała bronić artyleria znajdująca się
po drugiej stronie miasta. Wytwórnia została zbombardowana już 2 września z samego rana ok. 7:25. Fabryki
broniło tylko siedem karabinów maszynowych, w które zaopatrzyła zakład dyrekcja. W wyniku bombardowania
zginęło 38 osób, robotników, jak i inżynierów. Budynki LWS nie uległy zniszczeniu, oprócz jednego hangaru z
samolotem „Żubr” oraz jedna „Mewa” stojąca na lotnisku. Tego samego dnia ewakuowano osiem „Mew” do lasów
krępieckich, planowano przeniesienie produkcji do Kołomy, aby montować angielskie i francuskie samoloty. Pracownicy fabryki załadowali na samoloty niektóre sprzęty, części silników, natomiast „Mewy” i resztę ekwipunku z
lasów krępieckich spalono. W czasie wojny wykorzystano bocznicę zakładową jako rampę do wyładunku Żydów
trafiających do obozu na Majdanku.
Po wojnie nie przywracano produkcji samolotów, w miejsce fabryki powstały Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów, kadrę instruktorską wykorzystano do stworzenia niemal od podstaw Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
w Świdniku.

W 2008 roku rozebrano biurowiec LZNS, część budynków LWS została wykorzystana przez prywatne przedsiębiorstwa.

Widok na fabrykę samolotów i lotnisko

Budowa hangarów w Lublinie

Wnętrze hali montażowej

Wnętrze hali montażowej

Maszyny produkcyjne

Warsztaty

Warsztaty

Laboratorium prób wytrzymałościowych

Próby wytrzymałościowe

Samoloty Lublin R-X i R-IX

Stan zachowania
Rok 2008 - Naprawy Samochodów w 2008; teren po nich jest ogrodzony i rośnie tam trawa. Hangary również
w dobrym stanie, znajduje się w nich tania odzież, reszta budynków zaadoptowana jest dla hurtowni i biur.

Rok 2011
Budynki, które zachowały się do naszych czasów są w bardzo dobrym stanie, otynkowane, pokryte farbą, niedawno musiały przejść remont. Nie ma śladu po warsztatach, które wyburzono wraz z Lubelskim Zakładem

Opis
Budynki, które zachowały się do naszych czasów znajdują się przy Drodze Męczenników Majdanka i ulicy Wrońskiej. Są to: budynek administracyjny, budynek mieszkalny, magazyny oraz kilka hangarów. Wszystkie budynki
wykonane są z cegieł (oprócz jednego). Budynek administracyjny nakryto dwuspadowym dachem; jest
zarazem najwyższy z całego kompleksu, hangary posiadają oryginalne drzwi. Większość budynków jest w małym
stopniu przebudowana, np. ma zamurowane okna lub wstawione nowe, mniejsze.

Wnętrze
Wszystkie wnętrza budynków zostały zaadoptowane do nowych funkcji, które obecnie sprawują. Nie zachował
się dawny wystrój oraz wyposażenie magazynów. Najlepiej zachował się układ pomieszczeń dawnej administracji
zakładów.

Loga lubelskiej firmy lotniczej
Znaki firmowe ZM "Plage i Laśkiewicz"
od lewej: w latach 1921-30 i 1930-35

Kalendarium
1860 – założenie warsztatu przez Alberta Plagego;
1897 – przejęcie zakładu przez Emila Plagego;
1899 – wejście w spółkę Plagego i Laśkiewicza i powstanie „Zakładów mechanicznych E. Plage i T.
Laśkiewicz” w Lublinie;
1901 – złoty medal na wystawie rolniczo-przemysłowej w Lublinie;
1907 – początek produkcji kotłów na dużą skalę;
1909 – śmierć Emila Plagego;
1910 – wykupienie akcji Emila Plagego należących do jego rodziny przez Laśkiewicza i Arciszewskiego;
1920 – początek budowy pierwszych samolotów;
1921 – rozbudowa zakładów;
19 czerwca 1921 – wzbicie w powietrze pierwszego samolotu wyprodukowanego w fabryce;
1925–1931 – produkcja karoserii samochodowych;
1925 – śmierć Teofila Laśkiewicza;
1927 – inż. Jerzy Rudlicki głównym konstruktorem;
1935 – upadłość fabryki;
1936 – upaństwowienie i zmiana nazwy zakładu na Lubelska Fabryka Samolotów;
2 września 1939 – bombardowanie fabryki przez lotnictwo niemieckie;
po 1945 – umieszczenie w części dawnych budynków fabrycznych Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów;
2008 – wyburzenie dawnych warsztatów fabryki.

Konstrukcje samolotów zbudowanych 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.

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

Kierownictwo CWL/CZL
Prezesi:
 Arkuszewski Kazimierz i Teofil Laśkiewicz (1919 r. - 1925 r.)







Dyr. Generalny: inż. Zygmunt Zakrzewski i z-ca Jan Dębowski (1925 r. - 1933 r.)
Dyr. Generalny: płk Józef Zajączkowski (1933 r. - 1935 r.)
Dyr. dz. lotniczego: inż. Witold Rumbowicz (1919 r. - 1923 r.)
Dyr. dz. lotniczego: inż. Ignacy Niepokojczycki (1923 r. - 1924 r.)
Dyr. dz. lotniczego: inż. Tadeusz Piasecki (1924 r. - 1925 r.)
Dyr. dz. lotniczego: inż. Władysław Świątecki (1925 r. - 1935 r.)

Szefowie:



Szef biura konstrukcyjnego: inż. Rastoul (1923 r. - 1925 r.)
Szef biura konstrukcyjnego: inż. Jerzy Rudlicki i z-ca Jerzy Teisseyre (1925 r. - 1935 r.)

Piloci fabryczni:




Bolesław Skraba,
Antoni Mroczkowski,
Adam Haber-Włyński

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

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

Szybowce cywilne wyprodukowane w ZMPiL



Lublin-1
Lublin-2

Samoloty wojskowe przebudowywane w ZMPiL
Hanriot H-28 Motylek

Niezrealizowane projekty












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
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