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FRANKFURT 2008 

Migawki z  ubiegłorocznej międzynarodowej giełdy kolekcjonerskiej we Frankfur-
cie nad Menem. Impreza ta organizowana jest raz w roku w pierwszy weekend 
listopada. Zdjęcia Grzegorz W. Dąbrowski.  
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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  
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Powyżej: Plac Unii Lubelskiej już bez cokołu pomnika. Pocztówka CAF. 

Poniżej: Pomnik Lotnika. Aleja Żwirki i Wigury. Pocztówka BW "Ruch" nr 34-2163 
wydana w roku 1968. 
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POCZTÓWKOWA HISTORIA POMNIKA LOTNIKA 

Powyżej: Pomnik Lotnika na przedwojennej pocztówce "RUCH" nr B1563. 
Poniżej: Cokół zburzonego pomnika Lotnika na pocztówce Polskiego Archiwum  
Krajoznawczego z Warszawy. 
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LOTNICZE POLONICA 

Defiant z wyspy 
 
W roku 1978, z okazji 60. rocznicy po-
wstania Królewskich Sił Powietrznych 

(RAF) poczta wyspy Man wydała okolicz-
nościową serie, składającą się z czterech 
znaczków. Na jednym z nich pokazany 
jest Boulton Paul Delfiant w malowaniu 
307 Dywizjonu Myśliwskiego Nocnego 
„Lwowskich Puchaczy”. Ciekawostką 

jest to, że samolot na rysunku ma takie 
samo malowanie, jak jedyny zachowany 
egzemplarz prezentowany w Muzeum 
RAF w Hendon. Przez wiele lat miał on 
namalowaną na burcie biało-czerwoną 
szachownicę i godło dywizjonu 307. 
Obecnie polskie oznaczenia zniknęły z 
samolotu, co jest zgodne z prawdą hi-
storyczną. 

Karaś po wietnamsku 
 

Światowa Wystawa „Expo 86” odby-
wała się w Vancouver, w 100. rocz-

nicę otrzymania praw miejskich. Jej 

tematem był  Przewóz i komunika-
cja: świat w ruchu - świat w dotknię-
ciu. W tym samym roku poczta 

Wietnamu wydała serię znaczków 
zatytułowaną „Historyczne samolo-

ty”. W gronie sześciu pokazanych 

tam samolotów znalazł się PZL- 23 

Karaś. Każdy ze znaczków miał do-

datkowy napis Vancouver ’86. 

Robert Stachyra 

Przedstawiamy nowy cykl zatytułowany „Lotnicze Polonica”. Pragniemy w nim 
przedstawić w nim różne „walory” które w swojej treści wiążą się z lotnictwem pol-
skim a zostały wydane za granicą. W kolejnych odcinkach cyklu „Lotnicze Poloni-
ca” przedstawimy m.in. pocztówki przedwojenne i współczesne , etykiety zapałcza-
ne, karty typu „tobaco cards”, koperty i inne. 

Jeśli ktoś z Czytelników posiada jakieś „Lotnicze Polonica” i chciałby je zaprezen-
tować, prosimy o kontakt. 

Znaczki Pocztowe 

Na okładce: Pomnik polskich lotników w Northolt. Pocztówka fotograficzna 

wydana przez "Jozefa" Pujdaka. 
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AVIATION POSTCARD CLUB INTERNATIONAL 

Może ktoś spośród kolekcjonerów pocztówek, chciałby odwiedzić stronę 
www.aviapc.com. Zapraszam. Jest to angielskojęzyczna strona Międzynarodowe-
go Klubu Pocztówek Lotniczych (Aviation Postcard Club International), mieszczą-
cego się w Wielkiej Brytanii i liczącego ponad 100 członków z Europy i Ameryki 
Północnej, w tym także jednego Polaka. 

Klub założono we wczesnych latach 90. XXw., kiedy to kilku angielskich kolek-
cjonerów odkryło ze zdziwieniem, że nie są jedynymi ludźmi, którzy łączą zainte-
resowanie lotnictwem ze zbieraniem starych i współczesnych pocztówek. 
Klub początkowo został zorganizowany w celu pokazania informacji, gdzie pocz-
tówki można znaleźć i gdzie są dostępne. Umożliwiał wymianę informacji jak i 
samych pocztówek. Te cele Klubu są ważne do dziś, mimo iż Internet dostarcza 
obecnie mnóstwo informacji dla kolekcjonerów. 
Każdego roku Klub publikuje cztery biuletyny. Od roku 2002 są one także do-

stępne na stronie internetowej. Osoby niezrzeszone mogą przejrzeć nasz 50. biu-
letyn zamieszczony na naszej stronie. Jest to wydanie specjalne, w którym po-
prosiliśmy klubowiczów o opisanie pocztówek, które są dla nich wyjątkowe. To 
50 charakterystycznych pocztówek, 50 klubowiczów. 
Wielu naszych członków interesuje się lotnictwem cywilnym, szczególnie samolo-
tami linii lotniczych, ale też są osoby interesujące się pionierami lotnictwa, lot-
nictwem wojskowym i sterowcami.. 
W przeszłości opublikowaliśmy katalogi pocztówek dotyczące samolotów pasażer-

skich produkowanych w Wielkiej Brytanii dla linii lotniczych takich jak Comet,  
VC-10 i BAC-111 oraz jeden katalog pocztówek związanych z londyńskim lotni-
skiem Heathrow. 

 

Szukając jakiś angielskich pocztówek 
łączących się z Polską, by móc jakoś 
zilustrować ten fragment tekstu, od-
niosłem tylko częściowy sukces. Na 
lotnisku     Heathrow w latach 50. 
XXw. pod dachem tarasu widokowego 
w sklepie fotograficznym sprzedawano 

zdjęcia samolotów. Część z nich stem-
plowano na odwrocie gumowym stem-
plem, tworząc w ten sposób linie cha-
rakterystyczne dla pocztówek. Niefor-
tunnie ten CV-240 PLL LOT SP-LPD 
ich nie ma, więc nie jest pocztówką 

sensu stricte. 
Niedaleko od Heathrow, w zachodnim 
Londynie, na lotnisku RAF w Northolt, 
domu wielu polskich lotników podczas 
II wojny światowej, tam jest pomnik, 
który jest przedstawiony na pocztów-
kach. Niestety nie mam żadnej z nich, 
dlatego też pozwoliłem sobie użyć zdję-
cia, które ukazuje zestawienie wszyst-
kich polskich dywizjonów które służyły 

w RAF. 
Douglas Bastin  - Chester, UK 
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TECHNIKUM LOT 

Niewiele osób wie, iż w latach siedem-
dziesiątych wielu mechaników zatrud-
nionych w PLL LOT nauki swe pobiera-
ło w Technikum Kolejowym Minister-
stwa Komunikacji w Warszawie. Tam 

na Wydziale Mechanicznym były klasy 
o profilu: Eksploatacji i obsługi samolo-
tów i Osprzętu lotniczego. Uczniom 
technikum przysługiwało umunduro-

wanie którego wzór określało  Zarządze-

nie M.K. nr 130 z dnia 10 lipca 1975r. 
W sprawie umundurowania służbowego 
pracowników oraz uczniów Szkół Kole-
jowych ministerstwa Komunikacji. Jako 
wyróżnik mówiący że dany uczeń jest 
uczniem klasy lotniczej było oznaczenie 

uczniów klas lotniczych noszone na pat-
kach kurtki zimowej oraz na ramionach 
kurtki  letniej - wiatrówki. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wygląd i wymiary emblematu mundu-
rowego - rysunek  zamieszczony  w Za-
rządzeniu M.K. oraz sposób jego nosze-
nia . (PB) 

http://www.aviapc.com/

