
145

NIEPODLEG!O"# I PAMI$#
2011, Nr 1 (33)

Jacek Szczepa!ski
Muzeum Historyczne w Legionowie

VI Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar 
im. p!k. A. Wa"kowicza. Legionowo 
25 wrze#nia 1933 r.

Krajowe Zawody Balonów Wolnych by!y jednym z wa"niej-
szych konkursów balonowych w II RP. Nazywano je „ma-
!ym” lub „polskim Gordonem Bennettem”, poniewa" ich 
regulamin wzorowano na s!ynnych zawodach mi#dzyna-

rodowych. W kwietniu 1923 r. o$ cerowie jednostek balonowych na 
patrona zawodów jednog!o%nie wybrali p!k. Aleksandra Wa&kowicza: 
w dowód uznania za prac! i poniesione trudy przy organizacji Wojsk Ba-
lonowych w Polsce1.

P!k Aleksander Wa&kowicz (1881-1947) by! pierwszym dowódc' 
i faktycznym twórc' polskich oddzia!ów balonowych. Jako szef wojsk 
aeronautycznych w Inspektoracie Wojsk Lotniczych by!ego Zaboru 
Pruskiego doprowadzi! do sformowania w maju 1919 r. w Poznaniu 
1. Polowej Kompanii Aeronautycznej. By! to pierwszy w historii Pol-
ski wojskowy pododdzia! balonowy. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 
1920 r., wobec manewrowego charakteru dzia!a& wojennych, z inicja-
tywy p!k. Wa&kowicza zosta! sformowany pu!k aeropiechurów. Wzi'! 
on o$ arny udzia! w walkach na Podlasiu i Mazowszu. Po zako&czeniu 
dzia!a& wojennych p!k Wa&kowicz, jako szef Departamentu III Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych, wp!yn'! na sformowanie a" pi#ciu bata-
lionów balonowych, co w pó(niejszych latach ju" nigdy nie powtórzy-
!o si# w Wojsku Polskim. Po wypadku lotniczym przeszed! w 1924 r. 
w stan spoczynku2.

1 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), I.300.38.122. Dowództwo Lotnictwa. Statut Pucharu Imienia 
Pu!kownika Wa"kowicza, Art. I.

2 Z. Kozak, Z. Moszuma!ski, P!k pil. Aleksander Wa"kowicz (1881-1947), „Aero-Plan”, 2006, nr 2, s. 12.
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VI Zawody Balonowe w Legionowie 25 wrze"nia 1933 r. Wn#trze hangaru 
2. Batalionu Balonowego z oczekuj$cymi na start balonami kulistymi. Uwag# zwraca le%$cy 

poziomo gazochron – przegumowany zbiornik o pojemno"ci 100 m&, licz$cy 9,3 m 
d'ugo"ci i s'u%$cy do transportowania wodoru.

W latach 1925-1939 zawody balonowe o puchar imienia pu!kownika 
Wa&kowicza odby!y si# jedena%cie razy, z tego pi#) razy w Warszawie (na 
Lotnisku Mokotowskim), raz w Legionowie, trzy razy w Toruniu i dwa razy 
w Mo%cicach. Do po!owy lat trzydziestych rywalizowali przede wszystkim 
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o$ cerowie, gdy" g!ównie oni posiadali tytu! pilota balonów wolnych. Do-
piero w 1935 r., po rozwini#ciu dzia!alno%ci kilku sekcji balonowych przy 
aeroklubach, do rywalizacji przyst'pili zawodnicy cywilni. 

Zawody polega!y na pokonaniu jak najwi#kszej odleg!o%ci w linii prostej 
od miejsca startu, ale tylko w granicach Polski. Jej przekroczenie dyskwali$ -
kowa!o pilotów. Tylko dwukrotnie, w latach 1936-1937 dora(nie zmieniono 
zasady i wr#czono puchar za!odze, która wyl'dowa!a najbli"ej miejsca wy-
znaczonego przez komisj#. Nagroda zosta!a ustanowiona w celu: rozwijania 
szlachetnego wspó"zawodnictwa i doskonalenia si! w lotach na balonie wolnym 
oraz wyrobienia typu odwa#nego, ambitnego i umiej!tnego pilota3.

Zgodnie ze statutem do przeprowadzenia zawodów przyst#powano wte-
dy, gdy stan#!o do nich co najmniej trzech zawodników. Zg!oszenia przyj-
mowa! sekretariat komitetu organizacyjnego, który mia! sta!' siedzib# przy 
Wydziale Balonowym Departamentu IV *eglugi Powietrznej MSWojsk4. 
Puchar by! nagrod' przechodni', która po trzech zwyci#stwach z rz#du 
tego samego zawodnika przechodzi!a na jego w!asno%). Nagrod# wr#cza! 
honorowy przewodnicz'cy komitetu organizacyjnego p!k Wa&kowicz, 
który t# funkcj# sprawowa! do"ywotnio. Zwyci#zca zawodów mia! prawo 
przechowywa) puchar przez ca!y rok. Zwraca! go komitetowi na 10 dni 
przed kolejnymi zawodami.

Po pi#ciu edycjach w Warszawie, w latach 1925-1931, komitet organi-
zacyjny zdecydowa! si# przenie%) zawody do Legionowa. Znajdowa!o si# 
tu znakomite zaplecze organizacyjne w postaci koszar i kadry 2. Batalionu 
Balonowego, Wojskowych Warsztatów Balonowych i G!ównej Sk!adnicy 
Balonowej. Ponadto na terenie portu balonowego w Legionowie sta! du"y 
hangar wybudowany w 1926 r.5 W razie niepogody móg! chroni) od 6 do 
7 nape!nionych balonów kulistych o pojemno%ci 750 m+ ka"dy. Dzia!a!a 
tu te" nowoczesna wytwórnia wodoru – gazu no%nego do balonów. Wy-
twarza!a ona wodór dobrej jako%ci, o sile no%nej 1 m+ = 1,18 kg.

Do VI zawodów zakwali$ kowa!o si# 13 o$ cerów wojsk balonowych. 
Reprezentowali oni oba istniej'ce w II RP bataliony balonowe, tj. 1. Ba-
talion Balonowy w Toruniu: por. Stanis!aw Brenk, por. Micha! Filipkow-
ski, por. Antoni Janusz, por. Tadeusz Kasprzycki, por. Micha! Mikulski6 
oraz 2. Batalion Balonowy z Legionowa: por. Jan Bloch, por. Antoni 

3 CAW, I.300.38.122. Dowództwo Lotnictwa. Statut… op. cit., Art. II.
4 Nazwa tej komórki zmienia'a si# w okresie mi#dzywojennym, m.in. na Samodzielny Referat Balonowy Depar-

tamentu Lotnictwa/Aeronautyki (1927-1936), Wydzia' Balonowy Dowództwa Lotnictwa (1936-1939).
5 J. Szczepa!ski, Wojska balonowe. Legionowo 1897-1939, Pruszków 2004, s. 51. 
6 CAW, I.323.12.60. 1. Batalion Balonowy. Kwartalne sprawozdania z lotów balonów wolnych, 1933 r.
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Stencl, por. Stanis!aw Folta&ski, por. Seweryn ,a(niewski i por. Micha! 
Ptasi&ski7. Trzech pozosta!ych pilotów pochodzi!o z instytucji central-
nych. Przedstawicielem Departamentu Aeronautyki MSWojsk by! por. 
Jan Zakrzewski – wytrawny pilot balonowy, zwyci#zca w I zawodach 
o puchar p!k. Wa&kowicza rozegranych 25 pa(dziernika 1925 r. Eks-
pozytur# Centrali Odbiorczej nr VIII z Legionowa, podleg!' Kierow-
nictwu Zaopatrzenia Aeronautyki, reprezentowa! por. W!adys!aw Poma-
ski – triumfator zawodów w 1930 i 1931 r. Natomiast kpt. Konstanty 
Piotrowicz, któremu przydzielono balon „Hel”, by! zarz'dc' G!ównej 
Sk!adnicy Balonowej w Legionowie8.

Balony „Lwów”, „Jab'onna”, „Hel” i „Gniezno” w legionowskim hangarze balonowym, 
25 wrze"nia 1933 r.

Warto doda), "e 2. Batalion Balonowy nie móg! wystawi) do zawo-
dów swoich najlepszych pilotów: por. Franciszka Hynka i por. Zbignie-
wa Burzy&skiego, gdy" w tym czasie przebywali oni w USA. Na pocz'tku 
wrze%nia 1933 r. o$ cerowie zwyci#"yli tam w presti"owych XXI Mi#dzy-
narodowych Zawodach Balonowych o Puchar im. Gordona Bennetta. Do 

7 CAW, I.323.13.5, Rozkaz dzienny dowódcy 2. Batalionu Balonowego nr 220 z 23 IX 1933 r.
8 CAW, I.323.13.3, Rozkaz dzienny dowódcy 2. Batalionu Balonowego nr 49 z 2 III 1931 r.
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jednostki w Legionowie powrócili dopiero 15 pa(dziernika 1933 r.9 Warto 
doda), "e wymienieni piloci triumfowali tak"e w III Krajowych Zawodach 
Balonowych, które odby!y si# 30 wrze%nia 1928 r.

Start pierwszego w kolejno"ci balonu „Pozna!” z za'og$: pilot por. Stanis'aw Folta!ski i pomocnik 
pilota por. Jan Bloch - obaj z 2. Batalionu Balonowego. Legionowo 25 wrze"nia 1933 r.

Podczas zawodów w Legionowie o$ cerowie mieli do dyspozycji wojsko-
we balony kuliste typu E-2 (Ballon Ecole Deux) o pojemno%ci nominalnej 
750 m+. Jedynie „Gniezno” by!o znacznie mniejsze – 450 m+. Balony te 

 9 CAW, I.323.13.5, Rozkaz dzienny dowódcy 2. Batalionu Balonowego nr 239 z 16 X 1933 r.
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Fotografi a Witolda Pikiela z VI zawodów w Legionowie ozdobi'a ok'adk# tygodnika dla 
podofi cerów pt. „Wiarus” nr 41 z 8 pa(dziernika 1933 r. Fotoreporter wykona' zdj#cie z dachu 

hangaru na startuj$ce balony „Jab'onna” i „Lwów”. W tle poligon 2. Batalionu Mostów Kolejowych. 
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w wi#kszo%ci zosta!y wykonane w latach 1925-1931 w Centralnym Zak!a-
dzie Balonowym w Legionowie10. Jedynie dwa: „Warszaw#” i „Kraków”, 
Polska Wojskowa Misja Zakupów zakupi!a w 1919 r. we Francji. 

Zwyci#zc' ostatnich zawodów zosta! kpt. W!adys!aw Pomaski, ówcze-
sny o$ cer 2. Batalionu Balonowego11.

Pow!oka balonu 750 m+ by!a wykonana z 512 trapeziodalnych brytów 
(16 pier%cieni w pionie i 32 w poziomie) z podwójnie przegumowanej tka-
niny bawe!nianej o kategorii 90 g12. By!a ona do%) wytrzyma!a, gdy" balon 
przeznaczono do cz#stych lotów szkolnych. Jego pojemno%) rzeczywista 
wynosi!a 751,1 m+. Balon wa"y! 320 kg (nie licz'c za!ogi i przyrz'dów), 
mierzy! 17,50 m wysoko%ci i mia! 11,28 m %rednicy13. Jego sie) no%na 
– oczkowa by!a wykonana z lin konopnych. „E-2” móg! unie%) dwóch, 
a maksymalnie trzech pilotów.

Panorama z siedmioma balonami w locie. Na pierwszym planie „Lwów” z za'og$: pilot por. Micha' 
Filipkowski i pomocnik pilota por. Micha' Mikulski – ofi cerowie z 1. Batalionu Balonowego 
z Torunia. Bia'y budynek w tle to zachowana do dzi", parowozownia 1. Dywizjonu Poci$gów 
Pancernych. Legionowo 25 wrze"nia 1933 r.

10 Pierwszy polski balon kulisty zosta' uszyty wiosn$ 1925 r. por. CAW, I.362.16.2. Rozkaz kierownika Central-
nego Zak'adu Balonowego nr 96 z 28 IV 1925 r.

11 Z. Kozak, Z. Moszuma!ski, J. Szczepa!ski, Major W!adys!aw Pomaski (1895-1981), Pruszków 2009, s. 39. 
12 Materie przegumowane u#ywane do balonów i ich przynale#no$ci. Instrukcja s!u#bowa MSWojsk, Warszawa 

1927, s. 14.
13 Katalog Wojskowych Warsztatów Balonowych nr 025, Legionowo 1934, s. 13, (w zbiorach Andrzeja Morga'y).
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25 wrze%nia 1933 r., w dniu startu, teren portu balonowego i poligonu 
wojskowego w Legionowie zosta! otwarty dla cywilnej publiczno%ci. Za-
wody obserwowa!a mi#dzy innymi m!odzie" ze Szko!y Powszechnej nr 1 
i Koedukacyjnej Szko!y Rodziny Wojskowej z Legionowa. Balony do miej-
sca startu doprowadzali "o!nierze pododdzia!u manewrowego 2. Batalionu 
Balonowego. Zawodnicy startowali z pola wzlotów przed hangarem balo-
nowym. Nast#pnie ponad poligonem 2. Batalionu Mostów Kolejowych 
i parowozowni' 1. Dywizjonu Poci'gów Pancernych szybowali w kierun-
ku pó!nocnym. 

Zawody rozpocz#!y si# o godzinie 10.00 przy s!onecznej pogodzie. 
W pi#ciominutowych odst#pach w gór# wznosi!y si# kolejno balony: „Po-
zna&” (10.05), „Kraków” (10.10), „Warszawa” (10.15), „Hel” (10.20), 
„Gniezno” (10.25), „Jab!onna” (10.30) i „Lwów” (10.35). Piloci byli 
ubrani w mundury wyj%ciowe. W razie niepogody dysponowali tak"e 
skórzanymi kurtkami.

Po starcie wiatr skierowa! wszystkie balony na pó!noc, w stron# nie-
zbyt odleg!ej granicy niemieckiej w rejonie M!awy i Dzia!dowa. Piloci 
starali si# lecie) wzd!u" nieregularnego przebiegu granicy, odchylaj'c 
jednak kierunek lotu na pó!nocny-zachód. Wynika!o to z nakazu nie-
przekraczania pi#ciokilometrowego pasa granicznego. Musieli tak"e 
uwa"a), aby nie naruszy) przestrzeni powietrznej niemieckich klinów 
granicznych, w okolicach Uzdowa. Wi#kszo%) za!óg utrzymywa!a kon-
takt wzrokowy, dlatego zawody by!y tym bardziej emocjonuj'ce i wy-
maga!y du"ej precyzji lotu.

Ze wzgl#du na blisko%) granicy pokonane odleg!o%ci nie by!y zbyt 
imponuj'ce. Komisja sportowa zawodów w sk!adzie: pp!k Hilary Gra-
bowski – Szef Samodzielnego Referatu Balonowego w Departamencie 
Aeronautyki MSWojsk, pp!k Jan Wolszlegier – dowódca 1. Batalionu 
Balonowego, pp!k Julian Sielewicz – dowódca 2. Batalionu Balonowego 
i jego zast#pca mjr Konstanty Kamie&ski, 26 wrze%nia 1933 r. og!osi!a 
por. Jana Zakrzewskiego zwyci#zc' VI zawodów. Pilotowa! on wpraw-
dzie najmniejszy balon o pojemno%ci 450 m+, ale pokona! najd!u"sz' 
odleg!o%) 121,8 km14. Po 4 godzinach i 20 minutach lotu wyl'dowa! 
ko!o wsi *abiny, oko!o 15 km na pó!nocny-zachód od Dzia!dowa. Po 
wyl'dowaniu miejscowa ludno%) i Stra" Graniczna pomog!a spakowa) 
balon i odprawi!a por. Zakrzewskiego do pobliskiej stacji kolejowej 
Gralewo.

14 Zawody balonów wolnych w Jab!onnie, „)o'nierz Polski”, 1933, nr 29, s. 575.
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Wyniki VI Krajowych Zawodów Balonów 
Wolnych o Puchar im. p"k. A. Wa!kowicza. 

Legionowo 25 wrze#nia 1933 r.15

lokata
za%oga 

[pilot i pomocnik 
pilota]

balon odleg%o&' 
[km]

1. por. Jan 
Zakrzewski Gniezno 121,8

2.
kpt. Konstanty 

Piotrowicz
por. Antoni 

Stencel 2. BB
Hel 111,3

3.
por. Micha! 

Filipkowski 1. BB
por. Micha! 

Mikulski 1. BB
Lwów 110,7

4.
por. Stanis!aw 

Folta&ski 2. BB
por. Jan Bloch 2. 

BB
Pozna& 110,1

5.
por. Tadeusz 

Kasprzycki 1. BB
por. Stanis!aw 
Brenk 1. BB

Kraków 103,8

6.
por. Seweryn 

,a(niewski 2. BB
por. Micha! 

Ptasi&ski 2. BB
Jab!onna 102

7.
por. W!adys!aw 

Pomaski
por. Antoni Janusz 

1. BB
Warszawa 98,1

Por. Zakrzewski tak wspomina! zwyci#ski przelot na !amach czasopisma 
„Lot Polski”: O godz. 10.25 startuj! jako pi$ty z kolei. […] Lec!. Pogoda 
s"oneczna. Ze% rek bez chmur. Szybko&' 25 km. na godz. – s"owem „babie 

15 Dane za: VI-te zawody balonów wolnych o puchar im. pu!k. Wa"kowicza, „Skrzydlata Polska”, 1933, nr 11, 
s. 378. Niestety (ród'a mi#dzywojenne podaj$ ró%n$ kolejno"* l$dowania ostatnich trzech balonów. 
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lato”. Cudnie. (eby# to wymanewrowa' przekl!t$ granic! [...] Trzeba trafu, 
#e po starcie uzyska"em wi!ksz$ szybko&' i przy wymijaniu od do"u „Helu” 
ten zacz$" na mnie opada'. Szkopu". Widocznie za pó)no go zauwa#y"em. 
Odbalastowuj! wi!c zbyt pochopnie „Gniezno” i s"ysz$c tylko z „Helu” [kpt. 
K. Piotrowicz – J.S.] „Jasiu dok$d si! pchasz!” winduj! si! nadprogramowo do 
góry. Lec$c wi!c wy#ej badam szczegó"owo kierunki innych balonów, robi! na-
st!pnie kilka wywiadów pionowych do 10 m nad ziemi$ i przychodz! do prze-
konania, #e w granicach wys. 300-400 m. warto si! trzyma'. Na tej wysoko&ci 
lec!16. Na pu!apie 500 metrów przewa"a!y wiatry wschodnie i z nich korzy-
sta!a wi#kszo%) pilotów. Por. Zakrzewski doskonale zna! balon „Gniezno”, 
poniewa" startowa! na nim ju" podczas V zawodów – 27 wrze%nia 1931 r. 
Wówczas by! to nowy balon o parametrach: 12 m wysoko%ci i pojemno%ci 
rzeczywistej 451,5 m+.

Uroczyste spotkanie przed Garnizonowym Kasynem Ofi cerskim w Legionowie 28 wrze"nia 1933 r. 
Od lewej: mjr Konstanty Kamie!ski – zast#pca dowódcy 2. Batalionu Balonowego, mjr in%. Stanis'aw 

Mazurek – kierownik Wojskowych Warsztatów Balonowych, pp'k Hilary Grabowski – Szef Samo-
dzielnego Referatu Balonowego w Departamencie Aeronautyki MSWojsk, zwyci#zca VI zawodów 

por. Jan Zakrzewski, p'k Aleksander Wa!kowicz, kmdr por. Trzaska Durski, kpt. Stefan Linsenbarth, 
pp'k Julian Sielewicz – dowódca 2. Batalionu Balonowego, por. H. I%y'owski. 

S!aba lokata za!ogi balonu „Warszawa” sk!oni!a W!adys!awa Poma-
skiego do podejrze&. W swoim prywatnym dzienniku zadawa! pyta-
nie, czy aby szereg niecodziennych wypadków przed startem, nie by! 

16 H. Grabowski, Zawody Balonów Wolnych o Puchar im. P!k. Wa"kowicza, „Lot Polski”, 1933, nr 8, s. 10-11. 
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wynikiem celowych utrudnie&, jakie mu czyniono17. Jako ewentualny 
trzykrotny zwyci#zca z rz#du otrzyma!by puchar na w!asno%). Natomiast 
Departament Aeronautyki zmuszony by!by do ufundowania kolejnego 
kosztownego trofeum. W czasie odprawy przed zawodami piloci „War-
szawy” dowiedzieli si# o ca!kowitym wycieku gazu z balonu, na którym 
mieli wystartowa). Po nape!nieniu pow!oki okaza!o si#, "e ponownie sil-
nie przepuszcza ona gaz. Za szczególnie niesprawiedliw' por. Pomaski 
uzna! zmian# decyzji komisji s#dziowskiej, która dopu%ci!a do ogólnej 
klasy$ kacji za!ogi lec'ce wzd!u" pi#ciokilometrowego pasa granicznego, 
a nie wy!'cznie w linii prostej od startu do miejsca l'dowania. Sta!o si# 
to rzekomo pod wp!ywem nacisku kpt. Konstantego Piotrowicza i in-
nych pilotów. Gdy kpt. Pomaski odwo!a! si# od tej decyzji, odpowie-
dziano mu, "e warunek ten nie by! zaprotoko!owany na pi%mie. Na ile 
zastrze"enia kpt. Pomaskiego by!y uzasadnione, obecnie ju" nie sposób 
rozstrzygn').

Spotkanie zwyci#zcy VI zawodów z kadr$ podofi cersk$ 2. Batalionu Balonowego. Legionowo 
28 wrze"nia 1933 r.

17 W. Pomaski wspomina o tym w Dzienniku, s. 23-24. Maszynopis w posiadaniu Muzeum Historycznego w Le-
gionowie.
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Uroczyste zako&czenie zawodów odby!o si# 28 wrze%nia 1933 r. w Le-
gionowie. Po!'czono je ze %wi#tem 2. Batalionu Balonowego. Po mszy po-
lowej, odprawionej w hangarze, w obecno%ci wojska i zaproszonych go%ci 
p!k. Aleksander Wa&kowicz wr#czy! puchar por. Janowi Zakrzewskiemu18. 
Po uroczysto%ci go%cie zostali podj#ci uroczystym obiadem w Garnizono-
wym Kasynie O$ cerskim. Spotkali si# tak"e z kadr' podo$ cersk' 2. Bata-
lionu Balonowego.

O zawodach w Legionowie szeroko rozpisywa!a si# prasa wojskowa 
i lotnicza, m.in. „Skrzydlata Polska”, „Lot Polski”, „*o!nierz Polski” i „Pol-
ska Zbrojna”19. Jedno ze zdj#) znanego fotoreportera Witolda Pikiela ozdo-
bi!o ok!adk# popularnego tygodnika dla podo$ cerów pt. „Wiarus”20. Dzi#-
ki zawodom Legionowo zyska!o ogólnopolski rozg!os. Szkoda jedynie, "e 
w czasie VI zawodów nie wprowadzono o$ cjalnej poczty balonowej, tak 
popularnej w%ród mi#dzywojennych kolekcjonerów. Warto doda), "e uru-
chomiono j' ju" podczas II zawodów krajowych w 1926 r. i kontynuowa-
no podczas III zawodów w 1928 r.21

VI Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar imienia pu!kowni-
ka Wa&kowicza w Legionowie by!y ostatnimi, które rozegrano wczesn' 
jesieni'. Nast#pne edycje zosta!y przeniesione na maj, tak aby nie koli-
dowa!y z zawodami im. Gordona Bennetta. VII Krajowe Zawody odby!y 
si# dwa lata pó(niej – 25 maja 1935 r. w Toruniu. Po raz pierwszy wzi#-
li w nich udzia! cywilni piloci balonowi, wyszkoleni od podstaw w ae-
roklubach. Dzi#ki temu stopniowo zwi#ksza!a si# liczba uczestników. 
W 1939 r. w XI Zawodach w Mo%cicach rywalizowa!o ju" 14 balonów. 
Wszystkie zosta!y wyprodukowane w legionowskiej Wytwórni Balonów 
i Spadochronów. 

18 Zawody balonów wolnych w Jab!onnie, „Polska Zbrojna” - Dodatek Ilustrowany, nr 41, 8 X 1933, s. 2.
19 VI-te zawody balonów wolnych o puchar im. pu!k. Wa"kowicza, „Skrzydlata Polska”, 1933, nr 11, s. 377; Zawody 

Balonów Wolnych o Puchar im. p!k. Wa"kowicza, „Lot Polski” 1933, nr 8, s. 9-11; Zawody balonów wolnych 
w Jab!onnie, „)o'nierz Polski”, 1933, nr 29, s. 675.

20 „Wiarus” nr 41 z 8 X 1933, s. 1
21 A. Fisher, Katalog polskich znaków pocztowych, t. II, Bytom-Kraków 2010, s. 421-422.
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