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Temat 9. Pionierzy lotnictwa. 
 

Charles Lindbergh, amerykański pionier lotnictwa. Karierę zawodową, 

jako pilot, rozpoczął  w 1924r. wstępujac do szkoły kadetów lotnictwa  

w Brooks Field w pobliżu San Antonio. W trakcie słuzby, zyskał opinie 

bardzo doswiadczonego pilota. W 1926 roku , po nieudanej próbie 

zatrudnienia się, jako pilot wyczynowy u komandora Byrda, który to, 

planował dokonać przelotu nad biegunem północnym, podjął pracę w  

liniach poczty lotniczej na trasie z Saint Louis w stanie Missouri do 

Chicago. Latał samolotem Airco DH.4, któremu nadał nazwę własną 

St.Louis. Loty pocztowe, ze względu na zmienne, często złe warunki 

atmosferyczne i brak lotnisk awaryjnych na trasie, należały do 

najniebezpieczniejszych zadań lotnictwa USA. Lindbergh z uporem 

realizował swoją pasję do latania, podejmuąc próbę zdobycia nagrody 

pieniężnej w wysokości 25 tys. USD, wyznaczonej przez 

Nowojorskiego magnata hotelowego Raymonda Orteig. Nagroda 

dotyczyła przelotu samolotem, non stop, bez ladowania, między Nowym 

Jorkiem a Paryżem. W dniu 20 maja 1927z lotniska  na Long Island w 

stanie Nowy Jork, Lindbergh rozpoczął pierwszy  samotny, przelotem 

między lądem Ameryki Północnej a Europą bez międzylądowań . Po 

33,5 godzinach. lotu , jako pierwszy pilot na świecie,dokonał przelotu 

nad oceanem atlantyckim. Był pierwszy opisanym „Człowiekiem Roku” 

magazynu „Time”.   
 
Strony tematyczne:                                        

https://indywidualista.pl/2016/01/26/charles-a-lindbergh-najslynniejszy-

pilot-wszechczasow/                                        

https://www.youtube.com/watch?v=TfpiAmj81dY 

https://www.youtube.com/watch?v=yNFZJ_qbzFA 

https://dlapilota.pl/wiadomosci/samolotypolskieblogspotcom/rocznica-lo

tu-s-skarzynskiego-przez-atlantyk             

https://www.youtube.com/watch?v=94adLs7Nn0A  

Zachęcam  do  tworzenia modeli redukcyjnych,  umozliwiających 

realizacją własnych zainteresowań oraz pozyskiwania wiedzy z zakresu historii 

i rozwoju techniki. Polecam   stronę ineternetową  

Modelwork-modelarstwo plastikowe 

https://indywidualista.pl/2016/01/26/charles-a-lindbergh-najslynniejszy-pilot-wszechczasow/
https://indywidualista.pl/2016/01/26/charles-a-lindbergh-najslynniejszy-pilot-wszechczasow/
https://www.youtube.com/watch?v=TfpiAmj81dY
https://www.youtube.com/watch?v=yNFZJ_qbzFA
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 https://modelwork.pl/ 

 

Temat 10. Słynni piloci. 
 
Okres I wojny światowej, przyczynił sie do wykreowania wielu liderów 

wojskowego lotnictwa mysliwskiego, którym to, po zestrzenieniu 

okreslonej liczby wrogich samolotów, nadawano tytuł „asa”. 

Największym asem myśliwskim okresu I wojny, był mieszkaniec 

Świdnicy, Manfred  von Richthofen. Z czasem, walcząc na froncie 

zachodnim, jako dowódcą eskadry myśliwskiej Jagdstaffel 11, po 

przemalowaniu swojego samolotu mysliwskiego na kolor czerwony, 

zyskał miano „Czerwonego Barona”. Po 16 potwierdzonych 

zwycięstwach oraz zestrzeleniem brytyjskiego asa myśliwskiego, majora 

Lanoe Hawkera, von Richthofen stał się najlepszym spośród żyjących 

niemieckich asów myśliwskich. Dokładnie przestrzegał podstaw taktyki 

walki lotniczej, które to propagował, as myśliwskim Oswald Boelcke, 

będący wówczas, wzorem i mentorem pilotów mysliwskich.W styczniu 

1917 Richthofen, uhonorowany został najwyższym wówczas pruskim 

odznaczeniem za odwagę, Pour le Mérite (Blue Max). Zasiadał za 

sterami wielu maszyn mysliwskich w tym w doskonałym trzypłatowym 

myśliwcu, Fokker Dr I. Z wynikiem 80, oficjalnie zaliczonych 

zwycięstw, był on najlepszym asem myśliwskim I wojny światowej. 

Poległ w dniu 21 kwietnia 1918,w trakcie przelotu nad liniami wroga, 

ugodzony pociskiem karabinowym, wystrzelonym przez sierżanta 

Snowy Evans  z 53 baterii artylerii polowej.Silnik rozbitego samolotu 

von Richthofena do dzisiaj, jest eksponatem Imperial War Museum w 

Londynie.   
 
Strony tematyczne:  
https://www.youtube.com/watch?v=8Kp7fEjpC1g 

https://www.youtube.com/watch?v=PiebXTBbbJI 

https://www.youtube.com/watch?v=7TajhG_lGZE          

https://modelwork.pl/ 

 

Forma kontaktu z 
nauczycielem  
(np. służbowy 
mail, telefon ) 

Jestem dostępny: 

 tel. 501-958-576 

 Mail: krzysztof.moskwa@mdk2.bytom.pl 
Zapraszam do przesyłania zdjęć swoich prac na powyższy adres. 

Harmonogram 
pracy nauczyciela    

Jestem do Waszej  dyspozycji zgodnie z ustalonym harmonogramem 
tygodniowym zajęć,  
Środa:15.15 – 18.20  

Czwartek:15.15 – 19.50 
Piątek:17.35 -19.05 

https://modelwork.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=8Kp7fEjpC1g
https://www.youtube.com/watch?v=PiebXTBbbJI
https://www.youtube.com/watch?v=7TajhG_lGZE
https://modelwork.pl/


 

Termin realizacji 
działań 

18.05.2020 – 30.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


