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Poznaj wszystkie lotniska polskie! 
W zawodach zwycięża przygotowany i zacięty pilot. 
Nie zawsze zwycięzca dostaje pierwszą nagrodę! 
*** 
Burze termiczne omijaj! 
Przed burzami frontowymi uciekaj, ląduj i zabezpiecz dobrze       
samolot! 
Nie pikuj na ludzi! 
                                                Informator pilota turystycznego, 1939 
 
Lotnik - skrzydlaty obrońca Polski Ludowej! ZOSTAŃ LOTNIKIEM! 
Przodownicy pracy i nauki, racjonalizatorzy, zetempowcy - wstępuj-
cie w szeregi Ligi Lotniczej! 
Każdy członek LIGI LOTNICZEJ aktywnym bojownikiem w walce o 
pokój i socjalizm! 
                                                                     Kalendarz lotniczy, 1952 
 
Bez treningu i przyrządów nie wchodź w chmury - ślepy pilotaż w 
pełni mogą wykonywać tylko szybowce i samoloty wyposażone w 
radio! 
Przed burzami frontowymi uciekaj, ląduj i zabezpiecz dobrze       
samolot! 
                                                                     Kalendarz lotniczy, 1957 
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 W dniu 3 maja 2005 r. w 
Bibliotece Publicznej przy ul. 
Próchnika 8A otwarto wystawę 
„Znak Orła Białego”. Eksponaty 
do ekspozycji udostępnił ze zbio-
ru własnego Lech Bujanowicz. 
Na wystawie pokazano wizeru-
nek polskiego orła używanego od 
roku 1919 do dnia 
dzisiejszego. Możemy 
tam zobaczyć orły 
wojskowe używane 
przed II Wojną Świa-
tową, orły party-
zanckie i powstań-
cze, orły Polskich Sił 
Zbrojnych na Zacho-
dzie oraz tzw. 
„Kuricę”- orła 1 Dy-
wizji Piechoty im Ta-
deusza Kościuszki.  
Okres powojenny 

obejmuje orły wojskowe i używa-
ne przez organa administracji 
państwowej , PKP, PKS oraz 
Pocztę Polską. Wystawę zamyka-
ją współczesne orły wojskowe i 
kombatanckie, orły Straży Gra-
nicznej, Straży Miejskiej, Straży 
Gminnej oraz Straży Rybackiej.  

Na wystawie znalazły 
się też nie wprowa-
dzone do użytku pro-
jekty orłów dla Lot-
nictwa Marynarki 
Wojennej oraz dla 25 
Dywizji Kawalerii Po-
wietrznej.  
Ekspozycja udostęp-
niona jest dla zwie-
dzających do dnia 20 
maja 2005 roku w 
godzinach 10.00-
19.00.                 (PB)  
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WYSTAWA ORŁÓW  

WYSTAWA CZAPEK 
 W dniu 18 maja 2005 r. w budynku biurowym Eurolotu otwo-
rzono wystawę czapek używanych w lotnictwie cywilnym. Możemy 
tam zobaczyć czapki używane przez personel cywilnych linii lotni-
czych - Eurolot, Polskich Linii Lotniczych LOT i White Eagle Avia-
tion oraz czapki używane przez personel kierowniczy i lotniczy Za-
rządu Ruchu Lotniczego Lotnisk Komunikacyjnych, Przedsiębior-
stwa Państwowego Porty Lotnicze, Centralnego Zarządu Lotnictwa 
Cywilnego i Ośrodka Szkolenia Personelu Lotniczego. Bardzo cieka-
wym eksponatem jest czapka używana przez personel lotniczy i 
techniczny w Zakładzie Usług Agrolotniczych przy PZL - OKĘCIE. 
 Eksponowane walory pochodzą z kolekcji własnych Roberta 
Stachyry i Piotra Buchmana.                                                    (PB) 
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Powyżej:  
Tekst propagujący gilzy papierosów ”IKAR” autorstwa Franciszka 
Żwirki 
Poniżej:  
Strona wierzchnia gilz do papierosów „LOT” 



 

W okresie międzywojennym, jed-
nym ze sposobów propagowania 
lotnictwa stały się również pa-
pierosy. 
W 1932r. gilzy papierosowe 
„Ikar” reklamował sam Franci-
szek Żwirko. Część dochodu z 
ich sprzedaży zasilała budżet 
LOPP. 
W październiku 1936r. na ryn-
ku pojawiły się papierosy „LOT”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W jednej z gazet zamieszczono o 
nich dość szczegółową informa-
cję: Na prośbę Polskich Linii Lot-
niczych „LOT” Polski Monopol 
Tytoniowy wypuścił na rynek 
nowe papierosy ustnikowe pod 
nazwą „LOT”. Papierosy opako-
wane są w bardzo estetyczne 
pudełko z sylwetką samolotu i 
godłem naszej komunikacji po-
wietrznej. W każdym pudełku 
znajduje się ulotka przedstawia-
jąca sieć naszych szlaków po-
wietrznych oraz adresy telefo-
niczne biur PLL LOT. 
 Papierosy sporządzane są z 
bardzo wysoko gatunkowego 

tytoniu i odpowiadają mniej wię-
cej papierosom „Dames”, przy-
czem cena ich wynosi tylko        
6 groszy za sztukę. Paczka mie-
ściła 20 papierosów i kosztowała 
1,20 zł. 
W Sali Historii PLL LOT ekspo-
nowane jest pudełko, ale tylko z 
gilzami do tych papierosów. 
Mieściło ono 100 gilz. Na boku 
pudełka znajduje się hasło: 
 Gilzy LOT zdrowotne. 
W okresie powojennym palacze 
mieli sposobność korzystać z 
papierosów „Lotnik”. Zostały 
one wprowadzone na rynek w 
roku 1950, w czasie trwania 
„Tygodnia Ligi Lotniczej”. Na 
wierzchniej stronie pudełka, 
oprócz wspomnianej nazwy 
„Lotnik”, znajdowało się hasło 
propagandowe oraz znaki Ligi 
Lotniczej i Polskiego Monopolu 
Tytoniowego. Papierosy produ-
kowano w Poznaniu. 
 

Robert Stachyra 
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MASZ LOTNIKU PAPIEROSA 

 

 15 lipca 1920 roku chorąży 
pilot Andrzej Zubrzycki wystartował 
wodnosamolotem z wymalowaną na 
nim biało-czerwoną banderą Mary-
narki Wojennej do pierwszego lotu 
nad polskim morzem. Start odbył 
się z wód Zatoki Puckie, nad brzega-
mi której umiejscowiona była Baza 
Lotnictwa Morskiego, przekształco-
na następnie w Morski Dywizjon 
Lotniczy. Pomimo morskiej nazwy i 
wykonywania zadań na rzecz Mary-
narki Wojennej, Dywizjon podlegał 
Departamentowi Aeronautyki 
(Departament Lotnictwa). Żołnierze 
pełniący w nim służbę nosili mun-
dury zgodne ze wzorem obowiązują-
cym w lotnictwie. Jedynymi oznaka-
mi mówiącymi o ich innej niż zwy-
kłych lotników służbie były: orzełek 
na czapce z emaliowaną na niebie-
sko tarczą amazonek i nałożoną na 
nią kotwicą oraz, na naramienni-
kach, małe złote kotwice, w miejscu 

w którym umieszczano numer puł-
ku. W1929 Morski Dywizjon Lotni-
czy przekazany został Marynarce 
Wojennej. Przez cały ten okres piloci 
i obserwatorzy w nim latający uży-
wali takich samych oznak specjal-
ności lotniczych jak wszyscy lotnicy. 
Dopiero w 1933 wprowadzono duże 
zmiany w symbolice lotniczej MW.  
 Rozkazem Ministra Spraw 
Wojskowych nr 13/33 z 22.12.1933 
pod pozycją 221 opublikowano In-
strukcję o personelu latającym aero-
nautyki wojska i marynarki wojen-
nej. Instrukcja ta m.in. Wprowadza-
ła do użytku nowe oznaki specjalno-
ści lotniczej, dla pilotów i obserwa-
torów. Opis ich kształtu wraz z wy-
miarami ujęto w załączniku nr 2 do 
tegoż rozkazu. Oznaki specjalności 
lotniczych marynarki noszone były 
na lewej piersi na wysokości wycię-
cia klap kołnierza.                                    
                                 Piotr Buchman 
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MARYNARSKIE GAPY 

Powyżej:  wygląd oznaki pilota lotnictwa morskiego ( z lewej –I klasy, z prawej II klasy) 
 
Poniżej : wygląd oznaki obserwatora lotnictwa morskiego (z lewej –I klasy, z prawej II klasy) 



 

 W 1996 roku powstała 
spółka EuroLOT. Jej zadaniem 
jest obsługa rejsów krajowych i 
regionalnych. Flota EuroLOTu 
składa się z samolotów ATR-42 i 
ATR-72. 
W połowie 1997 roku, dzięki ini-
cjatywie warszawskich kolekcjo-
nerów pocztówek lotniczych, wy-
dano pierwsze pocztówki Euro-
LOTu. Była to seria składająca 
się z pięciu pocztówek. Było to 
wydawnictwo niskonakładowe. 
Nakład wynosił 200 - 500 sztuk.  
Kolejna seria została wydana w 
roku 1999. Tym razem liczyła 
ona cztery sztuki.  

To, do tej pory, wszystkie pocz-
tówki wydane przez EuroLOT. 
Z kolekcjonerskiego obowiązki 
należy jeszcze wspomnieć o 
pocztówkach wydanych poza 
EuroLOTem. Są to pocztówki 
firm wydawniczych i klubów 
z w a n y c h  p o t o c z n i e 
"publisherami".  
EuroLOT doczekał się trzech ta-
kich pocztówek. Dwie z nich wy-
dał Klub Entuzjastów Lotnictwa 
(AEC – Airline Enthusiasts 
Club), a jedną czeska firma, 
specjalizująca się w pocztów-
k a c h  l o t n i c z y c h , O K C .          
   Robert Stachyra 
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Wydawca Numer pocztówki Typ samolotu Znaki/ temat 

EuroLOT 98/01 PR-RS ATR 42-200 SP-EEA 
EuroLOT 98/02 PR-RS ATR 42-200 SP-EEA 
EuroLOT 98/03 PR-RS ATR 42-200 SP-EEA 
EuroLOT 98/04 PR-RS ATR 42-200 ogon 
EuroLOT 98/05 PR-RS ATR 42-200 SP-EEA 
EuroLOT EULO/01/99 ATR 42-200 SP-EEC 
EuroLOT EULO/02/99   personel 
EuroLOT EULO/03/99 ATR 42-200 SP-EEA 
EuroLOT EULO/04/99 ATR 42-200 SP-EEC 
AEC 3 ATR 42-200 SP-EEC 
OKC A346 ATR 42-300 SP-EEA 

AEC 54 ATR 72-200 SP-LFA 

POCZTÓWKI EUROLOTU 

 
ZESTAWIENIE POCZTÓWEK EuroLOTu  
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