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130 LAT PRASY LOTNICZEJ W POLSCE 

 
21 czerwca 2014 r. w warszawskim Muzeum Techniki odbyło się spotkanie poświęcone historii 

prasy lotniczej w Polsce. Spotkanie poprowadziła dr hab. Agnieszka Cieślikowa. 
 

PIERWSZE CZASOPISMA LOTNICZE 
 

Dzisiejszy temat jest mniej techniczny, niż zwykle, jednak z polską techniką lotniczą jest mocno 
powiązany. Na lekturze prasy lotniczej wychowały się całe pokolenia pilotów i konstruktorów, a na 
łamach lotniczych czasopism ukazywały się publikacje na temat techniki lotniczej. Poniższe opraco 
wanie jest w pewnym sensie przeglądem źródłoznawczym, gdyż może wskazać, gdzie można szukać 
historycznych informacji o rozwoju techniki lotniczej. Chciałabym skupić się szczególnie na tytułach 
historycznych, aczkolwiek pokrótce omówię też czasopisma ukazujące się współcześnie. Muszę tu 
zaznaczyć, że w ostatnich latach pojawiło się mnóstwo czasopism i niepominięcie żadnego z nich jest 
co najmniej bardzo trudne. Stąd, jeśli chodzi o okres współczesny, chcę tylko zilustrować pewne ten 
dencje na rynku prasy, a nie  omawiać wszystkie tytuły. 

Można zadać sobie pytanie, skąd wzięło się tytułowe 130 lat. Otóż w 1884 r. we Lwowie ukazał 
się jeden, jedyny numer pisemka pod tytułem ,,Aeronauta". Jak dotąd, nie udało mi się dotrzeć do 
tego numeru  wiem tylko, że biblioteka im. Stefanyka we Lwowie wykazuje je jako istniejący egzem 
plarz. W Gazecie Warszawskiej znalazła się krótka i bardzo krytyczna notka o pojawieniu się czaso 
pisma, a raczej prospektu zapraszającego do prenumeraty. Tak więc od 1884 r., czyli efemerycznego 
pojawienia się Aeronauty, można liczyć historię polskiej prasy lotniczej. 

 

Notka o pojawieniu się „Aeronauty" 
 

Poważniejszą inicjatywą okazało się, ukazujące się regularnie od 1911 r. do wybuchu I wojny 
światowej, czasopismo „Lotnik i Automobilista". Sugerowane w tytule połączenie lotnictwa i automobi 
lizmu, czy też ogólniej: sportów motorowych, przewijało się zresztą także w dwudziestoleciu między 
wojennym. Przyczyny były różne: wielu wydawców i czytelników uważało te dziedziny za zbliżone, a 
ponadto był to sposób na zwiększenie sprzedaży pism. Wydawcą „Lotnika i Automobilisty" był miesz 
kający w Warszawie Zygmunt Dekler, bardzo przedsiębiorczy człowiek, który wcześniej  w 1909 r. w 
t.odzi zorganizował wystawę lotniczą w Helenowie. Po przeprowadzce do Warszawy Dekler założył 
E1iuro Techniczno  Lotnicze .AeroOffice, sprzedające materiały modelarskie. Przy tej okazji współ 
oracował z Wojciechem Woyną, znanym instruktorem modelarskim. Jako, że z tej działalności za 



 
 
 
 
 

pewne nie mógł wyżyć, Dekler wydawał też gazetę leśnomyśliwską, która  sądząc po ilości reklam 
 była bardziej dochodowa. 

Jak wspomniałam, wydawanie „Lotnika i Automobilisty"  pierwszego pisma lotniczego, które od 
niosło sukces  zakończyło się po trzech latach, z chwilą wybuchu I wojny światowej. 

 
DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE 

 
Dwudziestolecie międzywojenne przyniosło nam wiele różnych tytułów, a pierwszym z nich była 

„Polska Flota Napowietrzna", która zaczęła się ukazywać w Poznaniu w 1919 r. Pismo ukazywało się 
przez dwa lata, początkowo (kiedy Inspektorat Wojsk Lotniczych mieścił się w Poznaniu) regularnie, 
ale gdy IWL przeniósł się do Warszawy, a eskadry wielkopolskie wyruszyły na front, pismo zaczęło 
podupadać. Zaczęły się pojawiać łączone numery  niekiedy nawet poczwórne  a ostatni numer 
ukazał się na Targi Poznańskie 1921 r. Proszę zwrócić uwagę, że tu również w podtytule pojawia się 
„lotnictwo, aeronautyka i automobilizm". Artykuły naukowe na łamach Polskiej Floty Napowietrznej 
raczej się nie ukazywały, aczkolwiek w piśmie publikowało kilku wybitnych inżynierów lotnictwa. Pi 
sywali oni jednak teksty raczej popularyzatorskie, jak „Techniczne zasady lotnictwa" na załączonej 
ilustracji. 

 

,,Polska Flota Napowietrzna" z sierpnia 1919 r. 
 

Jednym z inżynierów lotnictwa pisujących do „Polskiej Floty Napowietrznej", choć niezbyt znanym 
jako konstruktor, był January Grzędziński. W swoich artykułach nie zajmował się techniką lotniczą, a 
raczej stroną organizatorską lotnictwa. Ten młody absolwent paryskiej szkoły inżynierów lotnictwa 
założył kolejne czasopismo lotnicze  ,,Lot". Zaczęło się ono ukazywać w Warszawie w 1921 r., w 
oparciu o tzn. Drukarnię Lotniczą. Była to poniemiecka drukarnia na Polu Mokotowskim, przejęta 
przez Departament Żeglugi Powietrznej. Lot opierał się zarówno na działalności, jak i twórczości jed 
nego autora: Januarego Grzędzińskiego, ale udało mu się pozyskiwać teksty techniczne m.in. od płk 
ZychaPłodowskiego. Ambicje techniczne tego pisma przyczyniły się do jego upadku: artykuły z zawi 
łymi obliczeniami i rozwijaniem korowodów całek po prostu uśmierciły czasopismo pod względem 
rynkowym. Drugim czynnikiem niszczącym okazała się szalejąca wówczas hiperinflancja. 

Mimo tego niepowodzenia Grzędziński w 1923 r. następne czasopismo, ,,Lot Polski". To pismo 
okazało się najdłużej i najstabilniej egzystującym  ukazywało się przez 17 lat, do 1939 r., najpierw 
jako miesięcznik, a z czasem  dwutygodnik. 

Co istotne, to w kręgu autorów i współpracowników Lotu Polskiego powstała idea LOPP, a pismo 
bardzo szybko stało się organem prasowym Ligi. Silna pozycja Ligi zapewniła czasopismu nie tylko 
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najdłuższy okres wydawania, ale również największy nakład (w latach 20. nawet kilkanaście tysięcy 
egzemplarzy) i największą regularność publikacji kolejnych numerów. Nic dziwnego, gdyż nakłady na 
propagandę LOPP były bardzo wysokie. Mam tu na myśli nie tylko wydawnictwa, ale też np. odczyty 
z wyświetlaniem slajdów. Prelegenci LOPP jeździli z takimi prelekcjami do mniejszych miejscowości, 
a ich największą atrakcją były zazwyczaj zdjęcia lotnicze. Na słuchaczach fotografia ich rodzinnych 
stron, wykonana z powietrza, robiła zwykle wielkie wrażenie. 

W 1925 r. pojawił się dodatek do Lotu Polskiego pod tytułem „Przegląd Lotniczy". Była to niejako 
wkładka, zawierająca artykuły techniczne, pod redakcją Czesława Witoszyńskiego. Niestety, ,,Prze 
gląd Lotniczy" był rozsyłany tylko do prenumeratorów, którzy zgłosili nim zainteresowanie, więc w 
wielu rocznikach zachowanych do dziś w zbiorach bibliotecznych jej nie ma i nie możemy dowiedzieć 
się, jakie publikacje tam się pojawiały. ,,Przegląd Lotniczy" istniał jednak krótko  po zaprzestaniu 
jego wydawania artykuły techniczne powróciły na łamy „Lotu Polskiego". J. Grzędziński uczył się jed 
nak na błędach, gdyź w czasopiśmie publikowano opisy techniczne samolotów i szybowców, prze 
znaczone nie tyle dla inżynierów, co dla entuzjastów techniki lotniczej. 

 
 

Gazeto,Ja fotografia ilustrująca zjazd FAI 
w 1923 r. Po lewej stronie,w  mundurze, Wykres ilustrujący liczbę członków LOPP, a jednocześnie 
stoi J. Grzędziński potencjalnych czytelników Lotu Polskiego 

 

Przykłady okładek „Lotu" i „Lotu Polskiego". Modernistyczny styl silnie kojarzył się z lotnictwem i 
symbolizował nowoczesność li Rzeczpospolitej. 

 
Poza „Lotem Polskim"  który okresowo nosił dość przydługi tytuł „Lot i Obrona Przeciwgazowa 

Polski"  ukazywały się również lokalne pisma lotnicze LOPP. Największą ich liczbę możemy odno 
tować w drugiej połowie lat 20., kiedy w zasadzie każdy lokalny komitet Ligi miał ambicje wydawania 
własnego biuletynu. Jednym z najsilniejszych biuletynów tej kategorii były „Wiadomości Lotnicze", 
wydawane w Bi8łrmstoku przez dwa lata w wielkim, gazetowym formacie. Inny przykład to „W Obro 
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nie Życia i Siedzib", wydawane przez komitet krakowski już po kryzysie 1930 r., który w zasadzie 
uśmiercił wszystkie te biuletyny. Inną przyczyną, była 0n11n"·'"' do której jeszcze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okładki  pism  lokalnych  komitetów  LOPP 
z Białegostoku i Krakowa 

 
 Innym czasopismem lotniczym był „Lotnik", wydawany w Poznaniu przez ładnych kilka lat  do 

1934 r. Był to organ dość silnego Związku Lotników Polskich, ale związany był również z poznańską 
fabryką WWS Samolot. Lotnik egzystował prężnie, ale głównie na terenie Wielkopolski. Próba rozsze 
rzenia działalności i kolportaż pisma na terenie Śląska zakończyła się fiaskiem, gdyż w 1928 r. poja 
wił się tam konkurencyjny Pilot  organ Klubu Pilotów Województwa Śląskiego. 

Redakcja „Lotnika", chyba na swoją szkodę, podjęła pewne działania zmierzające do porozumie 
nia prasy lotniczej w Polsce. W 1925 r. w Poznaniu odbył się I Zjazd Prasy Lotniczej, w którym 
uczestniczyli redaktorzy wszystkich ówczesnych pism o tematyce lotniczej_ 

W Warszawie od 1924 r. wychodził „Miody Lotnik"  pisemko założone przez Jerzego Osińskiego 
i jego kolegów, podówczas studentów pasjonujących się lotnictwem. Początkowo było to pismo ama 
torskie, wydawane z własnych kieszeni wydawców, jednak po trzech numerach udało im się uzyskać 
dotację stołecznego komitetu LOPP. Komitet stołeczny dotował „Młodego Lotnika", natomiast komitet 
główny wydawał Lot Polski, więc można tu zauważyć pewnego rodzaju konkurencję. ,,Miody Lotnik" 
zajmował się głównie lotnictwem sportowym, czy raczej jego perspektywami i otwarciem możliwości 
latania dla młodzieży. Również tutaj ukazywały się artykuły o charakterze popularnonaukowym, jak 
np. cykl 12 wykładów o silniku lotniczym. 

Finansowanie czasopism przez organizacje lotnicze było, jak widać, częste. Wynikało to z faktu, 
że periodyki lotnicze (oprócz „Lotu Polskiego') ukazywały się w nakładzie kilkuset egzemplarzy i nie 
mogły przebić się przez pułap opłacalnego nakładu, wynoszącego wówczas_ok. 1OOO egz. dla mie 
sięcznika. 

Ilustracją ówczesnej sytuacji na rynku polskiej prasy lotniczej może być karykatura, zamieszczona 
w „Lotniku" w 1929 r. Można na niej zauważyć siedzącą na pieniądzach LOPP, dotującą „Lot Polski" i 
,,Młodego Lotnika". Jako gazeciarzy przedstawiono biuletyny lokalnych komitetów LOPP. Wojsko wy 
dawało swój „Przegląd Lotniczy" (którego nie należy mylić z dodatkiem technicznym do „Lotu Pol 
skiego'), o którym za chwilę. Sam „Lotnik" przedstawił się jako obiekt ataku wrażych sił  na trzonku 
dzidy możemy dopatrzyć się tytułu ,,Pilot". W świat odlatuje ,,Auto/ot", który zaczynał jako „Tygodnik 
Automobilisty i Lotnika" i był adresowany do eleganckich dżentelmenów i dam, mających własny sa 
molot i udających się w dalekie podróże. A na cały rynek patrzy, ze łzami w oczach, Ludomił Rayski. 
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Tak wyglądała sytuacja na rynku prasy lotniczej w 1930 r., gdy nastąpiła akcja scalenia prasy 
lotniczej. Śląski „Pilot", który egzystuje dość słabo, wraz z „Młodym Lotnikiem" tworzą wspólne pismo. 
Były różne wersje tytułu: najpierw proponowano „Lotnictwo", potem „Skrzydła," ale w końcu zdecydo 
wano się na tytuł „Skrzydlata Polska". Później do „Skrzydlatej Polski" dołączył „Lotnik", który bronił się 
ponad rok: aż do 1 października 1931 r. Dokładną datę znamy z zamieszczonej poniżej notki ze 
„Skrzydlatej Polski", która informuje o „wchłonięciu" czasopisma „Sport Motorowy"  bo taki tytuł 
otrzymał „Lotnik" w 1930 r. Stopka redakcyjna nad tą notką pozwala również odczytać dokładną datę 
powstania tytułu „Skrzydlata Polska": 1 lipca 1930 r. Tak naprawdę, dołączenie polegało na przeka 
zaniu prenumeratorów, gdyż „Skrzydlata Polska" była kontynuacją „Młodego Lotnika" (ze względu na 
osobę redaktora J. Osińskiego, siedzibę w Warszawie czy szatę graficzną, z powtarzającą się w 1930 
r. grafiką RWD2 na okładce). 

„Skrzydlata Polska" rosła w siłę, chociaż w 1932 r. Komitet Centralny LOPP odmówił dalszego 
finansowania czasopisma. Wkrótce jednak udało się pismu przejść na własny rachunek, z drobnym 
wsparciem Aeroklubu. Tak więc w 1932 r. ,,Skrzydlata Polska" odłączyła się od LOPP. 

 

Ir.formacja o dołączeniu „Sportu Motorowego" (dawniej „l.otnika'? do „Slrrzydlatej Polski'' 

5 

a.strojt• jJ:ł'llS()"\YO- 

loi.nir-w w Polsce. 



 

 
 
 
 
 
 

Przykładowe okładki pism tworzących „Skrzydlatą Polskę" 
 
 
 

CZASOPISMA TECHNICZNE 
 

Po krótkotrwałym wydawaniu dodatku technicznego do „Lotu Polskiego", redagowanego przez 
prof. Witoszyńskiego, zaczęły pojawiać się czasopisma o charakterze biuletynów rozmaitych instytucji 
(poczynając od Instytutu Aerodynamicznego w Warszawie, gdzie pracował Witoszyński). Jednak 
,,wysyp" czasopism technicznych nastąpił w 1933 r. Z łona „Lwowskiego Czasopisma Technicznego" 
pojawił się najpierw dodatek, a potem samodzielne pismo: ,,Lwowskie Czasopismo Lotnicze". Był to 
oczywiście organ Laboratorium Aerodynamicznego Politechniki Lwowskiej oraz Instytutu Techniki 
Szybowcowej. Na łamach pisma pojawiały się nie tylko artykuły techniczne, ale również o meteorolo 
gii lotniczej. Na załączonej okładce można dostrzec nazwiska członków komitetu redakcyjnego: prof. 
inż. Stanisław Łukasiewicz, dr inż. Zygmunt Fuchs (redaktor naczelny) i inż. Wacław Czerwiński. 

Drugim czasopismem technicznym, które zadebiutowało w 1933 r.  zrazu jako druk powielany, a 
od 1936 r. drukowane  były„Techniczne Nowości Lotnicze", wydawane przez inż. Jana Tuszyńskie 
go i Mirosława Teraszkiewicza w Warszawie. To było pismo, które początkowo publikowało głównie 
przedruki z prasy zagranicznej. Wynikało to z faktu, że wydawcy nie mieli pieniędzy na honoraria, a 
prawa autorskie były rozumiane inaczej, niż dzisiaj. Publikowane były artykuły na tematy strictetech 
niczne, na które było dość duże zapotrzebowanie wśród pracowników polskiego przemysłu lotnicze 
go. W 1936 r. ,,Techniczne Nowości Lotnicze" stały się organem Związku Polskich Inżynierów Lotni 
czych. Wtedy też zmieniła się technika powstawania czasopisma. Jako, że pismo cieszyło się powo 
dzeniem, zaczęto też publikować oryginalne prace autorów polskich. Zmienił się też tytuł  periodyk 
stał się „Techniką Lotniczą". Wydawcy wstąpili do Związku Wydawców Czasopism Polskich, a„ Tech 
nika Lotnicza" zyskała dość mocną pozycję jako główny, powszechnie dostępny organ techniczny 
lotnictwa. Czasopismo ukazywało się do 1939 r., a po wojnie zostało reaktywowane. 

Jeśli chodzi o inne biuletyny i sprawozdania, to temat jest trudny do całościowego podsumowania, 
gdyż są one bardzo różnie indeksowane w bibliotekach (np. Instytut Aerodynamiczny czy nadrzędna 
Politechnika Warszawska); zdarzają się też źle zapisane nazwy instytucji. Trudno jest więc zidentyfi 
kować, czy pozycje figurujące pod różnymi indeksami to rzeczywiście różne biuletyny, czy też te sa 
me, ale różnie skatalogowane. Trzeba by chyba obejrzeć każdy z numerów, aby tę kwestię rozstrzy 
gnąć. Na pewno jednak swoje biuletyny publikowały: Instytut Techniczny Lotnictwa, Instytut Badań 
Technicznych Lotnictwa czy wspomniany Instytut Aerodynamiczny w Warszawie. 
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CZIISOP!SMO  LOTNICZE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

fWCZNII< I. 
1933 

 
 
 

 

„Lwowskie Czasopismo Lotnicze"  ,,Techniczne  Nowości  Lotni-  Jeden z ostatnich przed wojną 
cze" numerów„ Techniki Lotniczej" 

 
Odrębną kategorią była prasa modelarska, która narodziła się na dobrą sprawę w 1938 r. za 

sprawą „Przeglądu Modelarstwa Lotniczego". Wcześniej jeszcze we Lwowie ukazywało się pisemko 
,,Ikar", przeznaczone dla młodzieży zainteresowanej modelarstwem. 

Kończąc temat przedwojennej prasy lotniczej muszę wspomnieć o „Medycynie Lotniczej w Pol 
sce", wydawanej od 1931 r. (od 1935 r. jako „Polski Przegląd Medycyny Lotniczej'). Wypada również 
wspomnieć o istnieniu innych biuletynów, nie dających się zakwalifikować do omówionych powyżej 
grup  jak np. kwartalnik ,,Przegląd Komunikacji Lotniczej", wydawany przez PLL LOT w latach 1938 
 39 jako druk powielany. 

Warto też wspomnieć o „Pracowniku Lotnictwa", a może raczej o „Pracownikach Lotnictwa". W 
przedwojennej Polsce ukazywały się aż trzy czasopisma o tym tytule. Dwa pierwsze były pismami 
związkowymi, w których o lotnictwie było raczej niewiele; poruszano raczej problemy pracowników 
przemysłu lotniczego. Trzeci „Pracownik Lotnictwa" był organem Stowarzyszenia Pracowników Lot 
nictwa w Polsce. 

Ciekawostką były „Nowiny LOPP", wydawane co tydzień jako gazetka ścienna w formacie A2, do 
wywieszania w szkołach i urzędach. 

 
 

PRASA WOJSKOWA 
 

Oprócz tytułów cywilnych, przedstawionych powyżej, przed wojną ukazywała się również lotnicza 
prasa wojskowa. Jej reprezentantem jest ,,Przegląd Lotniczy", wydawany od 1928 r.  najpierw jako 
miesięcznik, później jako dwumiesięcznik. Czasopismo przechodziło pewne zawirowania na przeło 
mie lat 20. i 30., jednak prasa wojskowa w latach 30. ustabilizowała się  wszystkie przeglądy po 
szczególnych rodzajów wojsk przybrały pewien jednolity schemat. Stąd ,,Przegląd Lotniczy" pod 
względem szaty graficznej był podobny np. do „Przeglądu Artyleryjskiego" czy „Przeglądu Piechoty". 
Jeśli chodzi o tematykę, to wiele artykułów dotyczyło zagadnień teoretycznowojskowych, np. zasto 
sowanie lotnictwa. 

Kolejnym czasopismem wojskowym  ostatnim, jakie pojawiło się przed wojną  był „Mechanik 
Lotniczy". Szata graficzna jest podobna, jak w „Przeglądzie Lotniczym", czyli „typowo wojskowa". 
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Okładka „Przeglądu Lotniczego" w póź- Okładka „Mechanika Lotniczego" 
nej, ujednoliconej formie 
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PRASA LOTNICZA W CZASIE li WOJNY ŚWIATOWEJ 
 

Cały polski system prasowy zawalił się w 1939 r. Hitlerowscy okupanci nie przewidywali czegoś 
takiego, jak polska prasa lotnicza, chociaż można było zdobyć niemieckie czasopisma lotnicze, jak 
„Der Adler" czy „Flieger''. Zdobycie ich nie było łatwe, ale młodzież chętnie je czytywała ze względu 
na możliwość zapoznania się z wiadomościami lotniczymi. 

Polska prasa egzystowała na wszystkich szlakach wychodźstwa, poprzez biuletyny czy gazetki 
obozowe. Często czasopisma te nie miały charakteru lotniczego, jaki sugerowałyby tytuły „Stalowe 
Skrzydła", ,,Skrzydła Wolności" itd. Przeważnie są to biuletyny z nasłuchu radiowego, wiadomości 
obozowe czy z Rumunii, czy z Wielkiej Brytanii. Z jednej takich gazetek, która wychodziła w Blackpo 
ol  ,,Wiadomości ze Świata"  wyrosło najpotężniejsze pismo lotników polskich na wychodźstwie: 
,,Skrzydła  Wiadomości ze Świata". Pierwszym redaktorem był Andrzej Płodowski, a później dołączy 
li do niego Janusz Kędzierski, Władysław Kisielewski i inni. Nie wszystkich redaktorów „Skrzydeł" 
można było zidentyfikować, gdyż powszechną praktyką było ukrywanie nazwisk z obawy przed re 
presjami rodziny pozostałej w Polsce. Od 1943 r. ,,Skrzydła" ukazywały się również częściowo w ję 
zyku angielskim, jako „Wings", grając rolę propagandową w Wielkiej Brytanii. Zadaniem czasopisma 
było upowszechnianie osiągnięć polskich lotników wśród czytelników anglojęzycznych. 

Drugim pismem lotniczym wychodzącym w Wielkiej Brytanii (w latach 1940  1946) była „Myśl 
Lotnicza", stanowiąca w jakimś sensie kontynuację przedwojennego wojskowego „Przeglądu Lotni 
czego". ,,Myśl Lotnicza" zamieszczała sporo prac studialnych dotyczących zastosowania lotnictwa 
zarówno w toczącej się wojnie, jak i po jej zakończeniu. Przykładem takiego tematu może być artykuł 
,,Zarys przypuszczalnego rozwoju techniki lotniczej w najbliższej przyszłości", napisany przez inż. 
Adama ŚciboraRylskiego w czerwcu 1945. Jak widać na poniższej reprodukcji, autor na wstępie 
przedstawił porównanie tzw. wykresów ofertowych (ilustrujących m.in. prędkość maksymalną i pręd 
kość wznoszenia w funkcji wysokości lotu) dla ówczesnych samolotów bojowych. 

 
 

ZARYS PRZYPUSZCZALNEGO ROZWOJU TECHNIKI 
LOTNICZEJ W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZlOSCI 
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Wydawnictwa emigracyjne: ,,Skrzydła" i „Myśl Lotnicza" 
 

Wśród gazetek ukazujących się na szlakach wychodźstwa polskich lotników chyba największą 
ciekawostką jest „Biuletyn Lotniczy" wydawany przez Polską Grupę Techniczną w Turcji, w Ankarze. 
Udało mi się dotrzeć do zaledwie jednego numeru, z czerwca 1941 r. Nosił on numer 5, co oznacza, 
że ukazało się przynajmniej pięć numerów „Biuletynu ...". Wcześniejsze cztery numery musiały cie 
szyć się zainteresowaniem, gdyż notka w numerze 5 informuje, że redakcja zdecydowała się na 
zwiększenie nakładu. 
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Biuletyn Polskiej Grupy Technicznej Konspiracyjny„Wzlot" 
 

Równocześnie w kraju ukazało się jedyne w okupowanej Europie lotnicze czasopismo konspira 
cyjne, pod tytułem „Wzlot". Grupa młodych lotników, czy też adeptów lotnictwa, pod redakcją Marii 
Kann przygotowała w okupowanej Warszawie pięć numerów. Co ciekawe, na okładce numeru pier'iV 
szego zreprodukowano okładkę „Skrzydeł" z Wielkiej Brytanii, co świadczy, że w jakiś sposób gaz ta 
ta docierała do kraju. Wzlot publikował m.in. wiadomości lotnicze zaczerpnięte z czasopism, jakie 
udało się zdobyć. W większości źródłem była prasa niemiecka, ale Niemcy mieli też dostęp do cza 
sopism zagranicznych, np. brytyjskich. Jeśli ktoś np. pracował na Okęciu, mógł próbować pożyczyć 
na chwilę z sejfu numer takiego czasopisma, przejrzeć i zapamiętać przeczytane informacje w celu 
późniejszego rozpowszechnienia. 

 
 
 

OKRES PRL 
 

Jeśli chodzi o prasę lotniczą po wojnie, to trzeba zacząć od ,;Skrzydlatej Polski", ,,założonej po 
nownie" pod wcześniejszym tytułem w 1945 r.. Pierwszy numer datowany był na maj  czerwiec 1945 
r., a przygotował go Główny Zarząd Polityczno  Wychowawczy Wojska Polskiego. Z tego względu 
mówię o „ponownym założeniu", nie o „wznowieniu": różnice w stosunku do czasopisma przedwojen 
nego były zasadnicze. Z czasem wydawaniem „Skrzydlatej Polski" zajęła się Redakcja Wydawnictw 
Lotniczych. Redakcja, kierowana przez Janusza Przymanowskiego (autora „Czterech pancernych i 
psa'), zamierzała też wydawać książki o tematyce lotniczej  stąd „wydawnictwa" w nazwie. 

Nieco później, bo w 1947 r., pojawiło się pismo „Skrzydła i Motor", adresowane do młodzieży i 
mające zachęcać ją do szkolenia lotniczego. Tygodnik ten ukazywał się do 1953 r. 
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LIPIEC. SIERPIEŃ 1947 
 
 

Okładki czasopism działających tuż po wojnie 
 

„Skrzydlata Polska" nie była jedynym przedwojennym tytułem, jaki ukazywał się po wojnie. W 1947 
roku wznowiono bowiem wydawanie „Przeglądu Lotniczego", ale pod tytułem: ,,Wojskowy Przegląd 
Lotniczy". Patrząc na jego okładkę możemy spostrzec duże podobieństwo do okładki czasopisma 
przedwojennego. Nawet ilustracja była ta sama. Tak więc odwołanie do tradycji pisma było bardzo 
wyraźne. 
Rok później Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich reaktywowało też„Technikę Lotniczą". 
Czasopismo to dużo później wyewoluowało w „Technikę Lotniczą i Astronautyczną". Zmienił się też 
profil czasopisma: ,,Technika Lotnicza" była pismem ściśle technicznym, publikującym artykuły wręcz 
naukowe, a w niewielkim stopniu była też kroniką życia stowarzyszeniowego SIMP. TLiA natomiast 
trafiała również do szerszego kręgu odbiorców  była kolportowana w kioskach  a więc musiała być 
lżejsza w odbiorze. Nie znaczy to jednak, że w TLiA nie można było znaleźć artykułów ściśle tech 
nicznych. Za tę „rewolucję", która nastąpiła we wczesnych latach 70., odpowiadał ówczesny redaktor 
naczelny, Andrzej Glass. 

 

KWIRT!UIK ZWIĄZKU POLSKICH IIŹl!IERÓW I TECHNIKOW IOIIICZl&H 
i!OŁO lOIHICZE SIU; 

 
 
 

 
 

Okładki„Techniki Lotniczej" z 1949 r. oraz TLiA: roku 1988 
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W 1956 r., kiedy nastąpiła odwilż, w organizacji sportu lotniczego w Polsce zaszły dość wyraźne 
zmiany. ,,Skrzydlata Polska" zmieniła nieco front, przestając chwalić osiągnięcia lotnictwa radzieckie 
go na szlaku bojowym; zaczęły się też pojawiać informacje o osiągnięciach polskich lotników na Za 
chodzie. Co ciekawe, pierwsze wspomnienia polskich pilotów na temat walk na Zachodzie zaczęły się 
pokazywać w komiksowym czasopiśmie wydawanym w Warszawie, w ujęciu rozrywkowym. 

Ciekawą inicjatywą była harcerska jednodniówka lotnicza „Wzlot" z 1957 r., której tytuł oczywiście 
nawiązywał do opisanego wcześniej czasopisma konspiracyjnego. Twórcami tego „Wzlotu" byli: Ma 
ria Kann, Andrzej Glass i Lech Komuda. 

Również po 1956 r. pojawiły się zakładowe pisma wytwórni lotniczych. Swoje pisma miały m.in. 
zakłady na Okęciu (,,Skrzydła') i w Mielcu (,,Głos Załogi'). Zagadnienia lotnicze pojawiały się na ła 
mach tych pism, ze względu na specyfikę pracy. Jednak trzeba pamiętać, że prasa zakładowa była w 
czasach PRL całym charakterystycznym segmentem prasy, więc na łamach „Głosu Załogi" czy 
,,Skrzydeł" gościły również inne tematy. 

Wydawnictwa lotniczych placówek naukowych i naukowo technicznych stanowiły bardzo silną 
grupę powojennej prasy lotniczej. Sam Instytut Lotnictwa wydawał na przestrzeni lat takie tytuły, jak: 
,,Biuletyn /TL" (do 1947 r. jednostka figurowała pod nazwą Instytut Techniczny Lotnictwa), ,,Prace In 
stytutu Lotnictwa" czy „Aktualności Lotnicze"  później przemianowane na „Aktualności Lotnicze i 
Silnikowe". Tu muszę zaznaczyć, że ,,Aktualności Lotnicze" nie są poprzednikiem dzisiejszego 
,,AKLOTU", wydawanego przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. 

Specyficznym działem prasy lotniczej były czasopisma modelarskie: ,,Modelarz", ,,Plany Modelar 
skie" i „Mały Modelarz", przy czym 100% każdego numeru „Małego Modelarza" stanowił kartonowy 
model do sklejania (wraz z instrukcją i krótkim opisem). Te trzy czasopisma nie były poświęcone wy 
łącznie lotnictwu  zajmowały się także statkami i okrętami oraz pojazdami (głównie wojskowymi). 
Niewątpliwie jednak te trzy publikacje przyciągnęły do lotnictwa wielką rzeszę pasjonatów  może 
nawet większą, niż „Skrzydlata Polska" ze swoimi agitacyjnymi tekstami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Skrzydła"  gazetka zakładowa 
WSK-PZL Okęcie 

,,Prace Instytutu Lotnictwa", pu- 
blikujące artykuły naukowe 

,,Mały Modelarz", zawierający kar- 
tonowy model do sklejania 

 

Prasę wojskową reprezentowały „Wiraże"  do 1956 r. zatytułowane „Stalowe Skrzydła" i adreso 
wane wyłącznie do żołnierzy lotnictwa  oraz „Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej 
Kraju". Ten drugi tytuł wywodził się oczywiście z „Wojskowego Przeglądu Lotniczego", a więc i z 
przedwojennego „Przeglądu Lotniczego". 

Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii po zakończeniu wojny i rozwiązaniu Polskich Sił Powietrznych nie 
zaprzestano wydawania „Skrzydeł". Pismo ukazywało się jako organ najpierw Samopomocy Lotni 
czej, a potem Stowarzyszenia Lotników Polskich. Na stronie tytułowej, powyżej winietki, pojawił się 
charakterystyczny nadtytuł: ,,Nasz cel  powrót do wolnej Polski". Pismo przechodziły pewne zawiro 
wania, kiedy Stowarzyszenie Lotników Polskich musiało zmienić swoją strukturę, przez krótki okres 
stanowiły dodatek do emigracyjnego tygodnika ilustrowanego, jednak szybko usamodzielniły się i 

 

12 

"''>',v ,my ,,o !( ;.,:i,,,: > 4'n!)<_1,,-.,u 1 - 
·-  '.Viłt J lł !Ht#, ł'j .- 



 
 
 
 

stanowiły spoiwo całej polskiej emigracji lotniczej: od Australii, przez USA i Kanadę po Wielką Bryta 
nię. Ostatnie numery „Skrzydeł" wydano już w XXI wieku, a ostatni numer ukazał się w 201O r. 

 
 

OSTATNIE 25 LAT 
 

Zmiany na rynku prasy rozpoczęły się nie w przełomowym roku 1989, ale kilka lat wcześniej. Nie 
odnotowujemy wprawdzie żadnego czasopisma lotniczego „drugiego obiegu", ale pojawiały się roz 
maite pisemka powielane. Od 1982 r. w Lublinie Piotr Bartoszewski usiłował wydawać biuletyn pod 
tytułem „Lotnictwo". Wydawca, walcząc z cenzurą, zrezygnował z numeracji poszczególnych nume 
rów, a nawet kilkakrotnie zmieniał tytuł. Biuletyn ten, adresowany głównie dla modelarzy, zawierał 
rysunki techniczne, schematy malowań i opisy techniczne przedrukowywane z prasy zachodniej. Nie 
stety, ówczesne kserografy miały spore ograniczenia, wobec czego biuletyn cechował się ubogą sza 
tą graficzną. Dopiero od 1989 r. Bartoszewski mógł już wydawać „Lotnictwo" jako pismo numerowa 
ne, a w 1991 r. uzyskał zgodę na stałe wydawanie czasopisma. Niestety, zmiany na rynku prasy były 
zbyt dynamiczne, przez co pisemko nie odniosło sukcesu. 

Zmiany dotknęły również „Technikę Lotniczą", która zaistniała jako ,,Aero  Technika Lotnicza". 
Czasopismo stało się jeszcze bliższe popularnemu odbiorcy, aczkolwiek posiadało wkładkę tech 
niczną (skierowaną dla prenumeratorów). W tej postaci pismo przetrwała do 1993 r., kiedy zakończy 
ło działalność. 

Również „Skrzydlata Polska" musiała pokonać różne przeciwności losu; nastąpiła dłuższa prze 
rwa w wydawaniu pisma, zmieniali się też wydawcy. Jednak pismo, w nowej postaci, ukazuje się od 
1993 r. do dziś. Przetrwały również: ,,Modelarz" i „Mały Modelarz', w dalszym ciągu wydawane przez 
Ligę Obrony Kraju. 

 

LOTNICTWO 1 '90 
g.JJ!f:if·f,,nH.:.. t•• : ia\ $Y;:ff'\W@l1'®f S 

 
,,Lotnictwo"  powielany biule 
tyn Piotra Bartoszewskiego 

Ostatni numer „Aero  Techniki  Miesięcznik „Modelarz" w swojej 
Lotniczej" (1993 r.J obecnej postaci 

 

Lata 90. sprzyjały powstawaniu nowych tytułów. W 1991 r. szlak przetarł miesięcznik (potem dwu 
tygodnik) ,,Lotnictwo  Aviation International". Anglojęzyczny podtytuł pozwalał na odróżnienie od 
Lotnictwa „lubelskiego", jednak magazyn zyskał też popularne określenie „Lotnictwo Malinowskie". 
Pochodziło ono od nazwiska wydawcy, Tadeusza Malinowskiego  byłego sekretarza i zastępcy re 
daktora naczelnego Skrzydlatej Polski. A skoro mówimy o nazwach potocznych, to nieraz stosowano 
po prostu akronim LAI. Ten periodyk przerwał do 1995 r. 

Również w 1991 r. pojawił się pierwszy numer „Skrzydeł w Miniaturze", wydawanych przez Zbi 
gniewa Luranca. Każdy numer był poświęcony wybranemu samolotowi; początkowo monografia zaj 
mowała cały numer, potem dodawano też inne artykuły. Cechą charakterystyczną „Skrzydeł w Minia 
turze" była szczegółowość informacji. Dane techniczne samolotów publikowane są często, ale za 
zwyczaj tylko w podstawowym zakresie: wymiary, masa, podstawowe osiągi itp. Tymczasem w cza 
sopiśmie Z. Luranca można było znaleźć np. powierzchnię usterzenia poziomego, kąty wychylenia 
sterów, czas wznoszenia na 1000 m itd. Tabelka z danymi nierzadko zajmowała całą stronę A4. Zale 
tą była też tematyka  wiele numerów poświęcono polskim samolotom lub szybowcom (co jest 
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szczególnie rzadkie). Kilkukrotnie omówiono też samoloty Jakowlewa używane w polskim wojsku. Z. 
Luranc był wcześniej pilotem, więc np. numer o Jaku11 zawierał jego osobiste wrażenia z lotów na 
tym samolocie. Ukazywanie się „Skrzydeł w Miniaturze" zakończyło się wraz ze śmiercią autora. 

Kolejnym czasopismem założonym w 1991 r. był „Fanatyk Plastiku". Pierwsze cztery numery po 
wstały jako kserokopie, ale kolejne wydano już bardziej profesjonalnie. Kariera tego magazynu, prze 
znaczonego  jak sama nazwa wskazuje  dla modelarzy, zakończyła się w 1998 r. po wydaniu 18 
numeru. 

Następną inicjatywą był założony w 1993 r. dwumiesięcznik lotnictwa sportowego i amatorskiego 
,,Przegląd Lotniczy", redagowany przez Krzysztofa Krawcewicza. Dość szybko do tytułu dodano an 
gielski podtytuł; w ten sposób powstał obecnie funkcjonujący tytuł „Przegląd Lotniczy  Aviation 
Revue", potocznie często nazywany PLAR. 

 

Pierwszy numer „Lotnictwa Pierwszy numer „Skrzydeł w Pierwszy numer „Przeglądu Lotni- 
Aviation International" Miniaturze", poświęcony Pipe- czego" (styczeń  luty 1993 r.) 

rowi Cub 
 

Pojawiały się również inne czasopisma, jak na przykład ,,Aero Business", założony około 1993 r., 
wydawany przez Piotra Górskiego. Górski wcześniej był redaktorem ,,AKLOTU" w I1WL, potem pra 
cował w „Skrzydlatej Polsce", a następnie przez jakiś czas redagował ,,Aero Techniką Lotniczą". Jak 
widać, miał bogate doświadczenie w dziedzinie prasy lotniczej, jednak nie pomogło mu ono: ukazało 
się zaledwie 6 numerów „Aero Businessu". Jeszcze szybciej skończyło się istnienie „Entuzjasty Lot 
nictwa": w 1995 r. ukazał się jedyny numer. 

Nieco później, bo w 1994 r. pojawił się ,,AeroPlan", wydawany przez agencję Altair  wydawcę 
m.in. nowej „Skrzydlatej Polski". Wyróżnienie słowa „plan" w tytule sugeruje, że czasopismo przezna 
czone jest dla modelarzy korzystających z planów. Skojarzenie to jest słuszne  zwłaszcza, odkąd 
stery w redakcji objął znany modelarz redukcyjny Andrzej Ziober. Nie jest to jednak czasopismo ty 
powo modelarskie, gdyż publikowane są również artykuły z zakresu historii lotnictwa. 

,,AeroPlan" szybko zyskał konkurenta  czy może uzupełnienie  w postaci „MiniRepliki", która po 
jawiła się jesienią 1997 r. To czasopismo jest bardziej skupione na modelarzach, gdyż publikuje m.in. 
informacje o nowościach na rynku modeli redukcyjnych, relacje z budowy modeli czy też plany mode 
larskie. Technika lotnicza  zwłaszcza w ujęciu historycznym  jest jednak również obecna. 

W 1998 r. zadebiutowało „Lotnictwo Wojskowe", obecnie istniejące jako_,,Lotnictwo". Można za 
uważyć, że jest to trzecie czasopismo pod tym (lub zbliżonym) tytułem, ale nie doczekało się żadnego 
wyróżnika  w chwili zmiany tytułu „Lotnictwo lubelskie" i „Lotnictwo Malinowskie" już się nie ukazy 
wały. 

Dalsze kilka lat później, w 2002 r., powstało „Lotnictwo z Szachownicą", wydawane przez wydaw 
nictwo Sanko z Wrocławia. Enigmatyczna nazwa wydawnictwa to pseudonim redaktora LzS, Wojcie 
cha Sankowskiego. Magazyn ten poświęcony jest historii i współczesności polskiego lotnictwa, przy 
czym często opisywane są ich mniej znane aspekty. Jak dotąd wydano 52 numery. 
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Magazyny dla modelarzy i miłośników lotnictwa: ,,AeroPlan", ,,MiniReplika" i „Lotnictwo z Szachowni 
cą" 

 
Bardzo ciekawą inicjatywą, jak dla mnie, był„Tygodnik Lotniczy", wydawany bodajże w Łomży od 

2006 r. Ukazało się 11 numerów. Ciekawi mnie zwłaszcza, jak wydawcy doszli do wniosku, że tygo 
dnik lotniczy utrzyma się na rynku. To zadanie nigdy nie było łatwe, a zwróćmy uwagę, że 2006 r. to 
epoka, gdy prasa papierowa oddawała już pole, O ile pamiętam, ukazało się 11 numerów  a więc, 
zakładając pełną regularność, kariera czasopisma trwała niecałe 3 miesiące. 

Innym segmentem prasy lotniczej  o ile można zaliczyć je do prasy lotniczej, bo osobiście mam 
wątpliwości  są magazyny portowe i pokładowe. Przykładem są lotowskie „Żurawie", wydawane bo 
dajże od 1957 r. Inne czasopisma z tej grupy to np. ,,Euro/ot Info", ,,Euro/ot.com" czy „Air Gates" w 
Krakowie. Do tej grupy mogłabym dodać „Lotnisko"  kierowane nie do pasażerów, ale do pracowni 
ków portów lotniczych. 

 

 
Magazyny  lotniskowe:  ,,Żura- ... i „Euro/ot.com" 
wie" (LOT-u)... 

Magazyn pracowników portów 
lotniczych „Lotnisko" 

 

Ostatnia epoka prasy lotniczej to np. kwartalnik „Motoszybowce" czy też czasopisma dotyczące 
lotnictwa generał aviation  np. ,,Just Fly': ,,Cross Country': ,,Pilot Club Magazine" itp. Te ostatnie 
oceniłabym jako próbę wyrwania części rynku „Przeglądowi Lotniczemu". Czasopisma, które wymie 
niłam, koncentrują się na podróżach własnym, nowoczesnym samolotem lekkim. Jako, że historia 
kołem się toczy, można by porównać je do przedwojennego ,Auto/otu". A jeśli mówimy o nowościach, 
to bodajże ostatnim czasopismem, jakie pojawiło się na rynku jest kwartalnik lotniczohistoryczny 
,,Gapa". 
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Podhale 

 
Temat numeru: PZL101 Gawron {,+ 



Aby obraz był kompletny należy dodać, że poligraficzne możliwości przełomu XX i XXI wieku 
spowodowały, że pojawiło się wiele małych, niskonakładowych biuletynów wydawanych przez stowa 
rzyszenia, kluby, koła miłośników itp. Trudno wymienić wszystkie, ale zwrócę uwagę na „Polską 
Technikę Lotniczą", której setny numer ukazał się niedawno. 

 
 

BIULETYN LPPLfe :) 
NR 2  2011 l!.-IN lNHf ) " _,, /"<l)U. ,s<f' 

G !nstytu:Lotnict,vci 
 

 

,,Just F/y Magazine", poświęcony Magazyn historyczny „Gapa" 
samolotom lekkim (generał avia- 
tion) 

Niskonakładowy „Biuletyn LP 
PL" (Ligi Przyjaciół Polskiego 
Lotnictwa) 

 

Wszystkie czasopisma współczesne wymienione powyzeJ to wydawnictwa cywilne. Prasa woj 
skowa natomiast przeniosła się do Internetu. Mam na myśli „Nowe Wiraże" i „Przegląd Sił Powietrz 
nych" (dawny „Przegląd Lotniczy", później „Wojskowy Przegląd Lotniczy" itd.), przy czym ten ostatni 
chyba zakończył działalność. W Internecie pojawiają się też nowe tytuły, jak np. ,,Odlot", wydawany 
przez Koło Lotnicze Akademii Obrony Narodowej. 

 
 

   
„Nowe Wiraże"  czasopismo 
wojskowe dostępne w Internecie 

Również internetowo ukazywał  „Odlot"  internetowe wydawnic- 
się „Przegląd Sil Powietrznych" two studentów AON 

 
 

Opracowanie tekstu: Paweł Ruchała  SMIL 
Ilustracje: ze zbiorów autorki, Andrzeja Glassa i Tomasza Murawskiego 
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