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 LOTNICZE ART DÉCO 

W Muzeum Zamoyskich w Kozłów-
ce, od 10 września do 30 paździer-
nika 2005 r., czynna była wystawa 
czasowa pt. „Polski plakat art déco 
ze zbiorów Muzeum Etnografii i 
Rzemiosła Artystycznego we Lwo-
wie”. 

Prezentowanych było kilkadziesiąt 
polskich plakatów pochodzących z 
lat 20. i 30. XX w. utrzymanych w 
stylu art déco. Wśród nich znalazły 
się trzy plakaty reklamowe PLL 
LOT autorstwa Tadeusza Gronow-
skiego, twórcy lotowskiego żura-
wia.                                    St. 

KUBECZKI I …... 

Od początku września w budynku 
biurowym Eurolotu można oglądać 
nową wystawę pamiątek lotniczych.  
Tym razem są to kubeczki reklamo-
we Polskich Linii Lotniczych LOT i 
spółek PLL LOT, zastawa stołowa i 
sztućce używane na pokładach sa-
molotów naszego narodowego prze-
woźnika, części serwisów do kawy i 
herbaty oraz różnego rodzaju szkla-
neczki do napojów.  
Ciekawostką wystawy jest zastawa 
stołowa ze stołówki pracowniczej 
PLL LOT składająca się z porcelito-
wego kubka z podstawką oraz tale-
rza płytkiego i głębokiego.  
Eksponowane walory pochodzą z 
kolekcji własnych Roberta Stachyry 
i Piotra Buchmana.            
                                         PB 

Jeden z prezentowanych na  
wystawie kubeczków  - LOT Cargo  
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TS-8 „BIES” 

Kontakt: Leszek Białkowski prezes WKK 
tel. (22) 811 56 22 

20 000 tytułów książek !!! 

W tym roku minęła 50 rocznica ob-
lotu pierwszego prototypu samolotu 
szkolno treningowego TS-8 „Bies”. 
Wyprodukowano 242 egzemplarze. 
Do dziś zachowało się ich tylko kil-
kanaście w muzeach, na pomnikach 
i trzy wskrzeszone po latach do sta-
nu lotnego. 
 
Jego sylwetka pojawiła się przed 
laty na kilku polskich etykietach 
zapałczanych. 

Po raz pierwszy był to w roku 1969, 
na serii etykiet „50 lat polskiego lot-
nictwa sportowego”. Etykiety miały 
jednakowy rysunek, ale różne kolo-
ry tła. I tak etykieta z Bystrzycy ma 
kolor zielony, z Czechowic żółty, z 
Częstochowy niebieski, z Gdańska 
pomarańczowy, a z Sianowa szary. 

W roku 1977 „Bies” znalazł się na 
etykiecie z fabryki w Częstochowie. 
Była to, licząca 18 sztuk, seria 
„Samoloty polskie”.  
Z okazji jubileuszu 50 lecia PZL 
ukazała się seria „PZL 1928-1978”.  
Wśród 18 prezentowanych w niej 
statków powietrznych znalazł się 
również „Bies”. 
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ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOTNICTWA SPORTOWEGO 

 
TYTUŁ I ODZNAKA 

„ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOTNICTWA SPORTOWEGO” 
(wyciąg z regulaminu) 

 
§ 1. 

Tytuł i odznaka mogą być nadawane osobom, które ofiarnie zasłużyły się 
dla rozwoju lotnictwa sportowego w wyniku dużego wysiłku osobistego w 
długoletniej działalności społecznej lub zawodowej w lotnictwie sporto-
wym. 

§ 2. 
Tytuł i odznaka nadawane są uchwałą Zarząd Aeroklubu Polskiego i mo-
gą być przyznane tej samej osobie tylko raz. 

§ 3. 
Osoba, której nadano tytuł ”Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowe-
go”, otrzymuje legitymację uprawniającą do noszenia odznaki i prawa 
wstępu na wszystkie imprezy lotnictwa sportowego organizowane w kra-
ju. 

§ 4. 
Odznaka ”Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego” ma kształt 
okrągłego medalu o średnicy 20 mm. Licowa strona przedstawia stylizo-
wanego orła w złotym wieńcu laurowym, u dołu wieńca – emblemat 
(kolor srebrny) Aeroklubu Polskiego. Odznaka wykonana jest ze stopu 
metali w kolorze złotym i srebrnym  

Projekt odznaki opracował Józef 
Królikowski. W 1964r. został on 
zaakceptowany uchwałą ZG APRL i 
przekazany do realizacji. Pierwsze 
nadanie tytułów i odznak nastąpiło 
13 grudnia 1965r. Wśród grona 
pierwszych wyróżnionych znalazło 
się wielu znanych działaczy lotnic-
twa sportowego z okresu międzywo-
jennego m.in. Zbigniew Burzyński, 
Franciszek Janik, Janusz Meis-
sner, Jan Nagórski, Witold Rychter, 
Michał Scipio del Campo i Paweł 
Zołotow. W roku 1974 wyróżniony 
został także autor projektu. Do 
chwili obecnej przyznano ponad 
2300 odznak.                       R.S. 
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POCZTÓWKA Z WILNA 

 „TAUBE” 
 - po niem. gołąb — jed-
nopłat skonstruowany 
przez austr.pil. Hellmu-
tha Hirtha (VII 1909), 
udoskonalony i budo-
wany do wojny świat. 
przez  przemysł niem. 
Ponieważ na początku 
wojny świat. wojsko i 
ludność państw Entent-
ente’y widziała głównie 
samol. tego typu, zaczę-
to mianem T. nazywać 
wszystkie samol. niem. 
i austr.; nazwa ta 
utrzymała się ok.. 1,5 
roku. 
 
Według: 
S. Abżołtowski i T. Szty-
bel, Mała Encyklopedia 
Lotnicza - Ilustrowany 
Słownik Lotniczy,  
Warszawa 1938. 
 

Wileńskie wydawnictwo Bociong, Szeppe, w latach 1915-1918, wydało 
kilkadziesiąt pocztówek z litografiami W. Leszczyńskiego oraz poezjami 
Mirosława Gajewskiego i Stanisława Żyszkowskiego (Esźet). Drukowane 
były przez A. Rutkowskiego i Lichtmachera. 
Wśród dorobku wydawnictwa jest również pocztówka o tematyce lotni-
czej z wierszem (Esźet). Wymiary pocztówki 13,6 x 8,6 cm. 
Informacja o wydawcy wg: Jerzy Morgulec - Słownik nakładców i wy-
dawców pocztówek na Ziemiach Polskich oraz poloników.            RS 
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CZAPKI ZRLiLK, CZLC i OSPL 

Na naszej poprzedniej wystawie prezentowane były m.in. czapki 
mundurowe używane przez personel kierowniczy i lotniczy Zarządu Ru-
chu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych, Centralnego Zarządu Lotnic-
twa Cywilnego i Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego w Rzeszowie. 

Zostały one wprowadzone do użytku Zarządzeniem Ministra Ko-
munikacji nr 136 z dnia 17 maja 1960r w sprawie umundurowania służ-
bowego w Zarządzie Ruchu lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych oraz w 
Inspektoracie Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych – opublikowane 
w Biuletynie Ministra Komunikacji nr 26. Do biuletynu dołączona była 
Instrukcja Mundurowa opisująca wygląd czapki i używanego do niej go-
dła.  

W załączniku nr 4 do tej instrukcji, w którym przedstawiono opis 
wraz z rysunkami poszczególnych części umundurowania służbowego, 
czytamy: 

Pkt 1.9.a) Czapka męska wg 
wzoru rys.7 koloru granatowego 
składa się z denka, czterech kwater 
i otoku. Z przodu otoku sznur koloru 
złotego podwójnie kręcony grubości 
5 mm z dwoma węzłami szapniczy-
mi i z dwoma małymi guzikami me-
talowymi z godłem państwowym 
stylizowanym koloru złotego. Da-
szek czarny lakierowany. 

 
 Pkt 2. Oznaki a) Oznaka do 
czapki wg wzoru rys.6 ręcznie ha-
ftowana bajorkiem. Środek kwadra-
tu koloru czerwonego dla ZRLiLK, 
ciemno zielonego dla IKCSP. 
 
Zarządzeniem Ministra Komunika-
cji nr 285 z dnia 15 września 1960r 
pracownicy Departamentu Lotnic-
twa Cywilnego dostali takie samo 
umundurowanie jak pracownicy 
ZRLiLK oraz IKCSP z tym, że wnę-
trze kwadratu w oznace do czapki 
było koloru niebieskiego.  

 
Wygląd czapki mundurowej według rysunku z załącznika do Biuletynu MK nr 136 
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 W roku 1965 Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych i De-
partament Lotnictwa Cywilnego zostały połączone w Centralny Zarząd 
Lotnictwa Cywilnego. 
Zarządzenie Ministra Komunikacji nr 226 z dnia 27 grudnia 1972r wpro-
wadzało do użytku dwa rodzaje umundurowania: letnie (tzw. tropik) i zi-
mowe (tzw. gabardyna). W nowych mundurach guziki metalowe zostały 
zastąpione guzikami plastikowymi. Wnętrze kwadratu oznaki do czapki 
ZRLiLK pozostało czerwone, a CZLC otrzymało wnętrze w kolorze niebie-
skim. 
Pracownicy i studenci Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego w Rzeszo-
wie na mocy Zarządzenia Ministra Komunikacji nr 112 z dnia 15 sierpnia 
1977 roku otrzymali takie same mundury jak pracownicy CZLC i ZRLiLK. 
Wnętrze odznaki na czapce miało kolor wrzosowy.  
Omawiane nakrycia głowy wraz z mundurami używane były jeszcze w po-
czątku lat osiemdziesiątych, później zaniechano ich noszenia. 

                                                         PB 

Wygląd godła na czapkę według rysunku 
z załącznika do Biuletynu MK nr 136 i  
godło wykonane metodą haftu. 
 
Po prawej pilot Zbyszko Brycki w mun-
durze służbowym ZRLiLK w kabinie sa-
molotu Li-2. 


