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POLSKIE LOTNICTWO SANITARNE 
Pod redakcją: 

R. Gałązkowskiego i P. Kłosińskiego  
Wydawnictwo Medyczne BORGIS  

Wydanie I, Warszawa 2005 
296 stron, format 205x290 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIEJE ŚMIGŁOWCA  
Ryszard Witkowski  

Oficyna Wydawnicza ECHO  
Wydanie I Warszawa 2005 

 316 stron, format 205x265 mm. 

Klub Kolekcjonerów Pamiątek 
Lotniczych  
 
Klub rozpoczął swoją działalność w 
maju 2005. Do końca roku 2006, 
dzięki przychylności Eurolotu, udało 
się nam zorganizować sześć wystaw. 
Były to: 
- Czapki używane w lotnictwie         
cywilnym (maj-sierpień 2005) 
- Nie tylko kubeczki… (wrzesień -
grudzień 2005) 
- Bombki i kartki świąteczne (grudzień 
2005 - styczeń 2006) 
- Instrukcje bezpieczeństwa (styczeń - 
kwiecień 2006) 
- Rozkłady lotów, pocztówki (maj - 
listopad 2006) 
- Materiały reklamowe LOT (grudzień 
2006- ) 
Oprócz wystaw wydaliśmy również 
trzy numery biuletynu klubowego.  

Rok 2005/2006 
Numer 1 
Masz lotniku papierosa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plakat reklamujący gilzy „Ikar” 
Numer 3  
Zasłużony działacz Lotnictwa Sportowego 
Autorem projektu odznaki był Józef 
Kowalikowski, a nie jak podaliśmy Kró-
likowski. Pierwsze odznaki wręczono 
14.01.1966r. Przepraszamy 

POPRAWKI I UZUPEŁNIENIA 
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ZAPROSZENIE „ŁOSIA” 

 
W roku 1958 powstało w Białej Podlaskiej Koło Łowieckie nr 127 Łoś. Należą, lub 
należeli, do niego w znacznej części piloci z JW 5058. Nazwa koła związana jest 
bezpośrednio z lotnictwem., a jej pomysłodawcą jest skarbnik koła - kpt. Gustaw 
Czermigiwicz, Z monografii koła dowiadujemy się, że pochodzi ona nie od potężne-
go króla puszczy będącego w tym czasie pod całkowitą ochroną, lecz od dobrego 
samolotu bombowego wytwarzanego przed wojną w Białej Podlaskiej. Oczywiście 
jest to błąd, ale liczą się dobre intencje.  
Prezentowane zaproszenie, wydrukowane na zlecenie Zarządu Wojskowego Koła 
Łowieckiego nr 127 Łoś w Białej Podlaskiej, związane jest z Myśliwską Zabaw Kar-
nawałową, która odbyła się w dniu 1102.1984r w kasynie JW 5058 o godz. 20,00. 
Nakład był niewielki - wynosił ok. 200 szt. 

Przemysław  Szot         

Biuletyn Klubowy Klubu Kolekcjonerów Pamiątek Lotniczych  
 KONTAKT: 
 ROBERT STACHYRA: rwd8@wp.pl 
 PIOTR BUCHMAN: piotr_buchman@o2.pl 
             EGZEMPLARZ BEZPŁATNY  
 Publikowanie fragmentów lub całości materiałów 

      tylko za zgodą autorów  

 

Z okazji wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce, Polskie Linie Lotnicze LOT 
wydały znaczek okolicznościowy - upamiętniający to wydarzenie. Projektantem 
jego jest Jacek Bonczek - plastyk zatrudniony w PLL LOT. Jest to drugi znaczek 
upamiętniający Wizyty Duszpasterskie Ojca Świętego w Polsce. Pierwszy wydany 
został z okazji spotkania pracowników PLL LOT i ich rodzin z Ojcem Świętym Ja-
nem Pawłem II, które odbyło się  13 czerwca 1999 roku na terenie Bazy Technicz-
nej w hangarze nr 4. Znaczek projektował prof. Marek Stańczyk. 

Piotr Buchman 

A) Wysokość 32 mm, szerokość 28 mm, 
mocowanie typu pin 

B) Średnica 25 mm, mocowanie typu pin 
C) Naklejka używana do oznaczania baga-

żu zabieranego na pokład samolotu. 
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PAPIESKIE ZNACZKI 

20 000 tytułów książek !!! 

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

A) B) C) 



 

  W dniach 07.12.2005—10.01.2006  
roku w budynku biurowym Eurolotu 
wystawione były pamiątki lotnicze 
związane ze Świętami Bożego Narodze-
nia i Nowym Rokiem. 
Eksponaty na wystawie były dość nie-
typowe ale za to ściśle związane z tym 
okresem. Pokazaliśmy bombki choin-
kowe będące podarkami świątecznymi 
przygotowywanymi przez PLL LOT i 
jego spółki, Eurolot oraz Przedsiębior-
stwo Państwowe Porty Lotnicze. Uzu-
pełnieniem do bombek były karty z 
życzeniami świąteczno-noworocznymi 
wysyłanymi przez różne linie lotnicze i 
firmy związane z działalnością lotni-
czą. 
Na wystawie znalazła się też materia-
łowa serwetka używana na pokładach 
samolotów PLL LOT w okresie świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Jej 
szczególny charakter podkreśla wyha-
ftowany dzwoneczek na gałązce choin-
kowej i życzenia  świąteczne wraz z 
logo LOT. (PB)  
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ŚWIĄTECZNE PAMIĄTKI INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA  

  Jednym z elementów zapewniającym 
bezpieczeństwo pasażerów na pokła-
dzie samolotu jest Instrukcja Bezpie-
c zeńs twa .  W pros ty  sposób 
(najczęściej są to rysunki lub zdjęcia) 
pokazuje ona jak należy się zachować 
w sytuacjach awaryjnych powstałych 
na pokładzie samolotu, gdzie  są roz-
mieszczone wyjścia awaryjne oraz 
środki ratunkowe. Instrukcja ta zaw-
sze znajduje się w kieszeni poprzedza-
jącego fotela.  
  Od stycznia do kwietnia 2006 w bu-
dynku biurowym Eurolotu czynna 
była wystawa pokazująca Instrukcje 
Bezpieczeństwa używane na pokła-
dach samolotów różnych linii lotni-
czych takich jak: PLL LOT, Eurolot, 
Centralwings, WEA, Air Macau, KLM, 
Thai, American Airlines, British Air-
ways, Swissair, Lufthansa, Varig, Ha-
pag-Lloyd. 
  Ciekawostką była Instrukcja Bezpie-
czeństwa Airbusa A310 nr 10+23 któ-
rego użytkownikiem jest Luftwaffe, a 
samolot ten służy do przewozu VIP.
(PB) 
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WYSTAWA W MUZEUM WOLI  
Z okazji 80 rocznicy przelotu załogi por. Bolesława Orlińskiego i mechanika sierż. 
Leonarda Kubiaka na trasie Warszawa - Tokio - Warszawa, w Muzeum Woli w 
dniu 27 sierpnia 2006 roku otwarto wystawę pt: „ Bolesław Orliński pilot genialny, 
człowiek niezwykły”. Wystawa czynna była do października 2006 roku. (PB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyżej: zdjęcie z autografem kpt pilota Bolesława Orlińskiego. a obok: kartka pocztowa wy-
dana z okazji 75 rocznicy przelotu. 
Poniżej: pocztówka upamiętniająca występ Bolesława Orlińskiego w Cleveland w 1931 r. 
Okładka: Gratulacje dla 11 myśliwskiego pułku lotniczego od Dowództwa Okręgu III Korpusu 
z okazji lotu Warszawa - Tokio - Warszawa . 
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ROCZNICOWE POCZTÓWKI ZE ŚWIDNIKA 
Z okazji przypadających w PZL Świdnik, w tym roku, kilku rocznic  wydano trzy 
okolicznościowe pocztówki. Ciekawostka jest to, że nie wydane zostały nie przez 
sam zakład, a działające w nim związki. Pocztówki wydały: 
 - Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność 
 - Związek Zawodowy Inżynierów i Techników (A) 
 - Związek Zawodowy Metalowcy (B)                                            Robert Stachyra 

 
A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) 

 

W okresie międzywojennym ukazywało 
się w Polsce kilkanaście czasopism i 
biuletynów lotniczych. Ich żywotność i 
zasięg były różne. Jedne przetrwały aż 
do wybuchu wojny w 1939 roku, inne 
ukazały się tylko raz, nieraz dwa lub 
trzy. Swym zasięgiem obejmowały cały 
kraj albo czasem tylko swój region. Jed-
nym z czasopism tamtego okresu były 

ORŁY NAPOWIETRZNE 
Miesięcznik, o tym tytule, poświęcony 
propagandzie lotnictwa zaczął się uka-
zywać w Poznaniu we wrześniu 1934 
roku. Wydawać by się mogło, że każda 
inicjatywa służąca tak szczytnemu celo-
wi powinna spotkać się z pozytywnym 
odzewem. W tym wypadku było jednak 
inaczej. 
Oto na łamach czasopisma „Lot Pol-
ski” (nr15/1934) ukazała się taka infor-
macja: 
ORŁY NAPOWIETRZNE 
Zarząd Główny LOPP zawiadamia, iż p. 
Jan Kraśny z Poznania wydaje miesięcz-
nik „Orły Napowietrzne” i rozsyła go 
placówkom LOPP z propozycją abonowa-
nia. Ze względu na brak jakichkolwiek 
wartości tego miesięcznika ZG LOPP sta-
nowczo przestrzega Okręgi wojewódzkie 
przed prenumerowaniem „Orłów Napo-
wietrznych” i prosi o zawiadomienie po-
wyższego obwodom i kołom, ponieważ 
wydawnictwo to nikomu nie może przy-
nieść korzyści, prócz... wydawcy. 
Trudno, po tak wielu latach, powiedzieć, 
co było powodem tak zdecydowanej re-
akcji ze strony organu LOPP. 

Obecnie, oprócz zbiorów prywatnych, 
egzemplarze „Orłów Napowietrznych” są 
dostępne m.in. w Bibliotece Uniwersy-
teckiej w Poznaniu. Można z nich sko-
rzystać na miejscu w Czytelni BU.  
W zbiorach znajdują się następujące 
egzemplarze (sygnatura 98643 III): 
Rok 1934:  
nr 1 (wrzesień) – nr 4 (grudzień) 
Rok 1935:  
nr 1 (styczeń) – nr 2 (luty) 

Robert Stachyra 
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ORŁY NAPOWIETRZNE 

MYŚLI LOTNICZE  
 

Dążeniem ludzi jest odwiecznem Przyjemne łączyć z pożytecznem  
Lot spełnia te zadania: podróż przyjemna, szybka, tania ! 

 

Źródło: Orły Napowietrzne nr 2/1935 

Serdecznie dziękuję pani Teresie Ruczkowskiej z Oddziału Informacji Naukowej za informa-
cje o czasopiśmie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. 


