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XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna Warszawa 2014 jest ważnym wydarzeniem
towarzyszącym obchodom 95-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które swym
honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław 
Komorowski. Filateliści z całego kraju przyłączają się w ten sposób do grona przyjaciół
polskiego ruchu olimpijskiego – serdecznie dziękujemy !
Polski Komitet Olimpijski i środowisko filatelistów od dawna utrzymują bliskie, part-
nerskie kontakty. Ruch olimpijski i sport w ogóle, to dla kolekcjonerów znaczków po-
cztowych niezwykle ciekawe i atrakcyjne obszary zainteresowania. Potwierdzeniem
tego – jakże bogate kolekcje walorów o tematyce sportowej, często eksponowane
także na forum międzynarodowym, m.in. na wystawach towarzyszących od lat kolej-
nym igrzyskom olimpijskim.
Znaczki emitowane przez Pocztę Polską (która zawsze pamięta o występach 
biało-czerwonych na największych imprezach sportowych Europy i świata), to źródło
wiedzy o rodzimym sporcie i świetny sposób pielęgnowania pamięci o osiągnięciach
naszych reprezentantów.
Działający od przeszło półwiecza Klub Zainteresowań „Olimpijczyk” przy Polskim
Związku Filatelistów, Klub Kolekcjonerów w PKOl bardzo troskliwie dbają o należytą
rangę filatelistyki olimpijskiej i są w tej dziedzinie cenione w świecie, czego najlepszym
dowodem niedawne powierzenie współtwórcy „Olimpijczyka” Romanowi Babutowi
prestiżowej funkcji prezydenta Światowego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Olimpij-
skich. On też – we współpracy z kierującym PKOl-owskim klubem Andrzejem 
Szalewiczem, przygotował tę XXI wystawę. Obu Panom w imieniu Polskiej Rodziny
Olimpijskiej szczerze dziękuję.

Andrzej Kraśnicki

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
Warszawa, październik 2014 r.
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12 października (Kraków)
10.00 Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą powołanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 

Hotel Francuski
10.30 Złożenie kwiatów w Krypcie Rodziny Lubomirskich, Klasztor OO. Dominikanów
11.00 Uroczysta Sesja w Urzędzie Miasta Krakowa, w tym: 

∙  upamiętnienie 95-lecia powołania PKOl
∙  upamiętnienie 90-lecia zdobycia pierwszych medali olimpijskich (srebrny medal kolarskiej drużyny to-

rowej na dystansie 4 km: Jan Łazarski, Franciszek Szymczyk, Józef Lange, Tomasz Stankiewicz, brązowy
medal Adama Królikiewicza na Pikadorze w jeździeckim konkursie skoków)

∙  upamiętnienie 30-lecia powołania Polskiej Akademii Olimpijskiej
15.00 Złożenie kwiatów na nagrobkach Zasłużonych dla polskiego Ruchu Olimpijskiego, Cmentarze Krakow-

skie (delegacja Polskiej Akademii Olimpijskiej oraz Małopolskiej Rady Olimpijskiej, inni)  

12 października (Centrum Olimpijskie PKOl, Warszawa, ul Wybrzeże Gdyńskie 4)
18.00 Oficjalne otwarcie XXI OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ WARSZAWA 2014

15 października - środa
11.00 Spotkanie Klubu Kolekcjonerów PKOl
12.00 Wspomnienia Olimpijczyków TOKIO ‘64
13.30 Otwarcie Wystawy Fotograficznej TOKIO ‘64
14.00 Projekcja filmu TOKYO OLYMPIAD, reż. Kon Ichikawa, 1965 r.

16 października - czwartek
16.00 Dzień Filatelisty – spotkanie członków Okręgu Warszawskigo

17 października - piątek
13.00-16.00 Sympozjum Polskiej Akademii Filatelistyki

18 października - sobota
11.00 - 16.00 Sympozjum: SPOTKANIA Z MISTRZAMI POLSKIEJ FILATELISTYKI
12.00 Obrady Zarządu Głównego PZF (Biuro ZG, al. Wilanowska 115)
18.00 PALMARES - ogłoszenie oficjalne wyników i wręczenie nagród honorowych XXI OWF WARSZAWA 2014,

połączony z uroczystością 60-lecia miesięcznika FILATELISTA

19 października - niedziela
10.00 Rozmowy Wystawców z członkami Sądu Konkursowego - Jury Critique
12.00 Spotkanie Klubu Zainteresowań PZF OLIMPIJCZYK

XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna WARSZAWA 2014
czynna będzie w dniach 12-19 października 2014 r.:

- dla zaproszonych Gości w dniu 12 października w godz. 16.00-20.00 (niedz.)
- w dniach: 13-18 października 2014 - w godz. 10.00-18.00 (pon.-sob.)
- w dniu 19 października 2014 - w godz. 10.00-13.00 (niedz.)

Podczas trwania XXI OWF WARSZAWA 2014 w Centrum Olimpijskim czynne są wystawy:
- wystawa czasowa IRENA SZEWIŃSKA W FOTOGRAFII, autorzy Leszek Fidusiewicz, Janusz Szewiński
- wystawa czasowa IGRZYSKA ZA DRUTAMI
-  stała ekspozycja Muzeum Sportu i Turystyki

Program uroczystości w ramach obchodów 95-lecia Polskiego Komitetu
Olimpijskiego pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
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Szanowny Panic Przewodniczący, 

Dziękując za pismo skierowane w imieniu Komitetu Organizacyjnego, przyjmuję 

zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym XXI Ogólnopolskiej Wystawy 

Filatelistycznej WARSZAWA 2014. 

Wystawa, w której biorą udział znakomici filateliści z Polski i innych krajów, 

znakomicie w-pisuje się w tegoroczne obchody wielu ważnych rocznic, wyznaczających 

zasadnicze etapy najnowszej historii Polski. Ich filatelistyczna dokumentacja. poszerzona 

o inne tematy. które znalazły wyraz na różnorodnych walorach pocztowych, stanowi cenny 

składnik naszej bogatej kultury. Dla jej umacniania i rozwijania ogromne zasługi położył 

kard. Stefan Wyszyński, wielki Prymas Tysiąclecia, a także św. Jan Paweł Il. Wystawa 

WARSZA W A 2014 wpisuje się w ten nurt i potwierdza trwałą żywotność wszystkiego. 

co w rodzimej kulturze jest najwartościowsze i naj piękniejsze. 

Kościół katolicki ceni i wspiera kulturę, otaczając szacunkiem jej twórców 

i promotorów. Z zadowoleniem przyjmuję wiadomość o wiodącej roli w organizacji wystawy 

WARSZAWA 2014 Polskiego Związku Filatelistów oraz Polskiego Kornitelu Olimpijskiego. 

Gratulując Organizatorom, Wystawcom i Gościom tej ważnej i potrzebnej inicjatywy, życzę 

wszelkie pomyślności i udzielam pasterskiego błogosławieństwa 
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Szanowni Państwo!

W tym roku już po raz XXI odbędzie się Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna - Warszawa 2014.
Oczekiwali jej miłośnicy znaczków z całego świata. Wystawa jest okazją by zapoznać się 
z wyjątkowymi eksponatami filatelistów z Polski, Szwajcarii, USA, Niemiec, Estonii, Białorusi 
i Czech. 

Gospodarzem tegorocznej wystawy będzie Polski Komitet Olimpijski, który obchodzi 95-lecie
powstania. W tym roku przypada również 90-lecie pierwszego udziału Polskiej Reprezentacji
Olimpijskiej i pierwszych medali w Igrzyskach Olimpijskich, 70. rocznica „Igrzysk za Drutami” 
w Obozach Jenieckich Woldenberg i Gross Born oraz 50. rocznica Igrzysk XVIII Olimpiady 
w Tokio. Na wystawie nie zabraknie eksponatów o tematyce olimpijskiej i sportowej. Zachęcam
do obejrzenia eksponatu „Perły Polskiej Filatelistyki Olimpijskiej”, który przedstawi Muzeum 
Poczty i Telekomunikacji. Bardzo się cieszę, że właśnie Poczta Polska jako współorganizator 
Wystawy, poprzez swoją działalność i emisje filatelistyczne aktywnie współuczestniczy w pro-
mocji Ruchu Olimpijskiego. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że odegrał on ważną rolę 
w budowaniu niepodległej Polski.  

Odwiedzający Wystawę będą mieli możliwość zobaczenia naszych najnowszych emisji, wśród
nich znaczek wydany z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Pamięci najdzielniejszym z dzielnych: harcerzom Zawiszy Szarych Szeregów,
roznosicielom radości, bohaterom Powstania Warszawskiego dedykujemy nasze znaczki. Miło
mi poinformować, że gościem honorowym Wystawy będzie jeden z bohaterów tamtych dni 
- powstańczy listonosz, pan Stanisław F. Ozimek. Udział w wystawie przyjął również pan 
Zbigniew Mikulski, filatelista, który posiada wiele nieznanych szerszemu gronu dokumentów 
z Powstania Warszawskiego.

Korzystając z okazji pragnę wyrazić słowa najwyższego uznania wszystkim filatelistom, dla ich
wkładu w popularyzację najcenniejszych wartości wyrażanych poprzez codzienną pracę 
w poszukiwaniu i gromadzeniu śladów naszej historii zawartych w „małych dziełach sztuki”.
Dzięki Państwa zaangażowaniu, Polska filatelistyka odnosi wiele sukcesów zarówno w kraju,
jak i na arenie międzynarodowej. Żywię nadzieję, że XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna
pozostanie na długo w pamięci i będzie okazją do rozmów o filatelistyce, o Polsce. 

Jerzy Jan Jóźkowiak

Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.
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Szanowni Państwo!

W dniach 12 -19 października 2014 r. odbędzie się XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelis-
tyczna WARSZAWA 2014, zorganizowana przez Polski Związek Filatelistów, Polski Komi-
tet Olimpijski oraz Pocztę Polską S.A w reprezentacyjnych salach Centrum Olimpijskiego
im. Jana Pawła II w Warszawie. Odbywa się ona w roku szczególnym, obfitującym w rocz-
nice ważnych wydarzeń. Dzięki uprzejmości Polskiego Komitetu Olimpijskiego polscy
filateliści mają możliwość włączenia się w obchody 95. rocznicy powstania PKOl 
(1919 r.), 90. rocznicy pierwszego udziału polskich sportowców w Igrzyskach Olimpij-
skich po odzyskaniu Niepodległości w 1924r., a także uczcić 70. rocznicę Powstania 
Warszawskiego, w którym brało udział kilkuset sportowców, w tym ośmiu Mistrzów 
Olimpijskich.

Będzie to najwyższej rangi wystawa numerowana odbywająca się cyklu pięcioletnim 
w Polsce. Udział w niej zapowiedzieli najwybitniejsi kolekcjonerzy z Polski, Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej, Niemiec. Zaprezentują oni eksponaty filatelistyczne wie-
lokrotnie nagradzane złotymi medalami na wystawach światowych oraz europejskich.
Niewątpliwą atrakcją będzie zorganizowana po raz pierwszy w Polsce wystawa w Klasie
Mistrzowskiej, z główną nagrodą Grand Prix d’Honneur, której fundatorem jest protektor
obchodów 95-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski.

Dziękuję serdecznie współorganizatorom wystawy: Poczcie Polskiej S.A. oraz Polskiemu
Komitetowi Olimpijskiemu, za nieocenioną pomoc w jej organizacji. 

Podczas wystawy odbędzie się ocena nadesłanych eksponatów we wszystkich klasach
wystawienniczych przez Sąd Konkursowy, w którego składzie pracować będzie dwóch
Mistrzów Europy w klasie tematycznej oraz czterech sędziów z uprawnieniami międzyna-
rodowymi klasy FIP.

Dla mnie osobiście prezentowane eksponaty oprócz wartości historycznej, edukacyjnej
i artystycznej, mają przede wszystkim znaczenie emocjonalne. Filatelistyką pasjonuję
się od najmłodszych lat i mimo upływu czasu wciąż mnie zaskakuje, ciągle odkrywam 
w niej coś nowego. Myślę, że miejsce w którym odbędzie się wystawa - Centrum Olim-
pijskie im. Jana Pawła II, sprzyjać będzie refleksjom i dostarczy Państwu wielu pozytyw-
nych wzruszeń. 

Wierzę, że tegoroczna Wystawa dla wielu z Państwa będzie swoistą podróżą w przeszłość.
Podróżą w świat naszych przodków, naszej historii, kultury i tradycji. Wyjątkowe okazy 
filatelistyczne okraszone opowieściami kronikarzy historii, jak zwykle nazywani są filateli-
ści, oraz szczególni goście z pewnością ją urozmaicą i wzbogacą. Sprawią, że XXI Ogólno-
polska Wystawa Filatelistyczna stanie się dla wystawców igrzyskami a dla zwiedzających
festiwalem filatelistyki. Czego Państwu i sobie życzę.

Henryk Monkos

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów
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Warszawa po raz siódmy, w 95-letniej historii ogólnopolskich wystaw filatelistycznych –
I Wystawa Polskich Marek Pocztowych odbyła się w 1919 r. w Warszawie – gości znako-
mitych wystawców i filatelistów polskich oraz z zagranicy. XXI OWF WARSZAWA 2014 była
wyczekiwana przez środowisko filatelistów w Polsce od 2008 roku i dzięki ogromnej życz-
liwości oraz współpracy Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także przy wsparciu Poczty
Polskiej S.A. stała się faktem. To dzięki temu, że ponad 50 lat temu zawiązała się auten-
tyczna współpraca pomiędzy filatelistami i PKOl, który docenia znaczenie promocyjne i
edukacyjne filatelistyki, możemy prezentować najlepsze eksponaty polskiej filatelistyki
w salach jednego z najbardziej nowoczesnych i prestiżowych budynków Warszawy, w
Centrum Olimpijskim PKOl, które obchodzi 10. urodziny w tym roku. 

Bardzo ważnym aspektem, jeżeli nie głównym, jest współpraca PKOl z Pocztą Polską da-
tująca się od lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Mimo, że pierwsza seria polskich znacz-
ków pocztowych o tematyce olimpijskiej była emitowana dopiero w 1956 roku, to historia
sukcesów polskich olimpijczyków oraz polskiego ruchu olimpijskiego, który 12 paździer-
nika 2014 roku uroczyście świętuje swoje 95-lecie, została zapisana na milionach znacz-
ków i ilustrowanych całostek Poczty Polskiej, odbitych datowników okolicznościowych,
docierając do najbardziej odległych zakątków w Polsce i na świecie. Rok 2014 będzie ro-
kiem rekordowym pod względem liczby wydawnictw olimpijskich i sportowych Poczty
Polskiej S.A.

XXI OWF WARSZAWA 2014 jest wystawą konkursową najwyższej rangi w Polskim Związku
Filatelistów, ale z pewnością zaznaczy się w historii wystaw ogólnopolskich tym, że po raz
pierwszy w Polsce rozgrywana będzie Klasa Mistrzowska pomiędzy eksponatami, które
wcześniej kilkakrotnie uzyskiwały złote medale na wystawach światowych. Zwycięzca
otrzyma nagrodę Wielką Nagrodę Honorową Wystawy - GRAND PRIX D’HONNEUR ufun-
dowaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, który
Honorowym Patronatem objął obchody 95-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Cie-
szymy się, że XXI OWF WARSZAWA 2014 jest ważnym wydarzeniem tych obchodów.

Prezentowane na wystawie eksponaty związane są ze wszystkimi dziedzinami naszego
życia, a w szczególności z historią poczty na ziemiach polskich, której organizacja i rozwój
jest ściśle związany z historią Polski. W 2014 roku przypada bardzo wiele rocznic histo-
rycznych dla Polski m.in. 100-lecie Wymarszu I Kadrowej, rocznice wybuchu I i II wojen
światowych, 70. lecie wybuchu Powstania Warszawskiego, z którego unikalne dokumenty
pocztowe przedstawią Pan Zbigniew Mikulski RDP oraz Gość Honorowy Wystawy 
dr Stanisław F.Ozimek, powstańczy pocztylion. Współcześnie, świętujemy 25-lecie Wol-
nych Wyborów 1989 i powstanie pierwszego niekomunistycznego Rządu Tadeusza 
Mazowieckiego. 95-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostanie zaznaczone ekspo-
natami o tematyce olimpijskiej i sportowej, w szczególności ekspozycją Muzeum Poczty
i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Dziękuję w imieniu środowiska filatelistów w Polsce wszystkim Instytucjom oraz związ-
kowym Koleżankom i Kolegom z Polskiego Związku Filatelistów, którzy przyczynili się do
realizacji i sukcesu tej prestiżowej Wystawy. Wystawcom życzę, aby sięgnęli po najwyższe
oceny i medale, i aby każdy mógł zapisać przy swoim wyniku tak jak sportowcy: PB - PER-
SONAL BEST, czyli REKORD ŻYCIOWY i na następnej wystawie ogólnopolskiej awansowali
do Klasy Mistrzowskiej.

Roman Babut

Prezes Zarządu Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Filatelistów
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI OWF WARSZAWA 2014
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KOMITET HONOROWY
Andrzej Kraśnicki Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego - przewodniczący

Irena Szewińska Członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, 

wiceprezes PKOl - wiceprzewodnicząca

Kazimierz Nycz Ksiądz Kardynał Arcybiskup Metropolita Warszawski 

Jerzy Jan Jóźkowiak Prezes Zarządu Poczty Polskiej  S.A.

Jadwiga Bartków-Domagała Dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Henryk Białek Honorowy Prezes Polskiego Związku Filatelistów

Tomasz Jagodziński Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Ludwik K. Malendowicz Honorowy Prezes Polskiego Związku Filatelistów

Henryk Monkos Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów

Jan Ołdakowski Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

Stanisław F. Ozimek Gość Honorowy Wystawy, posłaniec i listonosz Poczty 

Harcerskiej Powstania Warszawskiego 1944, Polski Związek

Filatelistów

Tadeusz Skoczek Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie



Przewodniczący: Roman Babut, Okręg Warszawski Polskiego Związku Filatelistów
Wiceprzewodniczący: Agnieszka Kłoda-Dębska, Poczta Polska S.A.

Andrzej Szalewicz, Polski Komitet Olimpijski
Komisarz Generalny: Zygmunt Żurek, Okręg Warszawski PZF
Członkowie: Andrzej Bielecki, Okręg Warszawski PZF

Katarzyna Bischof-Rosiak, Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu
Sławek Chabros, Okręg Warszawski PZF
Aga Dyczkowska, Poczta Polska S.A.
Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Andrzej Jarzynkowski, Okręg Warszawski PZF
Renata Kurek, Poczta Polska S.A.
Barbara Mikocka, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Iwona Łotysz, Polski Komitet Olimpijski
Roman Okniński, Okręg Warszawski PZF 
Krzysztof Piwko, Okręg Warszawski PZF
Agnieszka Sancewicz, Poczta Polska S.A.

Konsultant Zarządu Głównego PZF - Marek Zbierski

Komisarze Okręgowi PZF:
Okręg Częstochowski Eugeniusz Pradela
Okręg Kaliski Maciej Bukczyński
Okręg Koszaliński Jerzy Musiał
Okręg Lubelski Ryszard Kuśmiderski
Okręg Małopolski Marcin Jackowski
Okręg Opolski Jerzy Lehmann
Okręg Pomorski Ryszard Zienkiewicz
Okręg Warmińsko-Mazurski Roman Przybyła
Okręg Warszawski Zygmunt Żurek
Okręg Wielkopolski Mieczysław Rożek
Okręg Wrocławski Ryszard Wdowiak
Okręg Tarnowski Sławomir Bem
Okręg Zachodniopomorski Zdzisław Mąka

Komisarze Klubów Polonijnych

POLONUS Philatelic Society, USA Dr James Mazepa 

ARGE POLEN Stefan Petriuk
Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. 
im Bund Deutscher Philatelisten e.V., Niemcy

Klub Kolekcjonerów Polskiego Znaczka Jiři Král
w Czechach i Słowacji, Republika Czeska
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Przewodniczący: 
Marek Zbierski O/Wielkopolski

Członkowie:
Rajmund Dąbek O/ Śląsko-Dąbrowski
Przemysław Drzewiecki O/Bydgoski
Władysław Farbotko O/Łódzki
Ludwik K. Malendowicz O/Wielkopolski
Janusz Manterys O/ Beskidzki
Karol Micza O/ Śląsko-Dąbrowski
Krystyn Mróz O/Bydgoski
Ryszard Prange O/Wielkopolski
Roman Przybyła O/ Warmińsko-Mazurski
Andrzej Słodziński O/ Opolski

Aspiranci:
Andrzej Jarzynkowski O/Warszawski
Bernard Jesionowski O/ Pomorski
Jerzy Lehmann O/Śląsko-Dąbrowski

Eksperci PZF:
Janusz Berbeka O/Wielkopolski 
Zdzisław Mąka O/Zachodniopomorski
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1.  Nazwa i cel wystawy
XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna WARSZAWA 2014 organizowana jest z okazji rocznicy 95-lecia Polskiego Komitetu
Olimpijskiego.
Celem wystawy jest prezentacja najlepszych krajowych eksponatów filatelistycznych we wszystkich klasach konkursowych, a także
szczególnie cennych kolekcji w klasach pozakonkursowych, w szczególności związanych z polskim ruchem olimpijskim i sportem.
2.  Organizator wystawy
Organizatorami XXI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej WARSZAWA 2014 są:

•  Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów,
•  Zarząd Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Filatelistów,
•  Polski Komitet Olimpijski,
•  Poczta Polska S.A.

3.   Miejsce i data trwania wystawy
Wystawa odbędzie się w Warszawie w dniach od 12 do 19 października 2014 r., w salach Centrum Olimpijskiego PKOl, 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. 
Godziny otwarcia wystawy: w dniu 12 października od godz. 16:00 do 20:00, w dniach 13-18 października 
w godz. 10.00 -18.00; w dniu 19 października w godz. 10.00 - 13.00 (zamknięcie wystawy).
4.   Organizacja Wystawy
Wystawa organizowana jest na podstawie decyzji ZG PZF nr 03/XX/2013/ZG PZF z dn. 30.11.2013 r.
Komitetem Organizacyjnym Wystawy kierują:

•  Roman Babut, Prezes Zarządu Okręgu Warszawskiego PZF,
•  Andrzej Szalewicz, Przewodniczący Klubu Kolekcjonerów PKOl.

XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna WARSZAWA 2014 organizowana jest we wszystkich klasach konkursowych, zgod-
nie z regulaminami GREX-PZF i GREV-PZF oraz odpowiednimi regulaminami specjalnymi SREV. 
Członkowie Klubów Polonijnych: Polonus Philatelic Society, Arge Polen oraz Kolekcjonerów znaczka polskiego w Czeskiej i
Słowackiej Republice, mogą uczestniczyć w wystawie na tych samych zasadach jak członkowie PZF.
Rozstrzygające zastosowanie będzie miał niniejszy Regulamin Specjalny IREX XXI OWF, który respektuje regulaminy i zasady
wystawiennictwa obowiązujące aktualnie w Polskim Związku Filatelistów.
5.   Klasyfikacja eksponatów konkursowych i klasy wystawowe
Każdy eksponat konkursowy musi być dokładnie sklasyfikowany przez wystawcę do właściwej klasy konkursowej. Komitet Organi-
zacyjny rezerwuje sobie prawo zmiany klasyfikacji oraz nieprzyjęcia zgłaszanego eksponatu bez podania przyczyny tej decyzji.

KLASY WYSTAWOWE
A.   Klasy niekonkursowe (tylko eksponaty zaproszone)
A.1   Salon honorowy
A.2   Klasa oficjalna
A.3   Eksponaty członków Sądu Konkursowego i ich Rodzin
A.4   Klasa niekonkursowa
B.   Klasy konkursowe
B.1   Klasa mistrzowska KM
B.2   Klasa tradycyjna TR
B.3   Klasa historii poczty HP
B.4   Klasa całostek pocztowych CP
B.5   Klasa aerofilatelistyki AE
B.6   Klasa tematyczna TEM
B.7   Klasa maksimafilii CM
B.8   Klasa znaków fiskalnych REV
B.9   Klasa młodzieżowa (grupy wiekowe A – C) MŁ
B.10   Klasa eksponatów jednoekranowych JE
B.11   Klasa literatury filatelistycznej LIT

6.   Warunki udziału w wystawie i zgłoszenia
   6.1   Warunki kwalifikacyjne do klas konkursowych

REGULAMIN SPECJALNY (IREX) XXI OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY 
FILATELISTYCZNEJ WARSZAWA 2014

KATALOGXXI  OWF



15WARSZAWA   2014 XXI  OWF

Warunkiem udziału eksponatów w klasach konkursowych B.2-B.8 oraz B.10-B.11 jest wcześniejsze uzyskanie dwukrotnie mini-
mum 75 pkt. (medal DPZ, do roku 2012 – PZ) na wystawach krajowych II stopnia, natomiast w klasie młodzieżowej B.9 – mini-
mum 70 pkt. (medal PZ, do roku 2012 – DS). 
Komitet Organizacyjny może zaprosić lub zaakceptować także eksponaty o specjalnym znaczeniu filatelistycznym, niespeł-
niające tego minimum.
Za wyjątkiem klasy literatury B.11, w klasach konkursowych jeden wystawca może prezentować najwyżej dwa eksponaty.
W klasie literatury filatelistycznej ocenie jury podlegać będą podręczniki i prace badawcze, jeżeli zostały opublikowane 
w ciągu ostatnich 5 lat (po 1.01.2009 r.), pozostałe wydawnictwa - w ciągu ostatnich 2 lat (po 1.01.2012 r.), zgodnie z obowią-
zującym od 1.01.2014 r. regulaminem SREV dla klasy LIT. W przypadku czasopism powinien być wystawiany ostatni kom-
pletny rocznik. 
Klasy Mistrzowska B.1 zostanie zorganizowana w przypadku przyjęcia minimum 5 eksponatów, które w ciągu ostatnich 10 lat
(licząc od 1.01.2004 r.) uzyskały 2-krotnie medal ZŁOTY na wystawach pod patronatem FIP/FEPA lub zdobyły Grand Prix na
wystawie ogólnopolskiej.
W klasach konkursowych wystawcy otrzymają następującą liczbę 16-kartowych ekranów wystawowych: 

a.   Klasa B.1 – 5 lub 8 ekranów, 
b.   klasy B.2 - B.8 – 5 lub 8 ekranów, jeżeli eksponat nabył uprawnienia do ekspozycji na 8 ekranach na wystawach

FIP/FEPA (uzyskany medal DPZ i wyżej), 
c.   klasa B.9 – od 1 do 5 ekranów, w zależności od grupy wiekowej, 
d.   klasa B.10 – 1 ekran.
6.2 Wymagania dotyczące kart wystawowych i atestów

Ekran wystawowy mieści 16 kart wystawowych znormalizowanego formatu montowanych w 4 rzędach. 
Karty muszą być ponumerowane i zawierać nazwisko wystawcy. Każda karta musi być umieszczona w przeźroczystej ko-
szulce ochronnej. 
Kopie atestów umieszczone winny być z tyłu karty wystawowej, na której znajduje się atestowany walor, a odpowiednio wi-
doczne oznaczenie umieszczone obok/poniżej waloru. 

6.3   Zgłaszanie i potwierdzenie udziału
Udział w wystawie możliwy jest po akceptacji przez Komisarza Generalnego Wystawy zgłoszeń, nadesłanych przez wystaw-
ców. Potwierdzone przez macierzyste okręgi formularze zgłoszeń z dołączoną kartą z planem (wstępem do eksponatu) muszą
być przesłane na adres Komitetu Organizacyjnego wystawy: do 10 czerwca 2014 r. 
Do 20 czerwca 2014 r. Komitet Organizacyjny poinformuje o przyjęciu eksponatu na wystawę.
7.   Opłaty za uczestnictwo
W klasach konkursowych opłata za uczestnictwo w wystawie wynosi:

a. w klasach B.1 – B.8  – 25,00 złotych za każdy ekran
b. w klasie B.10 – 25,00 złotych za każdy ekran
c. w klasie  B.11 – 25,00 złotych za każdy tytuł
d. opłat nie pobiera się w klasach B.9 oraz w klasach niekonkursowych.

Dodatkowe koszty zwrotnej przesyłki kurierskiej zostaną pobrane awansem wraz z opłatą za ekrany. 
Opłaty za ekrany w wystawie należy wpłacać na konto Komitetu Organizacyjnego w terminie do 31 sierpnia 2014 r. Dane do prze-
lewu bankowego zostaną podane wraz z potwierdzeniem przyjęcia eksponatu. Brak opłaty za ekrany na konto bankowe Komi-
tetu Organizacyjnego w określonym powyżej terminie może spowodować skreślenie z listy wystawców.
Nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe za udział przy dostarczaniu eksponatów na wystawę. 
Opłaty za udział w wystawie nie podlegają zwrotowi. Dowód wpłaty lub jego kopię należy obowiązkowo dołączyć do specyfi-
kacji eksponatu. Honorowany będzie również wydruk komputerowy z operacji przelewu w przypadku e-bankowości.
8.   Wyróżnienia przyznawane przez Sąd Konkursowy
Zgodnie z regulaminami PZF Jury XXI OWF może przyznać następujące wyróżnienia:

•  medal duży złoty
•  medal złoty
•  medal duży pozłacany
•  medal pozłacany
•  medal duży srebrny
•  medal srebrny
•  medal posrebrzany
•  medal brązowy

Eksponaty niewyróżnione przez Sąd Konkursowy medalem otrzymują od Komitetu Organizacyjnego XXI OWF zaświadczenie
uczestnictwa. W klasie młodzieżowej (MŁ) obowiązują wyróżnienia zgodnie z zasadami wystawiennictwa obowiązującymi w PZF.
Jury może także przyznać następujące nagrody główne i specjalne:
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•  Wielką Nagrodę Honorową Wystawy – Grand Prix d’Honneur – dla najlepszego eksponatu w klasie mistrzowskiej,
•  Wielką Nagrodę Wystawy – Grand Prix – za najlepszy eksponat z wystawianych w pozostałych klasach konkursowych,
•  Nagrody Specjalne Wystawy – dla najlepszych eksponatów wystawianych w poszczególnych klasach wystawowych 

(za wyjątkiem klasy, w której została przyznana Wielka Nagroda Wystawy),
•  Gratulacje Sądu Konkursowego.

9.   Rozmowy Wystawców z członkami Sądu Konkursowego 
Spotkanie Wystawców z członkami Sądu Konkursowego odbędzie się w dniu 19 października 2014 r. w godzinach 10.00-12.00. Roz-
mowa Wystawcy z właściwym jurorem, maksymalnie 15 minut, będzie uwarunkowana wpisaniem się na listę rozmówców w okre-
ślonym terminie. Harmonogram spotkań zostanie podany oddzielnym komunikatem, m.in. na stronie internetowej Wystawy.
10.   Dostarczanie, montaż i demontaż wystawy i zwrot eksponatów

10.1 Terminy i warunki dostarczenia eksponatów
Wszystkie przyjęte eksponaty (poza klasą literatury filatelistycznej) przesyłane pocztą kurierską (preferowana forma), muszą być do-
starczone do magazynu Komitetu Organizacyjnego najpóźniej do dnia 9 października br., ale nie wcześniej niż 6 października br. 
Eksponaty dostarczane osobiście przez wystawców (bądź przez osoby upoważnione) muszą być dostarczone do Komitetu
Organizacyjnego w miejscu wystawy najpóźniej do 10 października do godz. 20.00.
W przypadku klasy literatury filatelistycznej, eksponaty muszą być dostarczone na adres Komitetu Organizacyjnego (wska-
zany w powiadomieniu o przyjęciu eksponatu) przed 31 sierpnia 2014 r. 
Wszelkie wydatki związane z przesłaniem eksponatów na wystawę pokrywa wystawca.

10.2   Bezpieczeństwo i odpowiedzialność
Komitet Organizacyjny XXI OWF podejmie wszelkie uzasadnione i konieczne kroki dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
eksponatów w czasie wystawy. Wystawcom zaleca się indywidualne ubezpieczenie eksponatów. Ubezpieczenia nie będzie
można dokonać za pośrednictwem Komitetu Organizacyjnego.
Organizatorzy XXI OWF WARSZAWA 2014 - PZF, PKOl oraz Poczta Polska S.A., żaden z członków Komitetu Organizacyjnego, ani wolon-
tariusze Komitetu Organizacyjnego wystawy, nie mogą przyjąć żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek
eksponatu, chyba że zostanie udowodnione szczególne zaniedbanie lub umyślne zniszczenie przez wskazaną osobę. Wszelkie ewen-
tualne sprawy sporne będą rozpatrywane w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w Polsce i sądy właściwe dla lokalizacji wystawy. 

10.3  Montowanie i demontowanie wystawy
Montowanie i demontowanie eksponatów zostanie przeprowadzone wyłącznie przez zespoły techniczne Komitetu Organiza-
cyjnego, na życzenie w obecności wystawcy lub upoważnionej osoby. Zabrania się samodzielnego montowania, lub w szcze-
gólności demontowania eksponatów bez uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym.

10.4 Zwrot eksponatów
Wydawanie eksponatów na miejscu wystawy dla wystawców (lub osób przez nich upoważnionych) spoza Warszawy, nastąpi bez-
pośrednio po jej zamknięciu, tj. od godz. 14.00 w dniu 19 października 2014 r., wg kolejności ustalonej przez Komitet Organizacyjny.
Wystawcy z Warszawy i okolic będą mogli odebrać eksponaty w drugiej kolejności, ale jeszcze w dniu zakończenia wystawy.
Odsyłka eksponatów nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni od zakończenia wystawy. Wszelkie wydatki związane z odesłaniem
eksponatów pokrywa wystawca.  
Odsyłka nastąpi przez określoną pocztę kurierską z ubezpieczeniem w wysokości, jaką zadeklarował Wystawca dostarczając
przesyłkę drogą pocztową/kurierską do Komitetu Organizacyjnego. Koszty przesyłki kurierskiej zostaną pobrane dodatkowo
awansem wraz z opłatą za ekrany. 
Eksponaty wystawiane w klasie literatury filatelistycznej nie podlegają zwrotowi. Po zakończeniu wystawy zostaną one prze-
kazane do biblioteki filatelistycznej w Warszawie. 
11.   Zmiany regulaminu
Komitet Organizacyjny XXI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej WARSZAWA 2014 zastrzega sobie prawo – w porozumie-
niu z Prezydium ZG PZF - zmiany lub uzupełnienia regulaminu wystawy, o ile będzie to konieczne. 
Decyzje Komitetu Organizacyjnego nie mogą dotyczyć decyzji Sądu Konkursowego XXI OWF, które są ostateczne.
Wystawca, podpisując formularz zgłoszenia na XXI OWF WARSZAWA 2014, akceptuje w pełni niniejszy Regulamin Specjalny
(IREX) XXI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej WARSZAWA 2014.
12.   Ogłoszenie o wystawie
Informacja o wystawie i naborze eksponatów zostanie ogłoszona w następującej formie:

•  poprzez Okręgowe Komisje Wystaw,
•  ogłoszenie w miesięczniku PZF „FILATELISTA”,
•  ogłoszenie na stronie internetowej ZG PZF,
•  innymi środkami komunikacji bezpośredniej.

Informacje o wystawie oraz komunikaty Komitetu Organizacyjnego będą zamieszczane na stronie internetowej  XXI Ogólno-
polskiej Wystawy Filatelistycznej WARSZAWA 2014.

Niniejszy Regulamin Specjalny (IREX) został przyjęty uchwałą Prezydium ZG PZF nr 26/XX/2014/Prez. ZG PZF z dn. 8/9.02.2014 r.

KATALOGXXI  OWF
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Wyróżnienia – medale wystawy w trzech barwach, przyznawane przez Sąd Konkursowy
XXI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej:

•  medal duży złoty
•  medal złoty
•  medal duży pozłacany
•  medal pozłacany
•  medal duży srebrny
•  medal srebrny
•  medal posrebrzany
•   medal brązowy

Wielka Nagroda Honorowa Wystawy - Grand Prix d’Honneur

dla najlepszego eksponatu w Klasie Mistrzowskiej

Wielka Nagroda Wystawy - Grand Prix
za najlepszy eksponat wystawy wystawiony w pozostałych klasach konkursowych

Nagrody Specjalne Wystawy
dla najlepszych eksponatów wystawianych w poszczególnych klasach wystawowych
(za wyjątkiem klasy, w której została przyznana Wielka Nagroda Wystawy)

Gratulacje Sądu Konkursowego.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
XXI OWF WARSZAWA 2014

Medale wystawy w trzech barwach wg. projektu Henryka Monkosa

▼
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Pokazany tutaj zbiór obejmuje historię Powstania
Warszawskiego i składa się z korespondencji oraz do-
kumentów, związanych z działalnością poczty harcer-
skiej i poczty polowej, podczas Powstania.
Zbiór ułożony jest chronologicznie, z podziałem dzia-
łalności poczt na obszary Północny i Południowy,
przy czym granicę tych obszarów stanowiły Aleje Je-
rozolimskie. Główną część zbioru stanowi korespon-
dencja, przesyłana przez poczty dzielnicowe. Tutaj
pokazane są stemple i adnotacje pocztowe, pozwala-
jące odtworzyć drogę tej korespondencji. Przy listach
pokazana jest ich treść, co umożliwia poznanie co-
dziennych problemów i trosk mieszkańców Warszawy
podczas Powstania. Ten sposób ekspozycji: podawa-

nia także treści korespondencji, pokazałem po raz
pierwszy przed 35. laty na Wystawie Filatelistycznej
Związku Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii,
otrzymując za prezentowany zbiór główną nagrodę 
z rąk Gen. Władysława Andersa (zdjęcie poniżej).
W zbiorze pokazane są również znaczki pocztowe, 
zarówno wydań prowizorycznych, jak i też definityw-
nego wydania. Część tych znaczków pokazana jest
także wykorzystana jako frankatura, aczkolwiek po-
czta była bezpłatna. 

Ostatnią częścią ekspozycji są całostki pocztowe:
1. poczty harcerskiej,
2. poczty polowej.  

Powstanie Warszawskie 1944
Zbigniew Mikulski RDP

■

KATALOGXXI  OWF
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Dr Stanisław F. Ozimek
Gość Honorowy Wystawy

„...Gdy rozpoczęło się Powstanie, koleżkowie z mojego podwórka, nie bez silnych oporów mojej
matki (byłem jedynakiem), zwerbowali mnie do roznoszenia gazet powstańczych. Kolportowa-

łem głównie „Warszawiankę”... Przydzelając codzienną „porcję” prasy powstańczej dyspozytor
przekazywał każdemu z nas przy okazji po kilkanaście listów. 

...Pamiętam, że szczególne moje zakłopotanie wzbudził list, na którego awersie obok fioletowych
stempli Poczty Harcerskiej, nie była wpisana nazwa ulicy ani numer domu, nie mówiąc już 

o mieszkaniu, a tylko stopień i pseudonim mitycznego odbiorcy: por. „BĄK”.
Dyspozytor drukarni, starszy już wiekiem mężczyzna o szpakowatych włosach, wręczył mi ten list ze

słowami: „dasz sobie radę, stary! Pamiętaj, że na Starówce porucznik to prawdziwa szarża”...
Odnalazłem por. „Bąka” w mrocznym, o oknach zasłoniętych workami z piaskiem, pokoju. 

Drzemał po służbie, nie miał chyba więcej niż dwadzieścia lat. Rozbudzony z niedowierzaniem
spoglądał na wręczony mu list „z tamtej strony”. Pamiętam tylko, że uściskał mnie serdecznie 

i powiedział: „to od Mamy dla nas...”
Z ksiązki pt.: „Poczta powstańczej Warszawy. Warszawskie Termopile 1944”, 2003 r.

Łącznik ps. „PUMA”. W momencie wybuchu Powstania miał 13 lat.

▼

Odnaleziony po latach list Poczty Powstańczej przesłany z Oddziału Poczty Harcerskiej Poczty Polowej Warszawa-Południe 
ul. Wilcza 41 – drogą kanałową na oblężone Stare Miasto – doręczony adresatowi (bez dokładnego adresu!) przez łącznika 
ps. „PUMA” Stanisława F. Ozimka, z własnoręcznie uzupełnionym adresem –„ul. Długa 29”

▼

XXI  OWF
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Koszykówka jest grą zespołową, porywającą świat już
od ponad 120 lat. Narodziła się w Stanach Zjednoczo-
nych i szybko, z wielkim sukcesem, rozprzestrzeniła
się po całym świecie. Eksponat przedstawia jej histo-
rię rozwoju, przepisy, konieczne wyposażenie, pod-
stawowe sytuacje na boisku oraz bohaterów
rozgrywanych meczów. Autorem jest znawca koszy-
kówki, człowiek przesiąknięty nią na wskroś (zawod-
nik, sędzia, działacz, komisarz), stąd po oglądnięciu
eksponatu wie się o tej dyscyplinie sportu więcej niż
po lekturze najlepszych książek o niej. 
Eksponat oparty jest na stosunkowo młodym mate-
riale, dlatego by móc zaistnieć na znaczących wy-
stawach zawiera różnorodny materiał filatelistyczny
od projektów, po bardzo dużą ilość prób i błędów, 
a uatrakcyjnia go ciekawie ujęty temat. Docenili to
sędziowie na wielu wystawach (debiut w 2003
roku), w tym w Pekinie (złoty medal) na Światowej
Wystawie Filatelistyki Olimpijskiej i Sportowej oraz
w tym samym roku na wystawie światowej w Buka-
reszcie w 2008 roku (duży pozłacany medal). Naj-
większe sukcesy eksponat odniósł na Mistrzo-
stwach Europy w Filatelistyce Tematycznej, dał 
autorowi tytuły Wicemistrza Europy w 2009 roku 
i cztery lata później Mistrza Europy.

Raport o koszykówce. 
Lubię tę grę
Ryszard Prange

■

Inauguracyjna strona eksponatu z projektem w ołówku
znaczka czechosłowackiego z 1956 r., 

rzadką próbą i znaczkiem ostatecznym.

▼

KATALOGXXI  OWF



21

Wolfgang Goethe stwierdził, że „Życie jest zbyt krótkie,
by pić marne wino”.  Że wino jest naprawdę boskim 
napojem, stara się pokazać eksponat, który w swej
krótkiej historii zdobył już tytuły Mistrza Polski w swym
wystawowym debiucie w 2009 r. i Wicemistrza Europy
w Filatelistyce Tematycznej w 2011 r. oraz dwukrotnie
duże pozłacane medale na wystawach światowych 
w Lizbonie w 2010 r. i New Delhi w 2011 r., by w kolej-
nych „światówkach” otrzymać już złote medale 
w Jakarcie w 2012 r. i Rio de Janeiro w 2013 r.
Eksponat przedstawia historię uprawy winorośli i sto-
pniowe rozprzestrzenienie się kultury wina od staro-
żytności do czasów obecnych oraz z ojczystego Kau-
kazu do Europy i na odległe kontynenty. Nie bez

przyczyny wino zawdzięcza swój rozwój bogom róż-
nych mitów i religii – tego też można dowiedzieć się 
z kart eksponatu. Różne rodzaje tego szlachetnego
trunku są pokazane w eksponacie wraz z niezbęd-
nymi do degustacji akcesoriami. In vino veritas
– w eksponacie także.
Zalety eksponatu to duża ilość dobrych, starych walo-
rów z XIX i początku XX wieku (znaczków, całostek, lis-
tów), listów z okresu przedznaczkowego, także z XVI,
XVII i XVIII wieku, projekty znaczków, próby, próby ko-
loru, firmowe dziurkowania ochronne (perfiny), rzad-
kie całostki reklamowe z początku XX wieku, liczne
błędy druku znaczków, ciekawe przesyłki z cenzurami,
ostemplowaniami i adnotacjami.

Ryszard Prange

List z 1594 roku, dezynfekowany przeciwko dżumie
przez kąpiel w occie winnym.

■

▼
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Podstawowymi zadaniami, jakimi zajmowała się che-
mia w okresie ostatnich dwóch stuleci, było badanie
składu i budowy otaczających nas substancji oraz
szukanie dróg syntezy sztucznych związków o wyso-
kich właściwościach użytkowych. Badania te prowa-
dzono przy wykorzystaniu coraz to nowych metod
naukowych.
Wiek XIX to czas gwałtownego rozwoju nauki, tech-
niki oraz innowacji, wykorzystujących odkrycia
wcześniejszych epok. Odkrycia i wynalazki przeobra-
żały dogłębnie życie ludzi, a osiągany postęp zdawał
się zapowiadać nadejście ery wolnej od wszelkich
plag.
Bardziej wydajne procesy przemysłowe i ogranicze-
nie odpadów cechowały wiek XX w chemii. Produkty
naturalne zastępowano tańszymi produktami synte-
tycznymi, znajdując dla nich coraz to nowe zastoso-
wania.
Eksponat przedstawia historię wykorzystania odkryć
w zakresie chemii w ostatnich dwóch stuleciach i klu-
czową rolę tej nauki w podnoszeniu jakości życia
ludzi. Opracowany jest z wykorzystaniem bardzo sze-
rokiej palety walorów filatelistycznych.
Eksponat debiutował w 2006 r. na wystawie krajowej
w Rawiczu zdobywając medal duży złoty i GRAND
PRIX tej imprezy. Od 2007 r. był wystawiany również
za granicą, zdobywając na kilku najważniejszych wy-
stawach europejskich i światowych najwyższe wyróż-
nienia (medal duży złoty na HUNFILA 2007 oraz złote
na wystawach światowych w Bukareszcie i Wiedniu 
w 2008 r., Rzymie w 2009 r. i Lizbonie w 2010 r.). Rok
2011 przyniósł autorowi tytuł Mistrza Europy na ECTP
w Essen. Uczestniczył w salonie honorowym XX OWF
we Wroclawiu w 2008 r. W związku z funkcją autora 
w jury obecnej wystawy, nie bierze udziału w Klasie
Mistrzowskiej XXI OWF.

Marek Zbierski

Unikalny egzemplarz archiwalny z adnotacją i stemplem
Wydziału Wydań Ministerstwa Poczty i Telekomunikacji 

z 1938 r. Fotoatest L. Schmutz.

■

▼
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Pierwsza olimpijska emisja Poczty Polskiej ukazała się
z okazji Igrzysk XVI Olimpiady w Melbourne w 1956 r.
Ukazała się seria 6 znaczków przedstawiających ry-
sunkami nasze nadzieje na medale olimpijskie, a tuż
po zakończeniu igrzysk, w mistrzowskim tempie,
upamiętniono złoty medal Elżbiety Duńskiej-Krzesiń-
skiej w skoku w dal. W Muzeum zachowały się pro-
jekty z konkursu na znaczki olimpijskie ogłoszonego
w 1956 r., akcepty ministerialne definitywnych znacz-
ków i arkuszy sprzedażnych. Ale najbardziej fascynu-
jąca jest legenda o tzw. „odwrotce bokserów”, zna-
czka o nominale 20 groszy. Legenda związana jest nie

tylko ze sposobem druku znaczka i możliwością jej
powstania, ale również z historią jej ujawnienia 
w 1957 r., w trakcie przygotowywania znaczków tej
emisji dla celów abonamentu filatelistycznego. Od-
wrotki należą do najrzadszych i najcenniejszych wa-
lorów filatelistyki olimpijskiej polskiej i światowej.
W związku z przypadajacą 50. rocznicą XVIII Igrzysk
Olimpijskich w Tokio w 1964 r., w Centrum Olimpij-
skim im. Jana Pawła II zaprezentujemy również część
zbioru zwierającego znaczki medalowej serii olimpij-
skiej z 1965 r., upamiętniającej wspaniałe medale pol-
skich olimpijczyków podczas Igrzysk. 

Projekt graficzny środkowej częśći znaczka
„bokserzy” o nominale 20 gr. oraz unikany,

jedyny znany obecnie, istniejacy czworoblok
„odwrotki bokserów” znajdujący się w zbio-

rach Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu

▼

■

▼
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KLASY NIEKONKURSOWE

Nr eksponatu Tytuł eksponatu Imię i nazwisko Wystawcy   Okręg PZF

A.1   SALON HONOROWY
A.1 - 1 Powstanie Warszawskie 1944 Zbigniew Mikulski Szwajcaria
A.1 - 2 The Polish Army after the defeat of the September's Georges Schild Szwajcaria

1939 campaign / Wojsko Polskie po upadku Kampanii
Wrześniowej 1939 roku

A.1 - 3 Historia pewnego powstańczego listu i jego Stanisław F. Ozimek O/Warszawski
listonosza …

A.1 - 4 Winorośl i wino – dary bogów, słońca i ziemi Ryszard Prange O/Wielkopolski
A.1 - 5 Raport o koszykówce. Lubię tę grę Ryszard Prange O/Wielkopolski
A.1 - 6 Chemia – klucz do lepszego życia Marek Zbierski O/Wielkopolski

A.2   KLASA OFICJALNA
A.2 - 1 Perły polskiej filatelistyki olimpijskiej ze zbiorów Muzeum Poczty i Tele-

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu komunikacji we Wrocławiu O/Wrocławski

A.3   KLASA SĘDZIÓW KONKURSOWYCH
A.3 - 1 Szybownictwo Andrzej Jarzynkowski O/Warszawski
A.3 - 2 Frankatury mechaniczne Krystyn Mróz O/Bydgoski
A.3 - 3 Wyprawy kapitana Jamesa Cooka Roman Przybyła O/Warmińsko

-Mazurski
A.4   EKSPONATY POZAKONKURSOWE (zaproszone)
A.4 - 1 Polacy na "OLIMPJADĘ" Roman Babut O/Warszawski
A.4 - 2 Wojna polsko-ukraińska i polsko-bolszewicka 

1918-1921 Janusz Adamczyk O/Małopolski
A.4 - 3 Korespondencja Legionów Polskich 1914-1917 Sławomir Chabros O/Warszawski
A.4 - 5 The 1944 Gross Born POW Olympics / Igrzyska Andrew Urushima Polonus, USA

Jenieckie 1944 w Oflagu II D Gross Born
A.4 - 6 Listy nadziei Piotr Zubielik O/Wielkopolski
A.4 - 7 Izrael 1948-1968 Bogdan Cymerys O/Warszawski
A.4 - 8 Siedleckie przewartościowania i dopłaty okresu 

przejściowego 1990-1997 Aleksander Haraburda O/Warszawski
A.4 - 9 I  Wystawa Polskich Marek Pocztowych WARSZAWA 1919 Henryk Smółka O/Warszawski
A.4 - 10 Ogólnopolskie Numerowane Wystawy 

Filatelistyczne w latach 1919-2008 Bronisław Brzozowski O/Wałbrzyski
A.4 - 11 Od gałązki oliwnej do medalu olimpijskiego letnich Marek Miklaszewicz O/Warmińsko

igrzysk olimpijskich -Mazurski
A.4 - 12 Melbourne 1956 Ryszard Jednachowski O/Pomorski
A.4 - 13 Papież - Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach        Ks. prof. Waldemar Chrostowski   O/Warszawski

pocztowych świata

SPIS EKSPONATÓW

KATALOGXXI  OWF
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KLASY KONKURSOWE

Nr eksponatu Tytuł eksponatu Imię i nazwisko Wystawcy   Okręg PZF

B.1   KLASA MISTRZOWSKA
B.1 - 101 Historia Poczty w Krakowie do 1920 r. Janusz Adamczyk O/Małopolski
B.1 - 102 Początki Poczty w Niepodległej Polsce 1918-1920 Julian Auleytner O/Warszawski
B.1 - 103 Przetrwać z honorem - sport i duch olimpijski 

w obozach jenieckich Roman Babut O/Warszawski
B.1 - 104 Przedznaczkowe znaki pocztowe O/Śląsko

na Ziemiach Polskich w 18-tym i 19-tym wieku Marian Broniec -Dąbrowski
B.1 - 105 Wędkarstwo - moje hobby Janusz Jaskulski O/Wielkopolski
B.1 - 106 Komunikacja lotnicza na ziemiach polskich 

1914-1939 Jacek Kosmala O/Warszawski
B.1 - 107 Wydanie krakowskie z roku 1919 Robert Puchała O/Wielkopolski
B.1 - 108 Cracow Postal History: from the Middle Ages 

to the Postage Stamp / Historia Poczty w Krakowie: 
od średniowiecza do znaczka pocztowego Frank M.Wiatr Polonus, USA

B.2   KLASA TRADYCYJNA
B.2 - 201 Polnische Postwertzeichen 1944-1947/Polskie ARGE Polen

znaczki pocztowe 1944-1947 Otto Geisselbrecht Niemcy
B.2 - 202 Drugi wiek polskiego znaczka pocztowego Emil Karzełek O/Śląsko-Dąbrowski
B.2 - 203 Siewca Jan Prokulewicz O/Koszaliński
B.2 - 204 Egypt. First issues / Egipt. Pierwsze wydania Wiesław Studziński O/Warszawski
B.2 - 205 Polska 1860-1934 Stanisław Walisch O/Łódzki
B.2 - 206 Polska - Polen 1944-1952 Tadeusz Zawer O/Wrocławski

B.3   KLASA HISTORII POCZTY
B.3 - 301 Lata walki o odzyskanie niepodległości Polski 

1914-1918. Pieczątki (pieczęcie) formacyjne legio-
nowych oraz Polskiego Korpusu Posiłkowego. Janusz Adamczyk O/Małopolski

B.3 - 302 Przemyśl - historia poczty do 1918 r. Janusz Bator O/Rzeszowski
B.3 - 303 Korespondencja jeniecka polskich oficerów

w II Okręgu Wojskowym Wermachtu - Szczecin Jerzy Białas O/Pomorski
B.3 - 304 Czerwony Krzyż na wojnach światowych Antoni Buczek O/Wrocławski
B.3 - 305 Kalisz - historia poczty 1567-1918 Henryk Dembski              O/Śląsko-Dąbrowski
B.3 - 306 Poczta na drogach żelaznych Królestwa Polskiego Jerzy Jakubik O/Warszawski
B.3 - 307 Znaki polecenia z okresu odbudowy państwa 

polskiego w latach 1918-1922 Jerzy Jakubik O/Warszawski
B.3 - 308 Wielkopolska - Zarys Historii Poczty Edmund Jankowski O/Wielkopolski
B.3 - 309 Poczta Pruska na Ziemiach Polskich 

w obecnych granicach Adam Kęstowicz O/Wrocławski
B.3 - 310 Austriackie poczty etapowe 

na ziemiach polskich 1914-1918 Andrzej Klamut O/Warszawski
B.3 - 311 Poczta w Warszawie do roku 1920 Jacek Kosmala O/Warszawski 
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 B.3 - 312 Kingdom of Poland - study of rates for stampless 
 mail 1815-1871/Królestwo Polskie – studium taryf Polonus

dla przesyłek bezznaczkowych 1815-1871 Wiesław Kostka USA
B.3 - 313 Warszawa w latach 1915-1939 Jerzy Kozłowski O/Warszawski
B.3 - 314 Niemieckie obozy dla jeńców wojennych O/Często-

1939-45 Edward Kubica -chowski
B.3 - 315 Przesyłki jeńca wojennego – paczki Edward Kubica O/Często-

-chowski
B.3 - 316 Historia poczty Torunia Michael Lenke ARGE Polen, Niemcy
B.3 - 317 Stemple poczt dworcowych i ambulansowych 

stosowane na obszarze byłych i obecnych ziem 
polskich do roku 1918 Artur Marsy O/Wrocławski

B.3 - 318 Poczta w Łodzi 1824-1918 Leszek S.Ośródka O/Łódzki
B.3 - 319 Mongolia Stefan Petriuk ARGE Polen

Niemcy
B.3 - 320 Poczty Miejskie w okupowanej Polsce 1914-1918 Krzysztof Piwko O/Warszawski
B.3 - 321 Historia poczty Gdyni do 1945 roku Mirosław Skibniewski O/Pomorski
B.3 - 322 Cenzura korespondencji na ziemiach polskich 

do 1922 roku Andrzej Kłosiński O/Pomorski
B.3 - 323 Leszno - zarys historii poczty Lech Woźny O/Wielkopolski
B.3 - 324 Znaki pocztowe Starogardu do 1920 roku Ryszard Zienkiewicz O/Pomorski

B.4   KLASA CAŁOSTEK POCZTOWYCH
B.4 - 401 Polskie koperty pocztowe 1954-1990 Marian Kazieczko O/Śląsko-

-Dąbrowski
B.4 - 402 Polskie kartki pocztowe do 1939 roku Stanisław Mitkowski O/Małopolski
B.4 - 403 Wydania prowizoryczne polskich kartek 

pocztowych z lat 1944-1983 Stanisław Mitkowski O/Małopolski
B.4 - 404 Egypt, first issues postal stationary/Egipt, 

pierwsze wydania całostek Wiesław Studziński O/Warszawski
B.4 - 405 Polskie kartki pocztowe w 1944 roku - wydanie 

prowizoryczne „lubelskie” Zygmunt Żurek O/Warszawski

B.5   KLASA AEROFILATELISTYKI
B.5 – 502 Flown mail of the Siege of Przemysl (1914-1925)/

Poczta powietrzna Twierdzy Przemyśl (1914-1925) Jerzy Kupiec-Węgliński Polonus, USA

B.6   KLASA TEMATYCZNA
B.6 - 601 Las i człowiek razem przez wieki Walery Andrejuk O/Lubelski

Brześć
B.6 - 602 Sport europejski w cieniu II wojny światowej Roman Babut O/Warszawski
B.6 - 603 Skarby architektury w obecnych granicach Polski Leszek Bednarek O/Koszaliński
B.6 - 604 Osobliwy świat ptaków Leszek Bednarek O/Koszaliński
B.6 - 605 Olympic football tournaments / Futbol O/Warszawski

na olimpijskich stadionach Juri Belyuga Estonia
B.6 - 606 Bezpieczeństwo drogowe ratuje życie Bogdan Cymerys O/Warszawski
B.6 - 607 Sport Olimpijski na śniegu i lodzie Henryk Dembski O/Śląsko-Dąbrowski

KATALOGXXI  OWF
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B.6 - 608 Pojazdem konnym przez stulecia Miroslaw Jasicki O/Wielkopolski
B.6 - 609 Ptaki drapieżne Marian Kazieczko O/Śląsko-

-Dąbrowski
B.6 - 610 Okręty od pary do atomu Edmund Kosiarz O/Pomorski
B.6 - 611 Jak poznawano ogrom wszechświata Wojciech Muszyński O/Wielkopolski
B.6 - 612 Opowieść o lekkiej atletyce Henryk Połeć O/Wałbrzyski
B.6 - 614 Ku szczytom gór Mieczysław Rożek O/Wielkopolski
B.6 - 615 Ptaki Jerzy Salamon O/Śląsko-Dąbrowski
B.6 - 616 Historia Polski Jan Cisoń O/Pomorski
B.6 - 617 W cieniu drzew Krzysztof Trawiński O/Warszawski
B.6 - 618 Polskie losy 1939-1945 Marian Wawrzynkowski O/Koszaliński
B.6 - 619 Twórcy nauki i kultury Marian Wawrzynkowski O/Koszaliński
B.6 - 620 Sportowy połów ryb Hans Joachim Kuhnert O/Wrocławski

B.7   KLASA MAKSYMAFILII
B.7 - 701 Zrozumieć piękno kobiety Sławomir Bem O/Tarnowski

B.8   KLASA ZNAKÓW FISKALNYCH
B.8 - 801 Lokalne opłaty fiskalne na papierach stemplowych 

w dobrach Sułkowskich Edmund Jankowski O/Wielkopolski
B.8 - 802 Papiery stemplowe Księstwa Warszawskiego 

i Królestwa Polskiego Aleksander Pluszcz O/Warszawski

B.9   KLASA MŁODZIEŻOWA
Grupa wiekowa A
B.9.A - 901 Polska kronika olimpijska Jagoda Gałusińska O/Wałbrzyski
B.9.A - 902 Polska i Polacy w czasie II wojny światowej 

1939-1945 Szymon Krawiec O/Wielkopolski
B.9.A - 903 Małe vademecum niekoniecznie małego filatelisty Artur Kulgawczuk O/Warszawski
B.9.A - 904 Ruda Śląska - ulice mojego miasta Julia Reszkowska O/Śląsko-Dąbrowski
B.9.A - 905 Moje ukochane miasto Wrocław Maja Segura O/Wrocławski
B.9.A - 906 Patron mojej szkoły - Matejko Rafał Skorek O/Koszaliński
B.9.A - 907 Kle, kle BOĆKU kle,kle Rafał Skorek O/Koszaliński
B.9.A - 908 O tych, co biegają i fruwają, skaczą i pływają 

opisanych w wierszach Jana Brzechwy Maria Tarasiuk O/Warszawski
B.9.A - 909 Transport kolejowy Łukasz Wierzbicki O/Wałbrzyski
B.9.A - 910 Kwitnący ogród Ewelina Zatwarnicka O/Wrocławski

Grupa wiekowa B
B.9.B - 921 Uroki polskiej motoryzacji Konrad Andraczek O/Łódzki 
B.9.B - 922 Lotnictwo balonowe w Polsce Damian Bieżyński O/Wałbrzyski
B.9.B - 923 Znani i mniej znani Klub „w klocku”

Koło młodzieżowe PZF O/Koszaliński
B.9.B - 924 Od Ikara się zaczęło Klub „w klocku”

Koło młodzieżowe PZF O/Koszaliński
B.9.B - 925 Przesyłki bezznaczkowe Weronika Krajcer O/Koszaliński
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B.9.B - 926 Atlas przemian politycznych w Europie w ostatniej 
dekadzie XX wieku Magda Angelina Roszczenko  O/Warszawski

Grupa wiekowa C
B.9.C - 931 Citus, altius, fortius … szybciej, wyżej, mocniej Wojciech Chmielak O/Pomorski
B.9.C - 932 Dyscypliny sportowe Dagmara Wolska O/Wrocławski

B.10   KLASA EKSPONATÓW JEDNORAMOWYCH
B.10 - 1001 Stemple wierszowe Szwajcarii 1854-1910 Jerzy Bartke O/Małopolski
B.10 - 1002 Użycie znaczków dzielonych na ziemiach polskich Jerzy Bartke O/Małopolski
B.10 - 1003 Stemple pocztamtów w Płocku i w przyległych 

stacjach 1815-1871 Zdzisław Bitner O/Warszawski
B.10 - 1004 Poczty polowe w okresie mobilizacji, 

kwiecień-sierpień 1939 r. Sławomir Chabros O/Warszawski
B.10 - 1005 Enklawa Jasna Góra 1915-1918 Andrzej Klamut O/Warszawski
B.10 - 1006 Polskie urzędy pocztowe na ziemiach wschodnich 

przejściowo administrowanych przez władze polskie 
w latach 1919-1920 Andrzej Kłosiński O/Pomorski

B.10 - 1007 Korespondencja polskiego oficera z oflagu 
Berxen b. Vilsen 1916-1918 Jacek Kubczyk O/Częstochowski

B.10 - 1008 Tragiczna historia polskiej rodziny Laskowskich Polonus,
w II wojnie światowej Jan Niebrzydowski USA

B.10 - 1009 Stempel numerowy „1” Królestwa Polskiego Roman Okniński O/Warszawski
B.10 - 1010 Majdanek – korespondencja obozowa niemy 

świadek tragicznych losów więźniów Krzysztof Witek O/Warszawski
B.10 - 1011 Wydanie „Wdowa” i „Pocztylion” 

Obozu IIC Woldenberg Roman Okniński O/Warszawski
B.10 - 1012 Korespondencja z obozów internowanie 

Legionistów Polskich 1917-1918 Sławomir Chabros O/Warszawski
B.10 - 1013 Lokalne przedrukowe wydanie znaczków 

w Skałacie w 1919 r. Krzysztof Piwko O/Warszawski
B.10 - 1014 Ruiny zamku w Będzinie – wydanie obiegowe 

z 1946 roku, eksponat badawczy Marcin Wysocki O/Koszaliński
B.10 - 1015 Całostki wydania prowizorycznego „warszawskiego” 

dla terenów b. okupacji niemieckiej Zygmunt Żurek O/Warszawski

B.11   KLASA LITERATURY
B.11.A   Opracowania badawcze, czasopisma i periodyki z historii poczty i filatelistyki, katalogi
B.11.A - 1101 Pieczątki formacyjne Legionów Polskich, Polskiego 

Korpusu Posiłkowego i Polskiej Siły Zbrojnej Janusz Adamczyk,
na przesyłkach poczt polowych z uwzględnieniem Janusz Nowak,
tła historycznego Jacek Szopa O/Małopolski

B.11.A - 1102 Początki Poczty Polskiej na Pomorzu Julian Auleytner O/Warszawski
B.11.A - 1103 Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów w latach 

1919-1939 (zarys historyczny i sieć pocztowa) Bronisław Brzozowski O/Wałbrzyski
B.11.A - 1104 Bajończycy. Polska kompania w legii 

cudzoziemskiej 1914-1915. Wybór dokumentów 
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wojskowych i pocztowych Jerzy Gruszczyński O/Warszawski
B.11.A - 1105 Poczta w Siedlcach 1817-1997. Wydanie 

podstawowe + suplement 2 Aleksander Haraburda O/Warszawski
B.11.A - 1106 O częstochowskich pocztach lat 

minionych opowieści Jerzy Błażej Mazik                 O/Częstochowski
B.11.A - 1107 Poczta na Górnym Śląsku do 1923 roku Jan Olchowik O/Śląsko-Dąbrowski
B.11.A - 1108 Lwowska Dyrekcja Poczt i Telegrafów - placówki 

pocztowe czynne w latach 1918-1939 Feliks Podolecki O/Wałbrzyski
B.11.A - 1109 Historia Poczty i Filatelistyki na terenie 

Ziemi częstochowskiej ZO Częstochowskiego PZF  O/Częstochowski

B.11.A - 1110 Motywy płockie na polskich znakach pocztowych Zdzisław Bitner O/Warszawski
B.11.A - 1111 Datowniki okolicznościowe 2002-2003 Stanisław Kwoka O/Wrocławski
B.11.A - 1112 „Panorama Racławicka” w kolekcjonerstwie Krzysztof Lachowicz O/Wrocławski
B.11.A - 1113 Polskie ostemplowania olimpijskie Bogdan Paszyński O/Wałbrzyski
B.11.A - 1114 Szachy na stemplach Poczty Polskiej Bogdan Paszyński O/Wałbrzyski
B.11.A - 1115 Lekka atletyka. Stemple okolicznościowe 

Poczty Polskiej Bogdan Paszyński O/Wałbrzyski
B.11.A - 1116 Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi 

pisana. Popularyzacja archeologii w filatelistyce Jacek Wierzbicki O/Wielkopolski
B.11.A - 1117 Geprűft. Ocenzurowano. Filatelistyka z lat 

1939-1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Krupa Krzysztof
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu Klak Aleksander O/Opolski

B.11.A - 1118 SYRENA Klub Kolekcjonerów Polskiego Republika
Polskiego Znaczka w Czechach   Czeska
Słowacji

B.11.B   Opracowania popularyzujące i promujące filatelistykę, zagadnienia organizacyjne
B.11.B - 1121 Ruch Filatelistyczny w Świebodzicach (1948-2010) Zespół (Chojnowski, Dziurzyński, 

Gałusiński, Gawlicki, Gibek, 
Jaworski) O/Wałbrzyski

B.11.B - 1122 Bibliografia historii poczty i filatelistyki Zespół (Chojnowski, Dziurzyński,
w Świebodzicach Gałusiński, Gawlicki, Gibek, 

Jaworski) O/Wałbrzyski
B.11.B - 1123 Szkice z dziejów poczty w Świebodzicach Jerzy Gibek O/Wałbrzyski
B.11.B - 1124 Katalog i palmares Okręgowej Wystawy 

Filatelistycznej „Łódź 590” ZO w Łodzi PZF O/Łódzki
B.11.B - 1125 Informator Okręgowy Zarządu PZF w Wałbrzychu ZO PZF w Wałbrzychu O/Wałbrzyski
B.11.B - 1126 Filatelista Zarząd Główny PZF
B.11.B - 1127 Informator Koszalińskiego Okręgu PZF ZO w Koszalinie O/Koszaliński
B.11.B - 1128 Informator Młodzieżowych Kół Filatelistycznych 

Klubów Osiedlowych KSM „Przylesie” w Koszalinie 
- 55 lat KSM Przylesie ZO w Koszalinie O/Koszaliński

B.11.B - 1129 Katalog OWF „55 lat KSM „Przylesie” 
„Debiuty XV- Koszalin 2013” ZO w Koszalinie O/Koszaliński
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Centrum Olimpijskie PKOl (ul. Wybrzeże Gdyńskie 4)
12 października - niedziela
16.00 Otwarcie XXI OWF dla zwiedzania przez zaproszonych Gości
18.00 Oficjalne otwarcie XXI OWF

15 października - środa
11.00 Spotkanie Klubu Kolekcjonerów PKOl

16 października - czwartek
16.00 Dzień Filatelisty - spotkanie członków Okręgu Warszawskigo

17 października - piątek
14.00-17.00 SYMPOZJUM POLSKIEJ AKADEMII FILATELISTYKI 

„Znaczące wydawnictwa zwarte polskiej filatelistyki - prezentacje autorskie najnowszych
opracowań”
•  Janusz Adamczyk, Jacek Szopa, Janusz Tadeusz Nowak: Pieczątki formacyjne Legionów Polskich,

Polskiego Korpusu Posiłkowego i Polskiej Siły Zbrojnej na przesyłkach poczt polowych z uwzględ-
nieniem tła historycznego 1914-1918. 

•  Julian Auleytner: Początki Poczty Polskiej na Pomorzu 1920. 
•  Bronisław Brzozowski: Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów w latach 1919-1939: zarys historyczny

oraz sieć pocztowa. 
•  Przemysław Drzewiecki: Armia Polska generała Andersa w ZSRR 1941-1942 w dokumentacji histo-

ryczno-pocztowej. 
•  Przemysław Drzewiecki: Rozrzuceni po czterech kontynentach 1942-1950: tułacze losy uchodźców

polskich z ZSRR oparte na dokumentacji historyczno-pocztowej. 
•  Jan Geras: Polskie stemple pocztowe. Transport szynowy 1929-2009. Koleje - Tramwaje - Urządze-

nia. Wyd. Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Transportu Szynowego, Katowice.
•  Jan Geras: Polskie frankatury mechaniczne. Transport szynowy. Wyd. Politechnika Śląska w Gliwi-

cach. Katedra Transportu Szynowego, Katowice.
•  Jerzy Gruszczyński: BAJOŃCZYCY. Polska Kompania w Legii Cudzoziemskiej 1914-1915. Wybór 

dokumentów wojskowych i pocztowych. 
•  Feliks Podolecki: Lwowska Dyrekcja Poczt i Telegrafów – placówki pocztowe czynne w latach 

1918-1939.
•  Mikołaj Sawczak: Zarys historii poczty i filatelistyki przemyskiej. 

18 października - sobota
11.00 - 16.00 SPOTKANIA Z MISTRZAMI POLSKIEJ FILATELISTYKI

11.00 Zbigniew Mikulski RDP, POLSKA nr 1 (prezentacja video)
11.45 Janusz Adamczyk 100-lecie Wymarszu Legionów Polskich
12.30 Julian Auleytner Początki Poczty w Niepodległej Polsce 1918-1920
13.15 Dr James Mazepa Jak zdobyć ZŁOTY MEDAL na międzynarodowych wystawach 

filatelistycznych?
14.15 Dr Stanisław F. Ozimek Gość Honorowy Wystawy „Historia jednego listu powstańczego 

i jego listonosza”
15.00 Roman Babut Filatelistyka motorem kolekcjonerstwa olimpijskiego
15.45 Ryszard Prange W drodze po tytuł Mistrza Europy, czyli smak olimpijskiego wina

12.00 Obrady Zarządu Głównego PZF (Biuro ZG, al. Wilanowska 115)
18.00 PALMARES XXI OWF połączony z uroczystością 60-lecia miesięcznika FILATELISTA 

(Restauracja MOONSFERA, VI p., Centrum Olimpijskie PKOl)

19 października - niedziela
10.00 rozmowa Wystawców z członkami Sądu Konkursowego (Jury critique)
12.00 spotkanie Klubu Zainteresowań PZF OLIMPIJCZYK
13.00 zamknięcie i demontaż wystawy.

WYDARZENIA XXI OWF WARSZAWA 2014
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WYDAWNICTWA – POCZTY POLSKIEJ S.A.

Arkusik okolicznościowy z okazji XXI OWF
Warszawa 2014 (nakład 15 000) stano-
wiący wklejkę do katalogu wystawy

Emisja znaczkowa 10.10.2014

Projekty datowników okolicznościowych 
na XXI Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną Warszawa 2014

▼

Stoisko pocztowe będzie czynnego przez cały czas
trwania wystawy w następujących godzinach:

• 12.10.2014 r. - w dniu otwarcia wystawy 
od godz. 14:00 do 20:00

• od 13.10. do 18.10.2014 r. w godz. od 10:00 
do 18:00

• 19.10.2014 r. w dniu zamknięcia od 10:00 
do 13:00 



32 KATALOGXXI  OWF

Wydawnictwa Komitetu Organizacyjnego Wystawy

Wydawnictwa Klubu Kolekcjonerów PKOl

WYDAWNICTWA – KOMITETU ORGANIZACYJNEGO 
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W okresie, kiedy idea barona Pierre de Coubertina wskrzeszenia starożytnych igrzysk olimpijskich nabierała rea-
liów w końcówce lat dziewięćdziesiątych XIX wieku i pierwsze igrzyska olimpijskie ery nowożytnej odbyły się 
w Atenach w 1896 r., Polska znajdowała się pod zaborami trzech mocarstw. Nie istniało państwo polskie i nie ist-
niały żadne struktury administracyjne, które dawałaby prawo Polakom do uczestniczenia w międzynarodowych
organizacjach i wydarzeniach pod własną nazwą i flagą. Z tego też powodu Polska nie należała do Międzynaro-
dowego Komitetu Olimpijskiego, powołanego do życia w Paryżu na Sorbonie w 1894 r., aż do czasu zakończenia
I wojny światowej. Zaborcy zezwalali jedynie na działalność organizacji społecznych, jak Towarzystwo „Sokół”,
Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie (1878 r.), czy też Warszawkie Towarzystwo Cyklistów (1886 r.). Na początku
XX w. zaczęły powstawać również pierwsze polskie kluby sportowe na terenie zaborów. 
W tym czasie do Polaków docierały wiadomości o rodzącym się ruchu olimpijskim i igrzyskach poprzez prasę
lwowską, krakowską i warszawską. Pamiątek istnieje jednak niewiele. Takim nośnikiem wiadomości o pierwszych
igrzyskach olimpijskich ery nowożytnej miały być znaczki pocztowe, emitowane przez Pocztę Grecką w dniu ich
otwarcia 25 marca 1896 r., wg. kalendarza gregoriańskiego, a 6 kwietnia 1896 r. wg. kalendarza juliańskiego. 
Poczta Grecji emitowała serię 12 znaczków z motywami starożytnych igrzysk, które sprzedano w ilości ponad 
20 milionów sztuk różnych nominałów. Znaczki te były pierwszymi znaczkami tematycznymi w historii – dotych-
czas na znaczkach prezentowane były jedynie koronowane głowy lub różna symbolika. Połowę dochodu prze-
znaczono na odbudowę stadionu ateńskiego, zatem poczta i filateliści zapisali się jako jedni z pierwszych
sponsorów igrzysk olimpijskich. Autorowi znany jest jeden jedyny list z greckimi znaczkami olimpijskimi z 1896 r.
do Polski, na przesyłce listowej poleconej z Aten do Częstochowy w dniu 31 stycznia 1897 r. 

Warto odnotować, że nadawca w pełni świadomie adresował list do Polski (Pologne), jednakże ze względu na
położenie miasta w zaborze rosyjskim dopisał Russie (Rosja).

Roman Babut

Rys. 1

▼



Na początku XX w., igrzyska olimpijskie odbywały się w połączeniu ze światowymi wystawmi przemysłowymi:
Paryż - Exposition Universelle 1900, Saint Louis - World Fair 1904 oraz w Londynie - Franco-British Exhibition 
1908 r. Wobec praktycznie małych możliwości, a jednocześnie bardzo wysokich kosztów emitowania znaczków 
z okazji różnych imprez sportowych, akcji charytatywnych czy rocznicowych, ważną rolę odgrywały winietki przy-
gotowywane przez organizatorów, które łudząco przypominały znaczki pocztowe i były także masowo naklejane
na przesyłki pocztowe. Winietki służyły przede wszystkim do gromadzenia funduszy na cele tychże organizacji. 
Winietki, naklejane na przesyłkach blisko znaczka pocztowego, były często kasowane przez pocztę. 

Tę formę promocji imprez sportowych wykorzystano po raz pierwszy w Warszawie promując WYSTAWĘ SPOR-
TOWĄ zorganizowaną przez WTC w 1903 r., podczas której odbyły się m.in. pierwsze wyścigi cyklistów za moto-
cyklami w dniu 4 czerwca 1903 r. na terenach Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów na Dynasach. Obiekty na
Dynasach były jednymi z głównych obiektów sportowych w Warszawie do 1939 r.

Następne walory kolekcjonerskie, winietki w czte-
rech barwach przedstawiające posąg dyskobola
wg greckiego rzeźbiarza Myrona, spotkamy do-
piero z okazji Wystawy Przemysłowo-Sportowej,
która odbywała się na terenach Agrykoli w War-
szawie w tym samym czasie, co Igrzyska Olimpij-
skie V Olimpiady w Sztokholmie, od 5 maja do 
22 lipca 1912 r. Winietki na przesyłkach poczto-
wych są ozdobą każdego eksponatu.
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Rys. 3   Budynek główny WTC na Dynasach na
znaczku Poczty Polskiej z roku 1986.  

Rys. 5  Unikalna pocztówka z winietką Wystawy Sportowo-Przemysłowej w Warszawie z obiegu pocztowego pisana w dniu 
9 VI 1912 r. Winietka na pocztówce dodatkowo skasowana okrągłym stempelkiem komitetu organizacyjnego wystawy.

▼

Rys. 2
Winietka Wystawy

Sportowej  w języku
polskim i rosyjskim

▼

▼
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W igrzyskach w Sztokholmie  w 1912 roku startowało kilku
Polaków w reprezentacjach zaborców – Austrii i Rosji, ale
nie odnieśli oni większych sukcesów. Wśród nich byli także
przyszli polscy sportowcy i olimpijczycy oraz działacze or-
ganizacji sportowych w niepodległej Polsce.
W 1912 r., odbył się po raz pierwszy, wprawdzie poza ofi-
cjalnym programem igrzysk w Sztokholmie, zainicjowany
przez barona Pierre de Coubertina przewodniczącego
MKOl, olimpijski konkurs sztuki w pięciu kategoriach. Jego
uczestnikiem był Polak, opisywany w katalogu konkursu
jako przedstawiciel Polski, rzeźbiarz Antoni Wiwulski -
twórca m.in. historycznych pomników „Bitwa pod Grunwal-
dem” w Krakowie oraz „Trzy Krzyże” w stolicy Litwy, Wilnie.
Ten pomnik został właśnie upamiętniony na „POCZTÓWCE”
poczty obozowej w Oflagu IIC Woldenberg. Autora od lat
nurtuje pytanie, czy oficer polski, jeniec tego obozu był
świadom tego, że klejąc znaczek z okazji Igrzysk Obozo-
wych 1944 i odciskając olimpijski kasownik okoliczno-
ściowy z tej okazji tworzył pełnowartościowy tematycznie
walor filatelistyki olimpijskiej? Antoni Wiwulski był później
uczestnikiem walk w 1919 r. podczas wojny polsko-bolsze-
wickiej. Zmarł na gruźlicę w tym samym roku.

Kolejne igrzyska olimpijskie, których organizację przyznano Berlinowi w 1916 r. zostały odwołane z powodu dzia-
łań wojennych I. wojny światowej. Następne igrzyska w 1920 r., zgodnie z czteroletnim cyklem przyznano Bel-
gom. Niepodległa już Polska otrzymała oficjalne zaproszenie od MKOl do udziału w Igrzyskach VII Olimpiady 
w Antwerpii w 1920 r. W historycznym dniu dla polskiego ruchu olimpijskiego, 12 października 1919 r., powołano
do życia Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich w Hotelu Francuskim w Krakowie – rozpoczęto inten-
sywne przygotowania sportowe i gromadzenie funduszy na pierwszy wyjazd polskiej reprezentacji olimpijskiej.
Jednakże ze względu na działania militarne w wojnie polsko-bolszewickiej, reprezentacja olimpijska Polski, która
była już gotowa do wyjazdu na igrzyska w Antwerpii pozostała w kraju, a jej wielu członków włączono do walk
na froncie wojennym przeciwko Armii Czerwonej. 
W dniu 14 sierpnia 1920 r., w którym rozgrywała się decydująca faza Bitwy Warszawskiej z przeważającymi wojskami
Armii Czerwonej, na stadionie w Antwerpii dobywało się uroczyste otwarcie Igrzysk VII Olimpiady, na koronie, któ-
rego flaga Polski zaznaczała naszą przynależność do rodziny olimpijskiej, mimo nieobecności polskiej reprezentacji.
Poczta belgijska promowała igrzyska dwujęzycznym kasownikiem okolicznościowymi z tekstem: VII OLYMPIADE
/ ANTWERPEN / AUGUST-SEPTEMBER / 1920 / ANVERS / AOUT-SEPTEMBRE w kilku miastach przez blisko 6 mie-
sięcy. Z pewnością kasowniki odbito na setkach tysięcy korespondencji, ale Autorowi zabrało kilka lat, aby zna-
leźć tę jedną ważną dla nas datę z miasta olimpijskiego - Antwerpii – 14 VIII 2014.
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Rys. 6

▼
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Rys. 7 ▼
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„POLACY NA OLIMPJADĘ”
Pod takimi hasłami Polski Komitet Igrzysk Olimpij-
skich, dzisiejszy Polski Komitet Olimpijski, oraz prasa
sportowa rozpoczęła promocję udziału polskiej repre-
zentacji w igrzyskach olimpijskich w 1924 r.: w zimo-
wych w Chamonix i letnich w Paryżu. Polskie związki
sportowe prowadziły bezpośrednią korespondencję 
z Komitetem Organizacyjnym Igrzysk VIII Olimpiady 
w Paryżu – poniżej koperta listu list do Tadeusza 
Kuchara, współtwórcy PKIOl, pierwszego prezesa Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki.

Na rzecz Funduszu Olimpijskiego przygotowano wi-
nietki o nominałach 5, 10 oraz 20 marek polskich
(obowiązująca wówczas waluta w Polsce). Poniżej, je-
dyna znana winietka o nominale 10 mk bez przed-
ruku ninflacyjnego. 

Sprzedaż winietek prowadzono podczas Tygodnia Olimpijskiego w 1923 r. poprzez agendy komitetu i rozmaite
komitety obywatelskie. Wobec galopującej inflacji dokonano przedruku winietek stempelkami kauczukowymi 
o fioletowej barwie, odpowiednio 50 mk/5, 10 mk/100 i 200/20. Autorowi znana jest dotychczas, tylko jedna
przesyłka z obiegu pocztowego z naklejonymi winietkami, niestety poza granicami kraju.

„NIE ZAPOMINAJCIE O OLIMPJADZIE !”.
Jak wynika z anonsu w gazecie „SPORT”, do wpłat
ofiarodawców nakłaniano dość ostro publicznie, 
o czym można przeczytać w wycinku gazety:
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Pierwszy start polskiej reprezentacji olimpijskiej odbył się podczas Międzynarodowego Tygodnia Sportów Zimo-
wych w Chamonix w lutym 1924 r., uznanego przez Kongres MKOl w Pradze następnego roku za I Zimowe Ig-
rzyska Olimpijskie. Inauguracyjny występ Polaków na letnich igrzyskach miał miejsce w Paryżu, gdzie zdobyliśmy
pierwsze medale: srebrny – kolarze torowi i brązowy – jeźdźcy, w ostatnim dniu igrzysk 27 lipca.

Od 1928 roku datuje się współpraca Polskiego Komitetu Olimpijskiego (obecna nazwa już od 1925 r.) z Pocztą
Polską. W celu zwiększenia skuteczności rozpowszechniania i sprzedaży winietek na rzecz Funduszu Olimpij-
skiego PKOl, PKOl zawarł umowę z Pocztą dotyczącą sprzedaży winietek F.O. poprzez urzędy pocztowe (treść ko-
munikatów Ministerstwa Poczt i Telegrafów z lat 1928 i 1932, poniżej).

Aby uatrakcyjnić wi-
nietki w celu zwięk-
szenia datków na
Fundusz Olimpijski
wykorzystano pro-
jekt graficzny o ty-
tule „KOŃ SŁAWY”
autorstwa Zbigniewa
Kamieńskiego,
uczestnika olimpijskiego konkursu sztuki w Igrzyskach IX Olimpiady w Amsterdamie, 1928 r. Przygotowano dwie
winietki o nominałach 10 i 20 groszy. Należy zwrócić uwagę, że zmieniono hasło na winietkach – w miejsce 
„POLSKA NA OLIMPJADĘ” wprowadzono nowe hasło: „POLACY NA OLIMPJADĘ”, co miało zachęcać obywateli do
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▼Rys. 17a

▼Rys. 17

Rys. 13-16   Oficjalne pocztówki nadane przez Alfreda Adera podczas igrzysk, 16 VII 1924, 
kapitana polskiej drużyny w turnieju szablistów, ofrankowane francuskimi znaczkami 

olimpijskimi i nadane jako polecone z urzędu pocztowego w wiosce olimpijskiej pod Paryżem.
Na dolnej pocztówce: polska reprezentacja w piłce nożnej na turniej olimpijski na 

Igrzyskach VIII Olimpiady w Paryżu, 1924 r. 

▼



wspierania funduszu. Winietki z identyczną grafiką,
ale w innych barwach, emitowano na igrzyska w Los
Angeles 1932 oraz w Berlinie 1936, dokładając nomi-
nał 50 gr w obu przypadkach.

W oddzielnym rozporządzeniu MPiT określono spo-
sób naklejania winietek oraz traktowania ich przez
pracowników – określono, że winietki powinny być
naklejane na tylnej stronie listów i nie mogą być ka-
sowane datownikami pocztowym (nie były znakami
opłaty pocztowej).

I tutaj pojawiły się pierwsze pełnowartościowe wa-
lory filatelistyczne. Świadomie, bądź nieświadomie,
nadawcy kart pocztowych z lat 1928, 1932 i 1936 po-
pełnili nadużycie na szkodę poczty, zastępując część
opłaty pocztowej winietkami o takim samym nomi-
nale. Świadczą o tym przykładowe przesyłki: do
Szwajcarii – opłacona w części winietką lub przesyłka
do Niemiec, za którą całkowicie uiszczono opłatę po-
cztową winietkami olimpijskimi, zamiast znaczkami
pocztowymi o nominale 30 gr (taryfa do zagranicy).
Pracownicy poczty w Polsce nie zorientowali się, że
winietki nie są znaczkami pocztowymi, natomiast po-
cztowcy za granicą oznakowali je stempelkami do-
płaty, literka „T”, czyli jako opłacone nieprawidłowo.
Motyw z grafiki „KOŃ SŁAWY” wykorzystano również
do listownika Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
i Związku Polskich Związków Sportowych. Na zakoń-
czenie prezentowana jest koperta przesyłki poleconej
z tych instytucji do Komitetu Organizacyjnego II Zi-
mowych Igrzysk Olimpijskich w St. Moritz z końca
grudnia 1927 r. Winietki Funduszu Olimpijskiego zos-
tały naklejone prawidłowo – nie zostały skaowane
datownikiem pocztowym. Również znaczki pocztowe
na przesyłce zostały prawidłowo skasowane – datow-
nik znajduje się centralnie na każdym znaczku.

W artykule przedstawiono nieliczne oryginalne materiały pocztowe, lub o charakterze memorabiliów filatelistycznych
z okresu do 1939 r., które bezpośrednio dotyczą historii ruchu olimpijskiego na ziemiach polskich oraz po uzyskaniu
niepodległości przez Polskę w 1918 r. Obecne międzynarodowe przepisy wystawiennicze dopuszczają użycie mate-
riału niepocztowego w eksponatach konkursowych klasy tzw. otwartej (można wykorzystywać wydawnictwa po-
cztowe oraz wszelkie inne pamiątkowe w odpowiedniej proporcji), zatem Autor uznaje, że w pełni zasługują one na
przedstawienie ich w katalogu wystawy filatelistycznej.
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Medal wystawy filatelistycznej, szczególnie nagro-
dowy za eksponat w konkursie, jest jednym z jej
głównych atrybutów i nie spełnia jedynie funkcji pa-
miątkowej. W Polskim Związku Filatelistów (PZF) emi-
towane są medale z okazji konkursowych wystaw
filatelistycznych, wystaw okolicznościowych (poka-
zów) oraz medale organizacyjne, głównie z okazji ju-
bileuszy i imprez związkowych.

Na wystawach konkursowych medale, szczególnie te
najwyższej rangi i z najcenniejszego kruszcu, są
przede wszystkim przedmiotem zmagań i marzeń
wystawców prezentujących swoje eksponaty filatelis-
tyczne. Przyznawane są one przez sąd konkursowy 
w kolorze kruszcu złota, srebra i brązu, obecnie stosow-
nie do uzyskanej przez wystawcę oceny punktowej. 

Najczęściej te same medale, ale już jako pamiątkowe, są
wręczane w formie podziękowania patronowi wystawy,
członkom komitetu honorowego, sponsorom, czy też
wyróżniającym się członkom komitetu organizacyjnego.
Warszawa należy do jednego z najsilniejszych ośrod-
ków ruchu filatelistycznego w Polsce, z bogatą histo-
rią wystaw filatelistycznych rangi międzynarodowej,
ogólnopolskiej czy krajowej. Obecna XXI OWF WAR-
SZAWA 2014 jest po raz szósty wystawą rangi ogólno-
polskiej organizowaną w Warszawie.

Wszystkie wystawy zostały bogato udokumentowane
wydawnictwami pocztowymi oraz dla większości z nich
zaprojektowano i wykonano medale. Często prezentują
one wysoką wartość artystyczną w sztuce medalierskiej.
To one właśnie są głównym tematem dalszej części arty-
kułu. Wydawnictwa pocztowe umieszczono jako ilustra-
cję wydarzeń, gdyż znaczki, bloki czy też kasowniki
kojarzą się najczęściej wszystkim filatelistom. Medale
otrzymują wystawcy i wyróżnione osoby. Zatem ich
znajomość wizerunkowa nie jest tak powszechna.

I Wystawa Polskich Marek Pocztowych, która odbyła
się w Warszawie w 1919 r., nie została niestety upa-
miętniona medalem okolicznościowym, dlatego też
przedstawiona jest poprzez wydawnictwa pocztowe
oraz pamiątkowe w celu zachowania chronologii
ważniejszych wydarzeń filatelistycznych w Warsza-

wie. Do ilustracji historii wystaw warszawskich wy-
brano tylko najważniejsze wystawy filatelistyczne,
które upamiętniono medalami i emisjami poczto-
wymi. 

I WYSTAWA POLSKICH MAREK POCZTOWYCH 1919,
Warszawa, 3 maja – 21 maja
W roku 1919 rozpoczęto tworzenie struktur niepo-
dległego państwa polskiego. Najwyraźniej dostrze-
żono w owym czasie ważną promocyjną rolę znaczka
pocztowego i Poczty Polskiej. Ówczesne Ministerstwo
Poczt i Telegrafów, dla pobudzenia zainteresowania
znaczkiem pocztowym i uzyskania dobrowolnych
funduszy na rzecz Polskiego Białego Krzyża (organi-
zacja charytatywna), emitowało serię znaczków i zor-
ganizowało wystawę polskich znaczków pocztowych
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WYSTAWY FILATELISTYCZNE W WARSZAWIE 1919-2000
W MEDALIERSTWIE I DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

Henryk Smółka

Plakat Pierwszej Polskiej Wystawy Marek
(fot. MPiT we Wrocławiu)

▼



(dawnej: marek pocztowych) w gmachu Głównej Poczty przy Placu Wareckim w Warszawie. Wystawę tę uznano
w późniejszym czasie za pierwszą o zasięgu krajowym i od niej rozpoczęto numerację kolejnych ogólnopolskich
wystaw filatelistycznych. Warto zauważyć, że wszystkie przedwojenne wystawy ogólnopolskie w Warszawie roz-
poczynano w dniu 3 maja, co świadczy również o ich patriotycznym charakterze.

Wydanie znaczkowe - przedrukowe
W dniu 3 maja 1919 r. Poczta Polska wprowadziła serię przedrukową 5 znaczków rysunkami Orła Białego o nomi-
nałach 5, 10, 25 i 50 fenigów (ówczesna waluta) z dopłatą 5 fenigów na rzecz stowarzyszenia Białego Krzyża.  

Oprócz znaczków w stosiku pocztowym stosowano datownik okolicznościowy z tekstem: WYSTAWA MAREK /
WARSZAWA 1. W Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zachowały się dwa oryginalne egzemplarze
stempli z tej wystawy. W celu zwiększania sprzedaży znaczków przygotowano również serię kart pocztowych 
w kliku barwach z wizerunkiem pocztyliona na koniu, symbolem wystawy. 

Opis emisji przedrukowej Poczty Polskiej był wielokrotnie przedstawiany w periodykach filatelistycznych, szcze-
gólnie w FILATELIŚCIE, zatem zamiast tekstu własnego Autora przytoczony zostanie jedynie reprint z Dziennika
Urzędowego Ministerstwa Poczt i Telegrafów nr 9 z dnia 1 lipca 1919 roku, w którym zawarte są niezmiernie cie-
kawe informacje, np. o kilku tysiącach zwiedzających i o dochodach ze sprzedaży znaczków.
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Przesyłki polecone z okolicznościowo przedrukowanymi znaczkami oraz datownikiem I Polskiej Wystawy Marek w 1919 r.
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▼ Fot. ze zbiorów MPiT we Wrocławiu

DZIENNIK URZĘDOWY 

MltłiSTERSTWA POCZT i TELEGRAFÓW 

N~ 9. 1 W F\ R S Z f\ W f\, D N l F\ 1 L l P C f\ 1919 r. l Rok l. 

13. 

l-sza Wystawa polskich marek pocztowych. 

Pierwsza wystawa polskich znaczków pocztowych otwarta została 
z inicjatywy Ministerstwa Poczt i Telegrafów i przy współudziale przedsta
wicieli klubu filatelistycznego. 

Dnia 4 maja o godz. 12 w południe w gmachu głównej poczty (hala 
PI?esyłkowa) Pan Minister Poczt i Tel. Hubert L l N D E dopełnił uroczystego 
aT<tu, otwarcia wystawy treściwą przemową, w której między inneroi wy
raził nadzieję, że rezultat wystawy wywoła szerokie zainteresowanie się spo
łeczeństwa polską pocztą, instytucją państwową tak doniosłego w życiu 
narodu znaczenia. · 

Wystawa cieszyła się dużem powodzeniem. - Wielka ilość cennych 
eksponatów, bardzo estetyczne i planowe rozmieszczenie ich w hali spe
cjalnie na ten cel przygotowanej i udekorowanej flagami polskimi i państw 
sprzymierzonych oraz egzotyczną roślinnością, przyciągały wielu ciekawych 
zwiedzenia zbiorów pierwszej w kraju wystawy marek. - Zwiedzili wystawę 
przedstawiciele Rządu, Misji sojuszniczych, wojskowi państw koalicyjnych, 
młodzież ucząca się i wiele innych. - Wystawę również zaszczyciła swoją 
obecnością Pani Prezydentowa Paderewska. 

Z pośród zgłoszonych we wielkiej ilości eksponatów na specjalne wy
różnienie zasługują bardłzo cenne zbiory Pułk. Polańskiego, przedstawiające 
historyczny rozwój poczty w Polsce. 

Na wystawie były sprzedawane znaczki pocztowe wartości 5, 10, 15, 25 
i 50 fen. z naddrukiem: "Pierwsza polska wystawa marek". - Marki wy
stawowe sprzedawano z 5-cio fenig. nadwyżką na Biały Krzyż. 

Zamknięcie wystawy nastąpiło w dniu 21 maja b. r. i było poprzedzone 
zniszczeniem klisz i matryc do naddruków na markach wystawowych. 

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów. ~ 9. . 34 

Sprawozdanie kasowe wykazało, że za cały przeciąg otwarcia wystawy 
t. j. od dnia 2 do dnia 21 maja zwiedziło wystawę 5933 osób. - Ogółem 
na wystawie sprzedano marek pocztowych na sumę mk. 738.900, z której 
to sumy Polskiemu Białemu Krzyżowi przypadło z 5-cio fenig. nadwyżki 
j biletów wejściowych 143.845 mk. - Po opłaceniu zaś kosztów urządzenia 
wystawy, czysty zysk na dochód Białego Krzyża wyniósł 142972 marek 17 ten.~ 
które to pieniądze przelane zostały do Białego Krzyża. 
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W 1928 roku, w X-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości została zorganizowana Wszechpolska
Wystawa Filatelistyczna WARSZAWA 1928 w Warszawskim Towarzystwie Cyklistów na Dynasach, w dniach 
3-13 maja. W Komitecie Organizacyjnym pierwsze miejsca zarezerwowano dla oficerów Rezerwy Okręgu War-
szawskiego Wojska Polskiego oraz dla wybitnych polskich filatelistów.
Poczta Polska upamiętniła wystawę emitując dwa znaczki w bloku z wizerunkami Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i Ignacego Mościckiego Prezydenta RP. Blok jest oznaczany w katalogach filatelistycznych, jako Nr 1.

Z okazji Wszechpolskiej Wystawy wybito jednostronne medale o kształcie oktogonalnym i o wymiarze 55 mm, 
z jednakowym motywem, w odmianach srebrne i pozłacane – stanowią obecnie dużą rzadkość. Na stronie
pierwszej medalu (awers) umieszczono KRZYŻ KAWALERSKI OFICERÓW REZERWY W.P. nad napisem WARSZAWA, 
rok 1928 przecięty TRĄBKĄ POCZTOWĄ – symbolem ówczesnej Poczty Polskiej i Telegrafów, oraz na samym dole
rzymska liczba X odnosząca się do niepodległościowej rocznicy. Wokół rantu napis WSZECHPOLSKA WYSTAWA
FILATELISTYCZNA. Do pamiątek wystawy należy również znaczek metalowy na szpilce ze stylizowanymi literami
WWF, umieszczony na biało-czerwonym kotylionie.

V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna WARSZAWA 1938
Po dziesięciu latach, w dniach 3-8 maja 1938 roku, istniejący Związek Stowarzyszeń Filatelistycznych oraz Zrze-
szenie Kupców branży filatelistycznej, wspólnie zorganizowali w salach kasyna garnizonowego Wojska Polskiego,
przy ulicy Szucha 29 w Warszawie, Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną numerowaną liczbą rzymską V. 
Poczta Polska wydała znaczki z identycznym rysunkiem dyliżansu pocztowego o nominałach 45 gr i 55 gr, w for-
mie bloczka w wersjach ząbkowany i cięty. Motyw dyliżansu jest wspólny dla znaczka pocztowego oraz rewersu
medalu wystawy. 

O medale ubiegało się przeszło 50. wystawców. Przyznano: 8 złotych, 4 pozłacane, 14 srebrnych i 9 brązowe. Medal 
o średnicy 44 mm bito również ze szlachetnego kruszcu złota, który można było nabyć w cenie 250 złotych.
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Pierwszy wśród wszystkich medali filatelistycznych

Wszechpolska Wystawa Filatelistyczna WARSZAWA 1928

Medal wystawy przyznany Stanisła-
wowi Miksteinowi (fot. MPiT we Wrocławiu)

▼

Awers i rewers złotego medalu V OWF 
WARSZAWA 1938 (fot. MPiT we Wrocławiu)

▼
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Po powołaniu w 1950 r. Polskiego Związku Filatelistów aktywnie rozpoczęto organizować imprezy filatelistyczne,
w tym szczególnie wystawy. W Warszawie organizowano liczne wystawy o zasięgu krajowym, bilateralne oraz
międzynarodowe. Wystawy otrzymywały bogatą oprawę w dokumentację filatelistyczną i medalową. Nasilenie
organizowania wystaw nastąpiło zwłaszcza w Okręgu Warszawskim PZF (początkowo Oddział Warszawski) pod
koniec lat pięćdziesiątych oraz w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 

Jeszcze na rozległych gruzach Warszawy zorganizowano Światowy
Festiwal Młodzieży. W dniach 31 VII – 14 VIII 1955 r., wśród licznych
wystaw międzynarodowych, zorganizowano Międzynarodową 
Wystawę Filatelistyczną, która odbyła się w Pałacu Prymasowskim,
ul. Senatorska 13/15. Według obecnych filatelistów na wystawę nie
przygotowano medalu. Natomiast Poczta Polska emitowała z tej
okazji dwa bloczki. 
VII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna odbyła się w Warszawie 
w salach Pałacu Kultury i Nauki, który był świadkiem kilku ważnych
wystaw filatelistycznych w późniejszym czasie. Na wystawie zgro-
madzono blisko 300 eksponatów wystawców dorosłych i 26 mło-
dzieżowych oraz literaturę filatelistyczną. Medal na awersie
przedstawia Syrenkę warszawską, która zamiast tarczy trzyma styli-
zowany znaczek pocztowy z datą 1957. Poczta Polska przygotowała
arkusik okolicznościowy zawierający cztery przywieszki, co zachęciło
filatelistów do zbierania różnych kombinacji znaczka i przywieszki.

Z inicjatywy Zarządu Głównego PZF, przy dużym zaangażowaniu działaczy Okręgu Warszawskiego, zorganizowano
Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną POLSKA 60.  Była ukoronowaniem obchodów 100-lecia wydania pierw-
szego polskiego znaczka pocztowego Nr 1. Była to imponująca, pierwsza wystawa filatelistyczna tak wysokiej rangi
w Polsce. Zorganizowana została ponownie salach Pałacu Kultury i Nauki (PKiN) w dniach 3-11 września 1960 r. Po-
wołany Komitet Organizacyjny, z wieloma wybitnymi filatelistami, miał do dyspozycji medale zróżnicowane, co do
wielkości (średnicy) i rodzaju kruszców - dla wystawców i honorowych gości, oraz po części dla organizatorów.
Były to medale z obwodowym napisem na awersie w języku polskim: Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna
WARSZAWA 1960 POLSKA, mimo że była to wystawa międzynarodowa. W środkowej części znaczek o czterech
ząbkach po wysokości z napisem POLSKA 60. 
Medale wybito w mennicy państwowej w złocie, srebrze, srebrzone, oraz w brązie patynowane dwustronnie, 
o średnicy 50 mm. Płaszczyznę tylną medalu – rewers – w założeniu przeznaczono na wpisanie nazwiska osoby
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Awers i rewers złotego medalu VII OWF
WARSZAWA 1957 (fot. MPiT we Wrocławiu)



wyróżnionej, ale w dwóch wersjach. Po raz pierwszy zróżnicowano medale dla klasycznych dziedzin filatelistyki 
i tzw. filatelistyki motywowej, wtedy również nazywanej tematycznej. Prawdopodobnie było to spowodowane
promowaniem filatelistyki motywowej przez FIPCO, Federation Internationale de Philatelie Constructive.   

Poczta Polska z okazji 100-lecia Polskiego Znaczka Pocztowego emitowała serię 5 znaczków, a dla upamiętnienia
wystawy wydrukowano numerowane arkusiki zawierające po 4 znaczki każdego nominału, z okolicznościowym
napisem na marginesach Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna POLSKA 60. Na znaczku o nominale 60 gro-
szy zamieszczono reprodukcję znaczka i datownika okolicznościowego z okazji Narciarskich Mistrzostw Świata
FIS w Zakopanem w 1939 r.
Kolejna ważna okoliczność i Wystawa Filatelistyczna WARSZAWA 1965 dla środowiska filatelistów warszawskich
nadeszła z okazji 50-LECIA WARSZAWSKIEGO RUCHU FILATELISTYCZNEGO w grudniu 1965 roku. Komitet Organi-
zacyjny zamówił wykonanie medalu przedstawiającego na awersie Kolumnę Zygmunta, pomnik Nike i sylwetkę
Bazyliszka warszawskiego, a na rewersie stylizowaną Syrenkę Warszawską. Medale o średnicy 60 mm wykonano
w srebrze i w brązie. 

Zarząd Okręgu Warszawskiego, zaledwie po kilku
miesiącach przerwy w organizowaniu wystaw, włą-
czył się aktywnie do realizowania przedsięwzięć za-
planowanych przez Zarząd Główny PZF w 1966 r.
dla uczczenia historycznego jubileuszu milenium
Państwa Polskiego. Wystawę pod tytułem POLSKA
1000 zrealizowano ponownie w czterech salach 
Pałacu Kultury i Nauki. 

Sąd Konkursowy miał do dyspozycji medale:
złoty/pozłacany, srebrny/posrebrzany oraz w brązie.
Wszystkie jednakowego wzoru i średnicy 50 mm. Na
stronie głównej medalu zamieszczono frontem
jedną z czterech głów bóstwa Słowian połabskich
ŚWIATOWITA na stylizowanym cokole z milenijną
liczbą 1000 i nazwą państwa POLSKA.  Na odwrotnej
stronie, rewersie, wokół rantu w pierścieniu znajdu-
jemy napis WARSZAWA 1966 – TYSIĄCLECIE PAŃ-
STWA POLSKIEGO. W środkowej części awersu
grawerowano imię i nazwisko wystawcy.
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Awers złotego medalu POLSKA 60 oraz rewersy medali srebrnego
- dla Lamberta Socha i brązowego – dla Tadeusza Nowego za eksponat 

tematyczny (fot.MPiT we Wrocławiu)
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Blisko czterdzieści lat czekała War-
szawa na następną numerowaną
ogólnopolską wystawę. Dlaczego aż
40? XVII OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA
FILATELISTYCZNA została zorganizo-
wana w Warszawie w 1995 r., w roku
poprzedzającym 400-lecie stołecz-
ności Warszawy. Gościnę wystawie
udzieliła Politechnika Warszawska, 
w salach Wydziału Architektury przy
ul. Koszykowej. Poczta Polska upa-
miętniła wystawę znaczkiem o no-
minale 35 gr z gmachem Wydziału
Architektury w ilustracji, oraz blo-
kiem przedstawiającym mieszankę warszawskich budowli, historycznych i współczesnych. 

Na medalu bitym przez Mennicę Państwową króluje sylwetka Zygmynta III Wazy, maksymalnie eksploatowanego
na rozmaitych varsavianach. W środkowej części awersu umieszczono kopię z miedziorytu przedstawiającego
widok ogólny Warszawy od strony rzeki Wisły w końcu XVI w., a u góry wstęgę z napisem VARSOVIA. Na bokach
wstęgi - herb królewskiego grodu oraz wizerunek Warszawskiej Syrenki znajdującej się na księdze rachunkowej
Starej Warszawy z 1659 r. U dołu awersu napis: 400 LAT STOŁECZNOŚCI WARSZAWY i daty 1596-1996. Średnica
medalu 70 mm.

Filatelistyka warszawska, podjęła się 
organizacji ogólnopolskiej wystawy po raz
kolejny i wkroczyła w nowe milenium 
XIX Ogólnopolską Wystawą Filatelistyczną
WARSZAWA 2000, która odbyła się w sercu
Warszawy w hotelu FORUM, wybudowa-
nym przez Szwedów przy skrzyżowaniu
głównych arterii Aleji Jerozolimskich 
i ul. Marszałkowskiej. Tematem przewod-
nim były obchody 50-lecia Polskiego
Związku Filatelistów upamiętnione przez
Pocztę Polską bloczkiem z futurystyczną
wizją filatelisty á la Harry Potter. 

Medal nagrodowy wystawy o średnicy 70 mm bito w Mennicy Państwowej. Na awersie ponownie umieszczono
sylwetkę zasłużonego dla Warszawy króla Zygmunta III Wazę z milenijnym rokiem 2000. Na rewersie umiesz-
czono reprodukcję znaczka Polska Nr 1 i napis POLSKI ZIĄZEK FILATELISTÓW 1950-2000.

XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna WARSZAWA 2014 wzbogaci kolekcję warszawskich medali o kolejną
pozycję.
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1. Formowanie I Brygady Legionów i pierwsze kampanie, sierpień 1914 - czerwiec 1915
6 sierpnia 1 Kompania Kadrowa wyruszyła z Krakowa w kierunku Kielc w zaborze rosyjskim, za nią wyruszyły inne od-
działy strzeleckie tworzące później I Brygadę. 10 września oddziały I Brygady wyruszyły z Kielc na linię Wisły, gdzie wal-
czyły z wojskami rosyjskimi do końca września. 11 sierpnia działalność rozpoczęła Strzelecka Poczta Polowa,
początkowo na obszarze Kraków-Kielce, a następnie w rejonie pobytu wojsk Piłsudskiego. Pierwsza pieczątka po-
cztowa była pisana antykwą „STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA/poczta polowa”, we wrześniu wprowadzono pie-
czątkę tej samej treści, gdzie górny wiersz wykonano literami szeryfowymi. Pieczątki poczty polowej istniały też w
Jędrzejowie oraz Kielcach. Po opuszczeniu Kielc 16 września zaczęto stosować pieczątki „Poczta polowa”, które po-
wstały z poprzednich pieczątek, po usunięciu nazwy Kielce. Istniały również przesyłki z dostemplowaną datą nadania.

Na początku października wojska ruszyły w kierunku na Ćmielów, Iłżę i Dęblin. Od 21 do 26 października toczono
walki z Rosjanami pod Anielinem i Laskami zakończone odwrotem. 11 listopada wojska dotarły do Krakowa. Pod
koniec września dokonano reorganizacji poczty, do obsługi korespondencji w I Brygadzie wprowadzono pie-
czątki o treści „POCZTA POLOWA LEGIONÓW/L. 1.”. 
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SZLAK BOJOWY I BRYGADY LEGIONÓW 
W KORESPONDENCJI POCZTOWEJ 1914-1917

Sławek Chabros

Karta pocztowa pisana 24 września z frontu z Żelichowa do Dolnej Wsi
k/Myślenic. Stempel czerwony Poczta polowa 

i datownik 26 Wrz. 1914 oraz stemple cenzury wojskowej: strzelecki -
zielona litera C i austriacki ZENSURIERT.

Karta pocztowa pisana 20 września z frontu z okolic Nowego Korczyna do
Woli Filipkowskiej, pta Krzeszowice. Stempel odbiorczy w Krakowie 
w ramce STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA/poczta polowa, stempel na-
dawczy Poczta polowa oraz stemple cenzury wojskowej: strzelecki - czer-
wona litera C oraz austriackiej ZENSURIERT.

Karta pocztowa wysłana przez Pocztę Strzelecką, pisana 30 sierpnia 
z Krakowa do „żołnierza Karola Szankowskiego wyruszył z Krakowa 

10 sierpnia”, czerwona parafka 3/9 jako data odbioru prawdopodobnie 
w Kielcach. Stempel fioletowy w ramce STRZELECKA KOMENDA 

ETAPOWA/poczta polowa.

Karta pocztowa ze Strzeleckiej Poczty Polowej pisana 19 sierpnia z Mie-
dzianej Góry (?? - nazwy miejscowości są zamazane przez cenzora) do
Nowego Sącza. Tekst „Obozujemy obecnie w Miez, górze. Podtem masze-
rujemy na Kielce gdzie wre bitwa. Dzisiaj maszerowaliśmy 4 mile. Wczo-
raj zrobiliśmy ich 6 z... gdzie spaliśmy w kinie Wenus na słomie”. Stempel
fioletowy w ramce STRZELECKA KOMENDA ETAPOWA/poczta polowa.
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13 listopada Brygada Piłsudskiego ruszyła na Podhale, gdzie toczyła ciężkie walki powstrzymując ofensywę Rosjan. Po
miesiącu wojska wkroczyły do Nowego Sącza na odpoczynek i reorganizację w I Brygadę Legionów. 20 grudnia I Bry-
gada wyruszyła w okolice Tarnowa, gdzie do 25 grudnia toczono walki pod Łoczówkiem. 29 grudnia wojska dotarły w
okolicę Lipnicy Murowanej na trzytygodniowy postój. 19 stycznia I Brygada wyruszyła do Kęt na wypoczynek i reorga-
nizację. W grudniu 1914 roku wprowadzono pieczątkę w języku niemieckim „Feldpost der polnischen Legionen Nr. 1”.
Pod koniec stycznia 1915 roku do obsługi I Brygady przedzielono austriacką pocztę etapową 118.
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Karta poczty polowej z II Batalionu 1 pułku z Jabłonkowa na Śląsku Austriac-
kim do Zatora. Datownik JABLONKAU 27 11 14, stempel Feldpost der polnis-
hen Legionen Nr. 1. oraz stempel CENZUROWANE.

Karta pocztowa pisana 23 grudnia z Jabłonkowa do Krakowa; Datownik JAB-
LONKAU 25 12 14, stempel odbiorczy POCZTA POLOWA LEGIONÓW/L.1. oraz

cenzury Zensuriert i Zensuriert / Hauptpostamt.

Karta pisana 29 stycznia z Kęt z 3 plutonu 2 szwadronu ułanów do No-
wego Sącza. Datownik K.u.K. ETAPPENPOSTAMT 118, pieczęć formacyjna
*Komenda  I. Pułku / --------- / I. polskiego Legionu *, stempel cenzury
ZENSURIERT.

Kartka polowa pisana 2 marca 1915 roku z Kęt do Białej Wsi pta. Maków;
w treści „list od was odebrałem jeszcze w Kentach a my na drugi dzień

odeszli ... do Bielska puźni my jechali koleją do krulestwa i teraz stoimy
w krulestwie a trzeciego albo 4 idziemy do ognia”. Brak datownika, pie-

częć formacyjna << KOMENDA << I.BRYG. LEG. POLSK. (-) 1. 
Baunu/II-go Pułku, czerwona parafka cenzora "C".

List pisany 28 października z Dąbrowy Górniczej do Krakowa przesłany za
pośrednictwem Poczty Polowej Legionów. Stempel POCZTA POLOWA
/WOJSK POLSKICH i niebieska parafka cenzora "cenz" oraz stemple od-
biorcze POCZTA POLOWA LEGIONÓW/L.1. oraz stempel cenzury ZENSU-
RIERT 

Karta pocztowa z poczty etapowej 137 do 1 kompani VI batalionu 
1 Pułku Legji Zachodniej. Stempel odbiorczy POCZTA POLOWA LEGIONÓW.
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28 lutego I Brygada została przewieziona do Jędrzejowa, gdzie od 3 marca zajęła pozycje w okopach na zachod-
nim brzegu Nidy naprzeciw Pińczowa. W typowych frontowych walkach patrolowych wojska przebywały do 
10 maja. W wyniku zwycięstwa wojsk austriacko-niemieckich pod Gorlicami armia rosyjska zaczęła odwrót na
całej linii frontu. 11 maja oddziały legionowe wchodzące w skład austriackiego II Korpusu przeprawiły się za Nidę
i ruszyły w pościg. Od 15 maja zaczęły się ciężkie walki z kontratakującymi Rosjanami, pod Konarami i Kozinkiem
koło Klimontowa, trwające do 25 maja. Na pozycjach wojska trwały do 23 czerwca, kiedy nastąpił odwrót Rosjan
w walkach posuwano się w kierunku Ożarowa i Tarłowa. Redutę tarłowską zdobyto 3 lipca, otwierając możliwość
przeprawy przez Wisłę na Lubelszczyznę. Od 1 maja poczta I Brygady używała datownika poczty polowej 118.

2. Etap największych walk I. Brygady Legionów, lato 1915 - wrzesień 1916
4 lipca I Brygada przeszła Wisłę pod Józefowem i weszła na tereny Lubelszczyzny. 19 lipca pod Urzędowem na-
stąpiło spotkanie wojsk I Brygady z nowym 4 pułkiem piechoty. 31 sierpnia 4 pp i I Brygada stoczyły pod Jastko-
wem dwudniową krwawą bitwę z rosyjską 1 Dywizją Strzelców, która nie przyniosła rozstrzygnięcia. W wyniku
uderzenia sąsiedniej austriackiej 2 Dywizji Piechoty Rosjanie 3 sierpnia zaczęli odwrót. Wojska I Brygady postę-
pując za nimi toczyły walki pod Wolą Krasinińską i Kamionką. 7 sierpnia Rosjanie zaczęli odwrót w wyniku przeła-
mania frontu pod Lubartowem. I Brygada i 4 pułk toczyły walki pościgowe w kierunku Worgul, Konstantynowa 
i Wysokiego Litewskiego. Następnie wojska maszerowały przez Czepiele, Koroszczyn, Kopytów, gdzie 29 sierpnia
do I Brygady dołączył 330 osobowy batalion peowiaków z Warszawy. Był to ostatni większy oddział, który zasilił 
I Brygadę. Następnie, 6 września, legioniści dotarli do Kowla poprzez Sławatycze i Maciejów. 
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Karta poczty polowej pisana 4 marca z Kęt z oddziału telefonicznego 
do Nowego Sącza. Datownik K.u.K. ETAPPENPOSTAMT 118 oraz pieczęć 
z orłem C.i.k.polowa poczta polskich Legionów 118 i cenzura ZENSU-
RIERT.

Karta polowa do Biura Ewidencyjnego NKN do poczty etapowej 133 prze-
kierowana do Oświęcimia. Datownik K.u.K. ETAPPENPOSTAMT 118, odbior-

czy datownik HADTAP-POSTAHIVATAI 133, stempel Cenzurowano, pieczęć
formacyjna z orłem << Komenda III Baonu I.p. >> I.Legionu Pol.

Pocztówka pisana 22 maja 1915 z 1 batalionu 1 pułku z walk w kieleckim
do Widzewa, przesłana do Piotrkowa i przeniesiona przez pocztę skau-
tową do Łodzi. Datownik odbiorczy K.u.K. ETAPPENPOSTAMT PIOTRKÓW
"b", czerwona pieczęć poczty skautowej POCZTA SKAUTOWA (-) IV - Ł oraz
nadawczy stempel z orłem  * KOMP. I/BAON I LEG. POLSK.* 

List z 1 plutonu 3 szwadrunu ułanów z frontu z rejonu Konar w czasie
ciężkich walk z kontratakującymi Rosjanami. Datownik K.u.K. FELDPOS-
TAMT 118, pieczęć owalna z orłem Komenda III.Szwadronu, I.Dywizjonu

Ułanów, I.Brygady/* Piłsudskiego *.

Kartka pisana z 3 kompanii 3 batalionu do Tarnowa, w treści „obecnie czyścimy karabiny 
i czekamy na rozkaz wymarszu na linię, którą w tej chwili ostrzeliwuje rosyjska artylerya.

Na opis bitew nie ma miejsca ani czasu ani ochoty, a miejscowości podawać nie wolno. 
Z gazet poniekąd możesz się czegoś o naszej brygadzie dowiedzieć”. Datownik K.u.K. FELD-

POSTAMT 118, stempel CENZUROWANE. Cenzurowano i pieczęć formacyjna << Komenda 
III Baonu I.p. >> I.Legionu Pol.



Od 8 września oddziały legionowe zaczęły walki w celu odrzu-
cenia wojsk rosyjskich na wschód od Kowla, za rzekę Stochód.
Nastąpiło to 12 września. Od 15 września kontynuowano posu-
wanie się wojsk na wschód od tej rzeki w kierunku rzeki Styr. 
W październiku i listopadzie trwały zacięte walki trzech brygad legionowych w rejonie Styru. Bardzo dobrą opi-
nię o żołnierzach Legionów potwierdziły liczne rozkazy pochwalne dowództw wojsk niemieckich i austriackich.

Z początkiem grudnia I Brygada z 1 pułkiem ułanów przeszła do odwodu i została skierowana na odpoczynek -
kawaleria do Werch, a piechota w Karasinach i Leszniewce. II i III Brygada zostały na pozycjach zajmując odcinek
między Kostiuchnówką i Optową, a Komenda Legionów przebywała w kwaterach pod Wołczeckiem. W styczniu
1916 roku rozpoczęły służbę patrolową spieszone oddziały 1 pułku ułanów na odcinku 9 Dywizji Kawalerii.

4 czerwca 1916 roku zaczęła się ofensywa Rosjan, główne siły koncentrowała na odcinku południowym frontu.
Sukces w rejonie Łucka spowodował, że część sił skierowano w kierunku północno-zachodnim z zamiarem zdo-
bycia Kowla. Od 12 czerwca w ciężkich walkach znajdowała się II Brygada, szczególnie krwawe walki toczyły się
21 czerwca pod Guziatynem. 4 lipca Rosjanie zaczęli kolejną ofensywę na odcinku I i II Brygady. Zaczęły się bar-
dzo krwawe walki w rejonie Kostiuchnówki (Legiony straciły około 2000 ludzi), które trwały trzy dni. W wyniku
przerwania frontu na odcinku austriackim pod Wołczeckiem zarządzono odwrót na Trojanówkę, a następnie na
odcinek obronny na linii rzeki Stochód, który obsadzono 8 lipca. Od 28 lipca trwały ponownie walki z atakują-
cymi wojskami rosyjskimi, zakończone 8 sierpnia wyparciem Rosjan na pozycje wyjściowe. Po niepowodzeniu
ofensywy na Kowel walki przeszły w stan walk pozycyjnych i ataków pojedynczych oddziałów. 15 września zmie-
niono numerację datowników poczty polowej obsługującej I Brygadę na numer 389. Na froncie zgrupowanie Le-
gionów przebywało do 6 października.
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Pocztówka 1 pułku ze zdjęciem legionisty podczas święconego w 1 kom-
panii, pisana z okopów nad Styrem do Kołomyi. Datownik K.u.K. FELD-

POSTAMT 118, stempel cenzury CENZUROWANO/I Baon 1. Pułk. Leg. Pol.
/Poczta pol.118.

List wysłany z kolumny amunicyjnej 2 dywizjonu artylerii I Brygady 
z frontu nad Stochodem do Milówki. Datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 118,
pieczęć formacyjna Komenda II-go dywizyonu 1 pułku / artyleryi Legio-
nów polskich.

List z frontu z Wołynia z kompanii saperów do Tarnowa. Datownik K.u.K.
FELDPOSTAMT 118; pieczęć formacyjna KOMENDA KOMPANII SAPERÓW *

1.Bryg.Leg.Pol. *

Kartka pisana 10 lutgo do Komarna przez ppor. Śmigielskiego dowódcę
szwadronu; Datownik K.u.K.FELDPOSTAMT 118, pieczęcie formacyjne * KO-
MENDA 4 SZWADRONU 1-go PUŁKU UŁAN. LEGJON. POLSK. oraz  Weteryna-
ryat I. Pułku Ułanów/Wojsk polskich, stempel cenzury CENZUROWANE.

Pocztówka pisana 7 listopada 1915 z okopów z batalionu warszawskiego I Brygady do
Męciny. Datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 118, pieczęć z orłem * Uzupełniający Batalion
Warszawski */Legionów Polskich" oraz stempel CENZUROWANE.



3. Schyłkowy okres istnienia I Brygady Legionów, październik 1916 - kwiecień 1917
25 września opublikowano dekret cesarza Franciszka Józefa powołujący do życia Polski Korpus Posiłkowy i rozszerzenia
Legionów Polskich do dwóch dywizji piechoty. Komenda Legionów przystąpiła do reorganizacji oddziałów, jednocześ-
nie udzielono dymisji bryg. Józefowi Piłsudskiemu i płk. Kazimierzowi Sosnkowskiemu. Zmieniono skład I Brygady, 
a także jego dowódcę, którym został płk. Marian Januszajtis. Zmieniona Brygada składała się tylko z dwóch pułków, 
1. (wzmocnionego VI batalionem z 7 pułku; dow. płk. Edward Śmigły-Rydz) i 2. (dow. Mjr. Michał Żymierski), 7 pułk został
rozwiązany, 5 pułk (wzmocniony V batalionem z 7 pułku) przydzielony do III Brygady, a 1 pułk ułanów został podporząd-
kowany Komendzie Legionów. Sposób przeprowadzenia zmian i ich zakres wywołał oburzenie wśród legionistów 
i liczne wnioski o dymisję. 6 października oddziały Legionowe zostały wycofane z frontu i przewiezione na Nowogród-
czyznę, piechota do Baranowicz, a ułani i artyleria w rejonie Iwankowicz i Żerebiłowowicz. Stan napięcia w Legionach
stopniowo łagodziły wieści o planowanych decyzjach w sprawie Polski. 5 listopada został ogłoszony akt zapowiadający
utworzenie Królestwa Polskiego na ziemiach zaboru rosyjskiego, z polską armią, nad którą sprawują komendę Niemcy. 

W celu pozyskania poparcia społeczeństwa do werbunku do armii polskiej, Niemcy postanowili sprowadzić Le-
giony z frontu i urządzić uroczyste powitanie w Warszawie. Pod koniec listopada oddziały przeniesiono do Króle-
stwa i umieszczono w różnych miejscowościach w rejonie Warszawy. 1 grudnia odbyło się uroczyste wkroczenie
wybranych oddziałów Legionów: II Brygady, 2 pułku ułanów, oddziałów saperów i artylerii oraz delegacji z I i III
Brygady. W Zambrowie i Łomży ulokowano – 1 pułk piechoty i komendę I Brygady; w Różanie – 2 pułk piechoty;
w Pułtusku, a później w Komorowie k/Ostrowia – 5 pułk piechoty; w Ostrołęce – 1 pułk ułanów.
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Pocztówka pisana z Oddziału Sztabowego 5 pułku z frontu nad Stocho-
dem do Sulaszowej pow.Olkusz. Datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 389, pie-

częć formacyjna I BRYG. PIŁSUDSKIEGO / LEG. POL. / KOMENDA / 5.p.p.

Kartka pisana 18 lipca z Wołynia do Krakowa, tekst „nie pisałem przez kilka
dni do was bo nie mogłem mieliśmy duże walki, ledwo się trochę uspokoili
ruscy jak dostali po głowie od nas”. Datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 118,
pieczęć formacyjna * Komenda VI baonu * I. Legionu Polskiego.

▼

▼

Karta ze zdjęcia z 1 grudnia 1916 z wjazdu Legio-
nów Polskich do Warszawy pisana z Mińska Mazo-
wieckiego przez ułana z orkiestry 2 pułku ułanów

do Krakowa, w treści „kupiłem te kartkę w Warsza-
wie, jest na nim nasza muzyka jak był wjazd Legio-
nów do Warszawy, ja grałem na bębnie i patrzę się

na siebie”. Datownik K.u.K. FELDPOSTAMT378
28.I.17, pieczęć 2. Pułk Ułanów Polskich Legionów.

Kartka legionów z orłem (S) pisana 16 listopada z Iwankowicz przez
ppor. Śmigielskiego do Lwowa; w treści „Wypoczywamy za wszystkie

czasy, nie robi się literalnie nic, bo zima tęga zawitała do nas i z dnia na
dzień mamy odejść w głąb kraju, w każdym razie będziemy stali daleko

od Galicji”. Datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 389, pieczęć formacyjna * 1
PUŁK UŁANÓW LEGION. POLSKICH * KOMENDA 3 SZWADRONU *

Kartka pisana 2 października z okopów z 3 kompanii 3 baonu 1 pułku do
kompanii technicznej przy Komendzie Legionów, w treści „Nie wiem jak
tam będzie z moim urlopem, wiesz na pewno co u nas zaszło, ja mam za-
wsze takie szczęście... Myślę się obecnie dostać do szpitala a potem się
podać kadrze że jestem z kompanii technicznej”. Datownik K.u.K. FELDPOS-
TAMT 389, pieczęć III Baon 1. p. piech./Polskich Legionów.

▼

▼



4. Kryzys przysięgowy i internowanie.
10 kwietnia 1917 roku cesarz austriacki Karol I przekazał Legiony Polskie pod dowództwo niemieckie, oznaczało
to koniec Legionów i przekształcenie ich w Polską Siłę Zbrojną. Żołnierze z Galicji pozostali w PSZ do lipca, po
tym terminie zostali zwróceni armii austro-węgierskiej. W lipcu 1917 roku wystąpił tzw. „kryzys przysięgowy” 
w jednostkach byłych Legionów, gdy większość pozostałych żołnierzy i oficerów (razem 4910 osób, ponad 70%
stanu osobowego PSZ) odmówiła złożenia przysięgi, de facto na wierność okupantom niemieckiemu. Królewia-
ków, którzy odmówili przysięgi odwieziono pod koniec lipca do obozów internowania – oficerów do Benjami-
nowa (Zegrze Południowe), a pozostałych do Szczypiorna (Skalmierzyce) koło Kalisza.

W obozie w Benjaminowie więziono 117 oficerów Legionów. Istniał duży opór przeciwko przestąpieniu oficerów
do podległej dowództwu niemieckiemu Polskiej Siły Zbrojnej. Aby spacyfikować opornych, najpierw 18 paź-
dziernika wysłano do obozu w Werl mjr Trojanowskiego, następnie 5 listopada wysłano grupę o najbardziej zde-
cydowanych poglądach. Pertraktacje o przystąpieniu do PSZ przez oficerów z Benjaminowa trwały do początku
kwietnia 1918 roku. Wtedy, zgodnie z decyzją komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej płk Śmigłego-Rydza,
nakazującą oficerom Legionów wstępowanie w szeregi PSZ lub POW, w obozie pozostało około 30 z nich, a dzie-
sięciu więziono do końca października.

Stawiających opór i „niepokornych” oficerów z obozów Benjaminowa i Szczypiorna przewożono do obozów 
w Niemczech, Havelberg i Rastatt, a następnie do Werl. Pierwsze dwa były to duże obozy, gdzie grupki Polaków
stanowiły niewielki odsetek jeńców, Werl natomiast, był to mały obóz zorganizowany w hotelu dla pątników przy
tamtejszym klasztorze. W sumie w obozie przebywało 28 polskich oficerów, między innymi 9 późniejszych gene-
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Kartka pisana 4 lutego z garnizonu w Ostrołence do Lwowa. Datownik
OSTROLENKA, pieczęć 4.SZWADRON / 1. pułku Ułanów L. P, stempel 

cenzury Gepruft,/...VI. A.-U.

Listownik Feldpostbrief pisany 21 stycznia z Zambrowa z 1 batalionu 
1 pułku do Krakowa. Datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 378, pieczęć forma-
cyjna I Baon 1. Pułk Leg. Pol./Poczta pol.

▼

Kartka pisana 22 lipca z Modlina przez por. Kazimierza Świtalskiego, szefa kancelarii I Brygady
(jeden z najbliższych współpracowników J. Piłsudskiego, późniejszy premier i marszałek sejmu
RP) do Lwowa. Datownik MODLIN 23.7.17, pieczęć formacyjna „1. PUŁK PIECHOTY I BRYGADY LP
X”; w treści pisze „Wczoraj przesłałem w mojej sprawie do Korpusu Oficerskiego 4.p. Sprawa naj-
prawdopodobniej będzie się wlokła w najlepszym razie. Dziś został wezwany do Kmdy Leg
Śmigły. Przyniesie na pewno jakieś wiadomości, co myślą dalej robić z naszym bałaganem.
Jutro odjadą Królewiaccy oficerowie do Zegrza. Odjazd ten jest odkładany. Mieszkam w kwate-
rze. …. Orlicz jedzie do Szczypiornej gdzie, los naszych chłopaków równy losowi jeńców wojen-
nych. Pogoda ohydna, mokro i tęsknota. Sam Modlin wcale ładny, pełen drzew i ogrodów.”
(rtm. Gustaw Orlicz-Dreszer ukrył stopień aby wyjechać do Szczypiorna razem ze swoimi żołnie-
rzami). Por. Świtalski z powodu odmowy złożenia przysięgi został zwolniony z Legionów bez
prawa noszenia munduru. Od 1 września pracował w POW. 

Pocztówka pisana przez por. Wacława Kostek-Biernackiego (pisarz i poeta 
z 1 pułku 1 Brygady, w Benjaminowie współorganizował życie kulturalne ofice-
rów, wydawał satyryczne pismo obozowe „Sprzymierzeniec”, założył bibliotekę
obozową i teatr, późniejszy pułkownik i wojewoda) 7 maja 1918 roku z obozu do
kuzynki w Krakowie, stempel cenzury obozowej w ramce „P U St/Gepruft . Nr. 9.”
oraz okrągły stempel obozowy „Lagerkommandantur Benjaminow (-) Brief Stem-
pel", w treści „Jak widzisz jakoś ciężko mi wyjść stąd, już blisko 10 miesięcy siedzę
i wciąż czekam zwolnienia" oraz „U nas też dość kiepsko teraz 'ojczyzna' zapomina
o nas i mało bardzo przysyła kartofli".

▼

▼

▼



rałów. Część z oficerów, podobnie jak w Benjaminowie, złożyła w kwietniu podania o przyjęcie do PSZ, ale wielu
z nich siedziało w Werl do końca października 1918 r. 

Obóz w Szczypiornie pod Kaliszem (Skalmierschutz), był to przejściowy obóz jeńców wojennych, w którym prze-
bywało kilkanaście tysięcy jeńców rosyjskich. W lipcu 1917 roku uwięziono w nim około 4000 podoficerów i sze-
regowych Legionów. Jeńcy mieli do swojej dyspozycji drewniane baraki kryte papą wkopane do połowy w
ziemię. Cały teren był podzielony podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego na tzw. „bloki”. W grupie legio-
nistów przebywało także kilkunastu oficerów, którzy chcieli zostać z podkomendnymi w tej trudnej sytuacji.
Wkrótce większość z nich władze niemieckie zidentyfikowały i we wrześniu wywiozły ich do obozów w Nie-
mczech (głównie do Rastadt i Werl). Wywiezienie oficerów spowodowało wrzenie wśród reszty żołnierzy, stan
wzburzenia pogłębiała akcja werbunkowa do PSZ. W listopadzie nasiliły się represje, wydano również rozkaz no-
szenia numerów obozowych, który został wcielany siłą. Legioniści zaczęli głodówkę. Na skutek protestów Rady
Regencyjnej i Koła Polskiego w Wiedniu władze niemieckie musiały ustąpić. Złagodzono rygor, represje ustały,
nastąpiły liczne indywidualne zwolnienia z obozu młodocianych, chorych i starych żołnierzy. 

W połowie grudnia około 1700-2000 legionistów zostało przeniesionych do posiadającego znacznie lepsze wa-
runki bytowe obozu w Łomży, znajdował się on w byłych koszarach. Na przełomie marca i kwietnia 1918 roku, na
skutek rozkazu płk Rydza-Śmigłego większość żołnierzy wystąpiła o przyjęcie do wojska do Polskiej Siły Zbrojnej.
W końcu kwietnia w obozie była już tylko grupa 800 żołnierzy, na początku lipca było już tylko 200 legionistów.
Obóz zlikwidowano w połowie lipca 1918 roku. 
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Formularz pocztowy do korespondencji z obozu Werl, pisany 24 grudnia
1917 r. przez kpt. Wacław Scaevola-Wieczorkiewicza (dowódca III Bata-
lionu 1 pułku piechoty Legionów, w Werl do końca października 1918 r.,
późniejszy generał) do płk. Edwarda Rydza-Śmigłego (w tym czasie ko-

mendanta Polskiej Organizacji Wojskowej) z życzeniami „Kochany Puł-
kowniku W dniu uroczystym wilji Bożego Narodzenia, za zdrowie Wasze 

i pomyślność pijemy, niezgłębieni i silni jak Wy.”, podpisy wszystkich 
oficerów z obozu Werl. Datownik WERL (Bz ARNSBERG) a 28.12.17 i duży

stempel cenzury obozowej „KOMMANDARTUR DES OFFIZER-GEFANGE-
NENLAGER (-) Gepruft/F. a. WERL".

Specjalny formularz do korespondencji do obozu wysłany 28 listopada
1917 r. z Dąbrowy do legionisty w bloku 7, datownik K.u.K ETAPPENPOS-
TAMT DABROWA In POLEN 22.XI.17; data otrzymania „12.12.17”, okrągły

stempel cenzury obozowej KRIEGSGEFANGEN-LAGER * SKALMIERS-
CHUTZ” numer 6 i stempel tranzytowej cenzury wiedeńskiej.

Koperta listu wysłanego 25 grudnia 1917 roku przez ułana 1 pułku 
ułanów z obozu internowania w Łomży do Warszawy. Datownik LOMZA

25.12.17.11-12 V, stempel cenzury obozowej z literami z szeryfami 
„GEPRUFT POST.-UB.-ST. 1.”.

▼
▼

▼



W wyniku czerwcowej ofensywy państw centralnych na terytorium Królestwa Polskiego dotychczas okupowanego
przez Rosję, dnia 5 sierpnia 1915 r. wojska niemieckie zajęły Warszawę. W miarę, jak wraz z uciekającymi na wschód
wojskami rosyjskimi oddalał się front, na obszarach zajętych przez Niemców tworzono administrację niezbędną do za-
rządzania nowo zdobytymi terenami. 24 sierpnia 1915 r. powołano do życia Generalne Gubernatorstwo Warszawskie
(GGW) ze stolicą w Warszawie. Szybko nowe władze okupacyjne przystąpiły do organizacji poczty, przeważnie w więk-
szych miastach. Po zajęciu Warszawy w stolicy ukonstytuował się „Komitet Obywatelski Miasta stołecznego Warszawy”
(K.O.M.st.W.), na czele którego stanął Książę Zdzisław Lubomirski. Od dnia 11 września 1915 r. K.O.M.st.W. podjął per-
traktacje z niemieckim zarządem pocztowo-telegraficznym w sprawie utworzenia poczty miejskiej. Konieczność zor-
ganizowania Poczty Miejskiej wynikała z faktu, że niemieckie urzędy pocztowe w GGW nie zajmowały się doręczaniem
przesyłek. Za ich pośrednictwem można było jedynie wysłać przesyłkę lub ja samemu odebrać. Zakres usług poczty
niemieckiej w GGW początkowo niewielki, stopniowo się poszerzał, nigdy jednak nie obejmował doręczania przesyłek. 
Występując do władz niemieckich o zgodę na zorganizowanie Poczty Miejskiej, K.O.M.st.W. uznał, że łatwiej bę-
dzie ją uzyskać przedstawiając rzekomo wcześniej już zatwierdzony przez władze rosyjskie projekt znaczków Po-
czty Miejskiej. W takim wypadku nie chodziłoby o nowe przedsięwzięcia, ale o kontynuację rozpoczętej
działalności. Najtrudniejsza w negocjacjach była kwestia opłaty za doręczenie korespondencji i własnych znacz-
ków. Niemcy w żadnym wypadku nie chcieli się zgodzić na używanie jakichkolwiek innych znaczków niż nie-
mieckie. Do podjęcia pozytywnej w tej kwestii decyzji władz niemieckich przyczynił się fortel, którego użyto
informując o domniemanej zgodzie władz rosyjskich na wydrukowanie znaczków Poczty Miejskiej. Na dowód
tego przedstawiono na prędce wydrukowane w większej ilości znaczki 5- i 10-groszowe. Nie chcąc cofnąć udzie-
lonego już jakoby zezwolenia, ostatecznie władze niemieckie wyraziły zgodę na używanie tych znaczków. Były
one zaprojektowane i wydrukowane „ad hoc”, bo tylko w ciągu ok. 48 godzin, a przedstawiały: znaczek o nomi-
nale 5-groszy – herb stolicy syrenkę warszawską oraz znaczek o nominale 10-groszy – godło państwowe orzeł 
w koronie. Tak sprawne przygotowanie i wydrukowanie znacznej liczby znaczków świadczy o niezwykłych zdol-
nościach organizacyjnych i operatywności organizatorów Poczty Miejskiej. Wybór tematyki obu znaczków miał
także duże znaczenie propagandowe i pokazywał, że nawet pod obcym panowaniem udało się wprowadzenie
do obiegu znaczków pocztowych z godłem narodowym i z syrenką, herbem stolicy. 

Po ukończeniu wstępnych przygotowań dnia 23 września 1915 r. (3 dni po uruchomieniu niemieckiego urzędu poczto-
wego) nastąpiło otwarcie Poczty Miejskiej. Pierwsza siedziba była zlokalizowana przy ulicy Mazowieckiej 7 w lokalu by-
łego Banku Międzynarodowego Petersburskiego, gdzie miała swoje biura także poczta niemiecka. W celu usprawnienia
pracy, Warszawa została podzielona na 8 okręgów doręczeń, zaś Praga (prawobrzeżna strona miasta) na 2 okręgi, w któ-
rych w początkowym okresie zatrudniono po dwóch listonoszy. W miarę wzrostu natężenia ruchu pocztowego okręgi
zostały podzielone na dzielnice, a listonoszom wyznaczono do obsługi stałe rewiry, których w sumie było 60. 

Znaczki pocztowe wydrukowano techniką litograficzną w war-
szawskiej firmie Jana Cotty przy ul. Kapucyńskiej 7. Pierwotnie
przygotowane dwa rodzaje znaczków: znaczek o nominale 
5 groszy przedstawiający herb stolicy tj. stylizowaną syrenę
umieszczoną pod portalem, którego łuk wspiera się na dwóch
wysokich kolumnach. Na łuku umieszczono inicjały K.O.m.W.
(Komitet Obywatelski miasta Warszawy), pod łukiem zaś rok
1915 (fot. 1). Drugi znaczek o nominale 10 groszy przedstawiał
orła polskiego, na którego piersi jest rozwinięta wstęga z inicja-
łami K.O.M.W. Ponad orłem widnieje rok wydania 1915, w który
pomiędzy cyframi wkomponowano koronę (fot. 2). 
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Krzysztof Piwko

Znaczki Komitetu Obywatelskiego Miasta stołecznego Warszawy tzw. „komitetowe”:
▼Fot. 1 ▼ Fot. 2



Rysunki znaczków zostały zaprojektowane przez prof. Edwarda Trojanowskiego. Szczególnie obraz syrenki od-
biega od dzisiejszego – znanego nam herbu miasta. Jako wzór posłużył autorowi herb Warszawy z czasów XVI-
XVIII wieku, został jednak w znacznym stopniu zmieniony przez artystę. Najprawdopodobniej Trojanowski
posłużył się dziełem niemieckiego geografa Georga Brauna „Theatrum praecipuarum totus mundi urbium Liber
VI” wydanym w latach 1593-1613 w Kolonii. Tam na rycinie wykonanej przez Antoniego Hierata i Abrahama Hog-
henberga widnieją herby Polski i Warszawy w postaci niemal identycznej z figurującymi na znaczkach komiteto-
wych. Z projektów Trojanowskiego sporządzono kreskowane klisze cynkowe, a z nich małe kamienie
litograficzne, za pomocą, których wydrukowano znaczki.

Polecając wykonanie znaczków pocztowych, przewidywano pobieranie opłaty za listy zwykłe w kwocie 5 groszy, zaś za
listy powyżej 250 gramów 10 groszy. W praktyce zastosowanie 5-groszowego porta okazało się niewykonalne, ponieważ
w obiegu nie było dostatecznej ilości monet ½ kopiejkowych (równowartości 1 grosza), dlatego podjęto decyzje o przed-
rukowaniu całego nakładu nadrukiem „6 groszy”. Początkowo przedruku dokonywano za pomocą małego stempelka
kauczukowego z napisem „6 groszy” bez ramki (fot. 3). Jednocześnie używano dwóch stempelków różniących się od sie-
bie nieznacznym przesunięciem cyfry „6” względem słowa „groszy”. Ponieważ pieczątki przystawiano ręcznie, dlatego
charakteryzuje je przypadkowe – często ukośne – ustawienie na powierzchni znaczka. Do stempelków przeważnie uży-
wano fioletowego tuszu, ale zdarzają się także przedruki w kolorze czarnym, czerwonym lub niebieskim. Spotyka się rów-
nież znaczki z podwójnie odciśniętym nadrukiem w jednym lub dwóch kolorach. Powstanie podwójnych nadruków
mogło mieć miejsce wówczas, gdy jeden nadruk nie był dość wyraźny dlatego uzupełniano go drugim. 

Z biegiem czasu stempelki uległy zużyciu, dlatego 30 września 1915 r. zastąpiono je stempelkiem większym, przy
czym dla zabezpieczenia przed zbyt szybkim zużyciem napis „6 groszy” ujęto w prostokątną ramkę (fot. 4). Także 

i duży stempelek wykonano w dwóch egzemplarzach, różniących się od
siebie drobnym szczegółem (okrągła plamka/przecinek) występujące nad
literą „s” w napisie „groszy”. 
Kolejne znaczki 6-groszowe zostały już wykonane mechanicznie w dru-
karni Rubiszewski i Wrotnowski. Nadruku dokonano tak, aby cyfra „6” przy-
kryła cyfrę „5” na znaczku. Prawdopodobnie w drukarni nie znaleziono 
80 czcionek jednego kroju, w związku z tym 5 znaczków ostatniego rzędu
arkusza przedrukowano odmiennymi czcionkami, tzw. szerokimi szóst-
kami (fot. 5). Nadruku dokonano w kolorze czarno-niebieskim, jednak 
z powodu niedokładności w mieszaniu i przygotowaniu farby, pewną ilość
arkuszy wydrukowano w kolorze niebieskim, przy czym właściwa farba
nadruku tego wydania jest czarna. Tym typograficznym-maszynowym
nadrukiem opatrzono 118 tys. znaczków, które do obiegu zostały wpro-
wadzone 30 października 1915 r. 

Następne wydanie znaczków przedrukowych zostało wykonane na kolejnym na-
kładzie znaczków 5-groszowych charakteryzujących się zielonym kolorem rysunku
oraz szaro-piaskowym tłem. Zauważono, że na takich znaczkach lepiej widoczne
są stemple pocztowe. Do nadruku użyto małych cyfr litograficznych „6 - 6” (tzw.
małe szóstki) (fot. 6). W powyższy sposób dokonano przedruku 720 tys. szt. znacz-
ków 5-groszowych. Wydanie to weszło do obiegu 22 listopada 1915 r. 
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Znaczki przedrukowane „5 na 6 groszy”

▼▼

Fot. 3

▼

Fot. 4

▼

Fot. 5

▼

Fot. 6
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W miarę wyczerpywania się nakładu poprzedniego wydania przy-
gotowano kolejne, które weszło do obiegu 2 lutego 1916 r. 
Wykonano go na nowym nakładzie znaczka 5-groszowego 
w zmienionym kolorze trawiasto-zielonym i tle brunatno-piasko-
wym. Tym razem cyfry „5” zakryto gwiazdkami, pomiędzy którymi
wydrukowano nową wartość „6 gr.” (fot. 7) . Wydanie to w sumie
ukazało się w trzech nakładach w ilości powyżej 3,1 mln szt.

Znaczki 10-groszowe służyły do opłacania korespondencji o wadze powyżej 250 gramów oraz depesz i listów
ekspresowych (fot. 8). Wspomniane znaczki wydrukowano w sumie w sześciu nakładach w okresie od września
1915 do lipca 1916 r. Ogólny nakład tych znaczków wyniósł powyżej 1,6 mln szt., z czego znaczną ilość użyto
jako znaczków stemplowych (skarbowych) zaś ok. 92 tys. przedrukowano do nowej wartości „2 grosze”

W związku z zaistniałą potrzebą opłacania druków postanowiono dnia 10 listopada 1915 r. wydrukować znaczki
2-groszowe. Na nowe znaczki o tym nominale władze okupacyjne nie wyraziły zgody, dlatego dokonano przed-
ruku pewnej ilości znaczków 10-groszowych nową wartością 2-grosze. W sumie wykonano trzy nakłady tych
znaczków. Pierwszy nakład to tzw. „duże dwójki” (fot. 9). 

Po wyczerpaniu się tego nakładu 10 grudnia 1915 r. sporządzono kolejny, tym razem z cyframi mniejszymi niż
poprzednio tzw. „małe dwójki” (fot. 10). 
Kolejny przedruk o treści „2 gr.” (fot. 11) wprowadzono do obiegu w trzech nakładach z lutego, kwietnia i września 1916 r.

Po początkowym sukcesie znaczków tzw. „komitetowych” w październiku 1915 r. prof. E. Trojanowski zaprojekto-
wał nową serię znaczków tzw. „serię pomnikową” (fot. 12), której nominały zostały dopasowane do obowiązują-
cych taryf czyli 2,6,10 i 20 groszy. Nie spodziewając się odmowy władz okupacyjnych zlecono ich wykonanie
drukarni Jana Cotty. W sumie wszystkich czterech znaczków wydrukowano ponad 2 mln szt. na wysokiej jakości
papierze ze znakiem wodnym poziomych falistych linii. W grudniu 1915 r. pomimo usilnych starań władze nie-
mieckie definitywnie odmówiły wydania zgody na używanie tych znaczków. Znaczki odłożono do magazynu Po-
czty Miejskiej, gdzie przeleżały aż do końca wojny. Po jej zakończeniu i odzyskaniu niepodległości cały nakład
(aczkolwiek nieznacznie uszczuplony z powodu strat wynikłych z nieprawidłowego magazynowania) uzyskał
nadruk „Poczta Polska” i wszedł do obiegu jako tzw. „I wydanie warszawskie” (fot. 12).  
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Znaczek o nominale 10 groszy

Znaczek 10-groszowy z nadrukiem maszynowym „2 grosze”

Niedopuszczone do obiegu znaczki Poczty Miejskiej

▼ ▼Fot. 9

▼ ▼Fot. 11

▼Fot. 8

▼Fot. 10

▼

Fot. 7



W następstwie wydanego przez niemiecki zarząd pocztowy zakazu używania jakichkolwiek znaczków pocztowych
niewydanych przez Pocztę Rzeszy Niemieckiej, Poczta Miejska została zmuszona do wprowadzenia stempelków tary-
fowych. 20 października 1916 r. wprowadzono do użycia pierwszą serię takich stempelków. Do rozróżnienia pory do-
ręczenia przesyłek wprowadzono dwa kolory tuszu, w którym odbijano stempelki. Przesyłki doręczane na pierwszej
zmianie (godz. 8.00 - 15.00) miały kolor fioletowy a przesyłki doręczane na drugiej zmianie (godz. 15.00 - 22.00) miały
kolor czerwony. Wprowadzone do użytkowania stempelki odpowiadały opłatom taryfowym.

1. Stempelek o nominale 2 grosze - do opłacenia doręczenia druków (fot. 13),
2. Stempelek o nominale 6 groszy - do opłacenia doręczenia pocztówek i listów (fot. 13),
3. Stempelek o nominale 11 groszy - do opłacenia doręczenia przesyłek o wadze powyżej 250 gramów,
4. Stempelek o nominale 20 groszy - do opłacenia ekspresów i telegramów (fot. 14).

 

W kwietniu 1917 r. władze niemieckie wprowadziły na okupowanym przez siebie terytorium zamiast powszechnie
używanej waluty rosyjskiej - walutę niemiecką (marki i fenigi), ustalając kurs wymiany w stosunku 100 rbl. = 216 mk.
Pociągnęło to za sobą zmianę opłat pocztowych. Dla druków utrzymano dawna taryfę 2 grosze, dlatego nie wprowa-
dzono nowego stempelka, natomiast dla innych przesyłek wprowadzono następujące stempelki taryfowe:

5. Stempelek o nominale 7 groszy - do opłacenia doręczenia pocztówek i listów (fot. 15),
6. Stempelek o nominale 11 groszy - do opłacenia doręczenia przesyłek o wadze powyżej 250 gramów,
7. Stempelek o nominale 22 groszy - do opłacenia ekspresów i telegramów (fot. 16).

Stempelki te były używane zaledwie 4 dni 26-30 kwietnia 1916 r. Do obecnych czasów zachowała się bardzo nie-
wielka ich liczba, co powoduje, że są bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów, a te nieliczne egzemplarze, które
trafiają na aukcje filatelistyczne osiągają wysokie ceny. 
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▼

Fot. 14

▼

Fot. 16

▼

Fot. 12

Stempelki taryfowe Poczty Miejskiej

Stempelki taryfowe pierwszego wydania

Stempelki taryfowe drugiego wydania

▼▼

Fot. 13

▼▼

Fot. 15
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Pozostawienie polskiej nazwy „grosze” dla określenia jednostki płatniczej (odpowiadającej wartości fenigów) wy-
woływało ciągłe nieporozumienia między listonoszami a odbiorcami korespondencji, dlatego Poczta Miejska
zmuszona była wprowadzić nowe stempelki z nominałami w fenigach. W stempelkach użyto pisowni „fenygi” dla
odróżnienia od niemieckich fenigów. Nowe stempelki zaczęto użytkować dnia 1 maja 1916 r.:

8. Stempelek o nominale 2 fenygi  – do opłacenia doręczenia druków (fot. 17),
9. Stempelek o nominale 7 fenygów - do opłacenia doręczenia pocztówek i listów (fot. 18),
10. Stempelek o nominale 11 fenygów - do opłacenia doręczenia przesyłek o wadze powyżej 250 gramów,
11. Stempelek o nominale 22 fenygi - do opłacenia ekspresów i telegramów (fot. 19).

Pod koniec 1917 r. zaszła potrzeba podwyższenia wynagrodzenia listonoszom. W tym celu zdecydowano się na
podwyższenie opłat pocztowych za doręczenie przesyłek. Nowe stempelki weszły do użytku 1 grudnia 1917 r.:  

12. Stempelek o nominale 5 fenygów  - do opłacenia doręczenia druków (fot. 20),
13. Stempelek o nominale 10 fenygów - do opłacenia doręczenia pocztówek i listów (fot. 21),
14. Stempelek o nominale 20 fenygów - do opłacenia doręczenia przesyłek o wadze powyżej 250 gramów (fot. 22),
15. Stempelek o nominale 30 fenygi - do opłacenia ekspresów i telegramów (fot. 23).
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▼

Fot. 21

▼

Fot. 17

Stempelki taryfowe trzeciego wydania

Stempelki taryfowe czwartego wydania

▼▼

Fot. 20

Fot. 19

▼ ▼

Fot. 18

Fot. 23

▼ ▼

Fot. 22



1 lipca 1918 r. Magistrat przekazał Pocztę Miejską powołanemu przez Radę Regencyjną Rządowi Polskiemu
(wciąż pod okupacją niemiecką), reprezentowanemu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, któremu odtąd
miały podlegać wszystkie placówki pocztowe. Według dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji
władz naczelnych w Królestwie Polskim (z dn. 3 stycznia 1918 r.) wszystkie urzędy państwowe miały nosić tytuł
„Królewsko-Polskich”. Zgodnie z tymi postanowieniami Ministerstwo wprowadziło odpowiednie stempelki tary-
fowe z napisami. W takich okolicznościach powstało piąte – najrzadsze wydanie stempelków taryfowych. Bazując
na poprzednich stempelkach dodano napis „K.P. Urząd Pocztowy” w Warszawie, w górnej części stempelka
umieszczono orła, a określenie waluty wyrażono skrótem „FEN.”:

16. Stempelek o nominale 5 fenygów - do opłacenia doręczenia druków,
17. Stempelek o nominale 10 fenygów - do opłacenia doręczenia pocztówek i listów (fot. 24),
18. Stempelek o nominale 20 fenygów - do opłacenia doręczenia przesyłek o wadze powyżej 250 gramów,
19. Stempelek o nominale 30 fenygi - do opłacenia ekspresów i telegramów.

Okupacyjne władze niemieckie kategorycznie sprzeciwiły się używaniu przez Pocztę Miejską nazwy „Królewsko-
Polski Urząd Pocztowy”, traktując ją, jako organ pomocniczy poczty niemieckiej a nie, jako samodzielną instytu-
cję. Dlatego zaledwie po upływie jednego dnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało zmuszone do
wycofania tych stempelków i powrotu do stempelków czwartego wydania. Stempelki taryfowe piątego wydania
były w obiegu tylko przez 3 zmiany (1lipca – 1 i 2 zmiana, 2 lipca – 1 zmiana), dlatego do dziś uważane są za uni-
katy i bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów.

Pomysłu umieszczenia w górnej części stempelka orła nie porzucono. Zmieniono, więc w porównaniu do piątego
wydania napis na stempelku na „Poczta Miejska w Warszawie” oraz dodano orła. Stempelki tego wydania weszły
do użytkowania 8 września 1918 r. i posługiwano się nimi do 16 listopada 1918 r., kiedy to Warszawska Poczta
Miejska, już jako państwowa, zaprzestała pobierania opłaty za doręczenie przesyłek pocztowych: 

20. Stempelek o nominale 5 fenygów  - do opłacenia doręczenia druków,
21. Stempelek o nominale 10 fenygów - do opłacenia doręczenia pocztówek i listów (fot. 25),
22. Stempelek o nominale 20 fenygów - do opłacenia doręczenia przesyłek o wadze powyżej 250 gramów,
23. Stempelek o nominale 30 fenygi - do opłacenia ekspresów i telegramów (fot. 26).
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Stempelki taryfowe piątego wydania

Stempelki taryfowe szóstego wydania

▼

Fot. 24

▼

Fot. 26

▼▼

Fot. 25
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Poczta Miejska przejęła na siebie obowiązek dostarczania depesz. W tym celu otwarto biuro w gmachu telegrafu
przy ulicy Fredy, w którym w godzinach 8-22 pracowało po dwóch urzędników na zmianie. Depesze były odbie-
rane co pół godziny, następnie rozsyłane za pomocą specjalnych listonoszy na rowerach. W pierwszym okresie za
doręczenie depesz pobierana była opłata w wysokości 20 gr. (2 znaczki po 10 gr.) (fot. 27), później wprowadzono
stempel o treści „Za doręczenie depeszy 20 groszy” (fot. 28) . Zmianę tę wprowadzono z uwagi na to, że depesze
doręczano w kopertach z wydrukowanym pokwitowaniem odbioru przez adresata, które zwracano do niemiec-
kiego urzędu telegraficznego. 

W celu usprawnienia pracy pocztowej stosowano szeroki wachlarz stempli pomocniczych, z których najczęściej
spotykane są te o treści:

- „Wręczenie opłacone” (fot. 29), 
- „P.M.” (skrót od nazwy Poczta Miejska),
- „NICHT ZU ERMITTELN/WARSCHAUER BÜRGERPOST.” [nieosiągalny/Warszawska Poczta Miejska], (fot. 30),
- „ANNAHME VERWEIGERT/WARSCHAUER BÜRGERPOST.” [odmowa odbioru/Warszawska Poczta Miejska],
- „verzogen nach / ………………….. / WARSCHAUER BÜRGERPOST.” [wyprowadził się do / ………….  / 

Warszawska Poczta Miejska], 
- „ ……………………./WARSCHAUER BÜRGERPOST.” [ …………../Warszawska Poczta Miejska],
- „……… ZURÜCK” [ …….. z powrotem] (fot. 29).

Znaczki i przesyłki Warszawskiej Poczty Miejskiej od wielu lat są bardzo
chętnie zbierane przez kolekcjonerów, zarówno polskich jak i pochodzą-
cych z zagranicy. Są to głownie osoby zainteresowane tematami związa-
nymi z I Wojną Światową lub terenami okupowanymi przez Niemcy. Na jej
temat napisano wiele książek i artykułów, spośród, których chyba najob-
szerniejszą jest książka Aleksandra Śnieżki „Poczta Miejska Miasta St. War-
szawy 1915-1918”, z której zaczerpnąłem większość informacji.
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Opłata za doręczanie depesz

Stemple pomocnicze

▼Fot. 30

▼ ▼Fot. 29

▼

Fot. 27 Fot. 28

▼

■



Teren Galicji w momencie abdykacji cesarza Austro-Węgier – Karola I znajdował się pod jurysdykcją Polskiej Ko-
misji Likwidacyjnej, powstałej w Krakowie 31.10.1918 r. Działała ona do 10.01.1919 r., kiedy dekretem J. Piłsud-
skiego  została zniesiona, a na jej miejsce powołano Komisję Rzadzącą dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego oraz
Górnej Orawy i Spiżu. Jej podstawowym zadaniem było zespolenie byłego zaboru austriackiego z resztą ziem
polskich. Komisja ta miała prawo wydawać rozporządzenia tymczasowe (art. 1, p. 3 Statutu). Oznaczało to upo-
rządkowanie pewnego chaosu, o którym pisze jeden z działaczy samorządowych:
„Komisja Likwidacyjna krakowska, która iure caduco przywłaszczyła sobie władzę w Galicji, jest właściwie komisją
dezorganizacyjną. Komisarzem ludowym wojny jest malarz Tetmajer. Komisarzem spraw wewnętrznych – La-
socki, który mianuje na wszystkie powiaty komisarzy ludowych. W niektórych powiatach zamianował komisa-
rzami ludowymi chłopów. Prócz tego upoważnia do tworzenia po powiatach sowietów do kontrolowania
komisarzy. Niby to, mają to być rady przyboczne i kontrolujące pod nazwą powiatowych komisji likwidacyjnych.
(...) Odniosłem wrażenie, że spomiędzy członków PKL nikt właściwie niczego dobrze nie rozumie. Każdy rządzi na
swą rękę. Witos wystawia przepustki ze swoim podpisem. Chcą drukować banknoty, stemple i znaczki pocztowe,
nie rozumiejąc, że ich banknoty nie będą miały żadnej wartości”.
W przypadku wspomnianych znaczków pocztowych rzeczywiście musiało istnieć rozporządzenie tymczasowe,
skoro było to wydanie regionalne, zastępujące wycofane 20 stycznia 1919 r. znaczki austriackie. W literaturze
wspomina się o istnieniu sporu w sprawie tego wydania; lepiej rozumiemy istotę problemu, kiedy wiemy, dla-
czego J. Piłsudski uregulował sprawy PKL dekretem w styczniu 1919 r.
Prace nad tym wydaniem musiały rozpocząć się w styczniu 1919 r., skoro pierwszy znaczek o nominale 25 hal
znalazł się w sprzedaży pocztowej w dniu inauguracji Sejmu Ustawodawczego, czyli 9.02.1919 r. Wydanie to ofi-
cjalnie było w użyciu do 31 maja 1919 r . Wiemy także, że o jeden miesiąc wydłużono okres jego sprzedaży.
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REGIONALNE WYDANIE KOMISJI RZĄDZĄCEJ (d. PKL)
Julian Auleytner

▼
▼

Fot. 1. Pokazane są powyżej dwie próby z kamienia. Po lewej próba nr 1, na której orzeł z koroną ma podniesiony dziób do góry;
po prawej kolejna próba nr 2 z prawidłowym ustawieniem głowy orła i korony. Próba nr 1 wykonana w dwóch kopiach zacho-
wała się do dziś w jednym egzemplarzu.
Kolejne próby wykonywano również na nominale 25 hal, który był najbardziej użyteczny dla obiegu pocztowego. List kosztował
25 hal, a polecenie drugie tyle.

Fot. 2. Próby w różnych kolorach na różnym papierze. Próba w kolorze zielonym na papierze użytym do druku znaczków od 2 do
20 hal. Próba w kolorze fioletowym na papierze użytym do druku znaczków o nominale 25 hal do 1 korony. Oznaczenie papieru:
x – drzewny szarożółty, szorstki, średni; y – bezdrzewny, niebieskawy, gładki, cienki; z – bezdrzewny, biały, gładki, gruby. 

x x y z
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Próby typu A. Pierwsze druki z form obejmujących tylko jeden znaczek poznać można po tym, że naroża znacz-
ków są oznaczone kreseczkami. Występują one w kombinacjach: 2+3 hal; 20+ 6 hal; 15+ 10+ 5hal; 50+70hal.
Wszystkie poniżej na fot. 3-5.

Typ C wykonanych prób to odbitki 15-kliszowej formy dla nominałów 5, 10 i 15 hal. Na odwrotnej stronie znaj-
dują się wtórne odbitki (Abklatsch) z innych prób.

Różnica w próbach typu C i A widoczna jest w postaci klamerek przy narożnikach. W typie C klamerki są tylko
na narożnikach skrajnych, w typie A – na wszystkich narożach.
Próby były wykonywane na wspomnianych trzech typach papieru, oznaczonych jako x dla nominałów 2 – 70
hal, w kolorze żółtawym dla nominałów 2 i 3 hal.
Papier oznaczony jako y zastosowano dla prób o nominałach 5,10,15 i 25 hal.
Papier oznaczony jako z zastosowany do próby o nominale 25 hal oraz formach kliszowych znaczków 57, 59 i 60.
Znane są wtórne odbitki pierwszego projektu nadruku tzw. krakowskiego na odwrotnej stronie prób 55I i 56I,
czyli pokazanych na fot. 3.

Forma drukarska składała się z dwóch lub trzech sektorów, z których jeden miał 10 x 10, a drugi 10 x 5 znaczków.
Formy wartości 50 i 70 hal ułożone były w jednym
sektorze 10 x 10 i dwóch sektorach 5 x 5 znacz-
ków. Przy znaczkach o wartości 1 korona sektory
układano prostopadle (prawa strona fot. 7).
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▼
▼

Fot. 3. Próby typu A dla nominałów 2 i 3 hal. Istnieją także próby tych samych
nominałów (typ B) na papierze żółtawym, na którym drukowano definitywne

wartości 2 – 20 hal. Widoczne przebarwienie to efekt „zmęczenia” papieru.
Fot. 4. Próby typu A dla nominałów

20 hal i 6 hal.

▼

Fot. 5. Próby typu A dla kolejnych
nominałów.

▼

Fot. 6. Przykład próby znaczka 57 (5hal) wykonanej w kolorze czarnym 
na papierze bezdrzewnym, białym, gładkim. Jest to lewa część 15-kliszowej

formy. Analogiczne próby wykonano dla nominałów 10 i 15 hal.

▼

Fot. 7. Przesunięcia druku (koloru) na nominale 1 korona.
Prawa strona skanu pokazuje prostopadłe ułożenie formy.



Obieg pocztowy wydania Komisji Rządzącej jest interesujący. Całe wydanie spotyka się dopiero od marca. Więk-
szość użytego pocztowo nakładu została zniszczona przez klej dekstrynowy, który w urzędach służył do nakleja-
nia znaczków tego wydania, ale jednocześnie je niszczył. 

Całe wydanie było więc tylko w obiegu około 90 dni. Po 31 maja 1919 r., kiedy wstrzymano sprzedaż, tolerowano
krótki czas te znaczki, być może z prywatnych zapasów. Na karcie z II połowy 1919 r. były kwestionowane przez
kontrolę pocztową, czego dowodem są nakazane zwroty za użycie tych znaczków w Jordanowie. W dalszej części
tekstu pokazuję ciekawsze zastosowania do listów, kartek, przekazów pieniężnych i adresów przesyłowych.
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▼

▼ ▼

▼

▼ ▼

Fot. 8. Znane jest  podwójne
drukowanie na nominałach
10 i 15 hal.

Fot. 12. Trójjęzyczny przekaz pocztowy z mieszaną franka-
turą wydania krakowskiego i Komisji Rządzącej, wysłany 
z Chrzanowa 6.03.1919 r. do Bielska. Opłata 2 hal za blankiet
+ 70 hal za przekaz. Połączenia obu wydań krakowskich są
wyjątkowo rzadkie.

Fot.13. Bankowy list  polecony, miejscowy, opłacony za
wagę pow. 20 gr.

Fot. 11. Polecony list z I dnia obiegu, 9.02.1919, wysłany z Krakowa do Warszawy przez redaktora krakowskiego „Filatelisty Pol-
skiego” Ig. Oresa. Znaczki za 25 hal były w lutym w obiegu, ale są nieczęsto spotykane. Podobno trwał spór z Warszawą o stoso-
wanie tych znaczków.

Fot. 9. Wtórne odbitki maszynowe spoty-
kane są na nominałach 2,3,15,20, 70 hal
oraz 1 koronie.

Fot.10. Abklasch nominału
1 korona.
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W okresie stosowania znaczków Komisji Rządzącej obowiązywała taryfa polska: list zwykły kosztował 25 hal, kartka – 
15 hal, polecenie – 25 hal. List w II kat. wagowej (powyżej 20 gr) – dodawano 15 hal za kolejne 20 gram. Korespondencja
zagraniczna jest z tego wydania bardzo rzadko spotykana, z wyjątkiem Austrii. Była ona traktowana wg taryfy krajowej.

63WARSZAWA   2014 XXI  OWF

▼

Fot. 14. Trójjęzyczny adres przesyłkowy na paczkę o wadze 9 kg z Krakowa 2 do Radymna. Opłata 6 znaczkami za 1 koronę, na
miejscu pobrano porto w wys. 10 hal. Unikalny przykład frankatury wielokrotnej tego nominału! Jest to bowiem jedyny znany

taki adres. Brak znaczka opłaty 2 hal za blankiet, ale mogła być pobrana w gotówce.

▼

▼

Fot. 15. List ekspresowy polecony z agencji pocztowej Cmo-
las do Warszawy, wysłany 4.04.1919 r. W tym czasie nie

funkcjonowała jeszcze taryfa za listy ekspresowe; policzono
więc 50 hal za list polecony + 60 hal za ekspres wg dawnej
taryfy austriackiej. List po drodze nie został przyspieszony.

Fot. 16. Prawidłowo opłacony przekaz na 390 koron wysłany z Birczy do Przemyśla.
W łącznej opłacie jest także wliczone 2 hal za blankiet.



Do unikalnych przesyłek z tego wydania należą listy wartościowe. Znanych jest dosłownie kilka ( mniej niż 5
sztuk). Prezentowany poniżej należy do właśnie takich unikatów.

Część nakładu wydania tzw. PKL została prywatnie przedziurkowana w Żywcu oraz innych miejscach Galicji, np.
w Krakowie. Obieg pocztowy ze znaczkami perforowanymi jest rzadszy niż normalny i dlatego ma wyższe ceny
rynkowe. Poniżej piękna kartka pocztowa prawidłowo opłacona, wysłana do Wiednia.
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Fot. 17. List wartościowy wysłany 12.03.1919 r. z Krakowa do Warszawy. Pobrano opłatę 50 hal jak za
polecenie, 30 hal od wagi wynoszącej 52 gram oraz 25 hal za ubezpieczenie listu o wartości 100 koron.
Razem 1 korona i 5 hal. List w Warszawie ma datę 13.3.1919.

▼

Fot. 18. Prywatny sekretnik wysłany z okazji
imienin adresata z Prądnika Czerwonego do
Łodzi. List potraktowano jako przesyłkę woj-
skową i dopłacono 25 hal za polecenie (miejs-
cowe prowizorium).

▼

Fot. 19. Ocenzurowana w Kra-
kowie polecona kartka wy-
słana do Wiednia 29.03.1919 r.,
opłacona dwoma znaczkami
perforowanymi w Żywcu.
Opłata zgodna z taryfą polską.

▼
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Wydanie tzw. PKL spotkało się z wieloma publikacjami, wśród których nie omawiano obiegu pocztowego, lecz
przede wszystkim błędy, a nawet fałszerstwa, które wykonano szereg lat po wycofaniu głównego wydania 
z obiegu. Dlatego wybrane przykłady ilustrowane powyżej stanowią bardzo ciekawą część naszej historii poczty.
Zastosowano znaczki tego wydania dla przedruku dopłat. 5 znaczków PKL z nadrukami dopłat o nominałach 6, 20 i 35
MK zostało wprowadzonych przez Pocztę Polską w lutym 1921 r. i jest bardzo rzadko spotykanych z obiegu, a dwa 
z nich – 20Mk/ 10 hal oraz 35 Mk/70 hal nie są praktycznie znane z jakiegokolwiek obiegu ze względu na zakup tych
nominałów przez kupca z Wiednia. Znaczki te były wykorzystywane, jako uznane wydanie ogólnopolskie, czyli zostało
akceptowane mimo regionalnego charakteru jego wcześniejszego stosowania.
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Fot. 20. Ocenzurowany w Krakowie list polecony wysłany 16.06.1919 r. z Rzochowa do
USA. Opłata 75 hal zgodna z polską taryfą dla listów zagranicznych. Dla tego wydania bar-

dzo rzadka destynacja. Znaczek PKL tolerowany, jako prywatny zapas. 

▼

Fot. 21. Rewers wewnętrz-
nego dokumentu pocztowego

rozliczającego przekazy 
w 1921 r. z zastosowaniem

dwóch nominałów przedru-
ków dopłatnych wydania PKL.

Odpadły znaczki z innego 
wydania za 10 Mk.

▼

■



KONKURS SPOD BARYKADY
Zrodzone na początku Powstania Warszawskiego z autentycznej potrzeby: Harcerska Poczta Polowa i Poczta Po-
lowa Armii Krajowej stały się po kilku dniach faktem i fenomenem społecznym. Ze służby pocztowej, prowadzo-
nej w trudnych i ryzykownych warunkach, zaczęły korzystać tysiące mieszkańców walczącej stolicy – szczególnie
liczni z tych oddzielonych działaniami bojowymi od swych najbliższych, oczekujących wieści o ich losie. Oczywi-
ście nikt wówczas nie marzył o „komórkach”, a korzystanie ze stacjonarnych telefonów stało się wkrótce bardzo
utrudnione lub niemożliwe. Pozostała poczta, której „nerwem” byli harcerscy łącznicy, wywodzący się z „Zawi-
szy” – najmłodszego szczebla Szarych Szeregów, a zarazem najmłodsza, pod względem wieku jej członków, anty-
hitlerowska organizacja okupowanej Europy.

Działająca ofiarnie służba pocztowa, zostaje wkrótce rozpoznana przez mieszkańców stolicy jako jeden z atrybu-
tów i instytucji ujawniającego się Polskiego Państwa Podziemnego. Stąd też zrodziło się oczekiwanie, po 5 latach
niewoli, na mini-symbol wolności – ojczysty znaczek pocztowy.
Najszybciej pojawiły się prowizoria. Z inicjatywy szefa Poczty Polowej AK mjr Maksymiliana Broszkiewicza ps. „Embicz”
pod nadzorem ad hoc powołanej komisji, pieczętowano na nielicznych zdobycznych znaczkach, nadrukiem „Poczta
Powstańcza” i Orłem w Koronie, znienawidzony konferekt Hitlera. Nie dawało to jednak wystarczającej satysfakcji.

W tej sytuacji z inicjatywą wydania oficjalnych znaczków powstańczych wystąpił kpt. Tadeusz Żenczykowski 
ps. „Kania”, szef Wydziału Propagandy KG AK. Na zebraniu zwołanym 11 sierpnia 1944 r. z udziałem rh. in. komen-
danta Karcerskiej Poczty Polowej hm. Przemysława Góreckiego, szefa Poczty Polowej AK, przedstawicieli sztabu po-
wstania płk „Montera” – Komendy Okręgu Warszawskiego AK i Departamentu Pocztowego Delegatury Rządu RP na
Kraj, podjęto decyzję o oficjalnym wydaniu znaczków powstańczej AK, ogłaszając skrócony konkurs na ich projekt.
Niezwłocznie za pomocą poczty i harcerskich łączników starano się dotrzeć do artystów-grafików i plastyków
przeważnie współpracujących z konspiracyjną prasą i wydawnictwami. Rzadko kto znajdował się pod właściwym
adresem.
Jak wspomniał, w złożonej mi przed laty relacji, por. Marian Sigmund, oficer dyspozycyjny Zgrupowania AK „Kiliński”:
„znajdowałem się na posterunku obserwacyjnym przy barykadzie, kiedy dotarł do mnie harcerzyk z BIP-u (Biura Infor-
macji i Propagandy AK- S.F.O.) z warunkami konkursu. Zaczął się krótki, ale dość przykry ostrzał granatnikami ul. Sór-
skiego-Warecka. Przycupnęliśmy pod ścianą wtedy pomyślałem „powariowali! Teraz!- Robić konkurs?” Szybko
machnąłem „co mi ślina na wyobraźnię rzuciła”. Harcerzyk porwał ten kwadracik zarysowanego papieru i i zniknął mi
z oczu”.

Decyzją jury pod przewodnictwem Mieczysława Jurkiewicza ps. „Narbutt” – szefa Pracowni Graficznej BIP-u wy-
różniono trzy projekty. Pierwszą nagrodę zdobył Stanisław Tomaszewski ps. „Miedza”, drugą Marian Sigmund (za
projekt dosłownie „spod barykady”), a wyróżnienie przypadło nieznanemu przez przeszło półwiecze uczestni-
kowi konkursu. Jak udało mi się ostatecznie ustalić był to bardzo popularny przed wojną grafik, autor wielu pla-
katów i ilustracji - Tadeusz Gronowski. On jeden z tej trójki miał doświadczenie w projektowaniu znaczków
pocztowych, m.in. serii okolicznościowej na 100-lecie Powstania Listopadowego.
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Dr Stanisław F. Ozimek

Prawdopodobnie żaden znaczek pocztowy w dziejach nie przeszedł tak krwawych
narodzin i nie posiadał tak dramatycznego, krótkiego żywota.

Mjr Tadeusz Dołęga-Kamieński,  ps. „Badacz”
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Zdobywca I nagrody – grafik Stanisław Miedza-Tomaszewski (ur. 1913), absolwent warszawskiej ASP, m.in. uczeń
prof. Wojciecha Jastrzębowskiego, już od pierwszych miesięcy okupacji wiąże się z konspiracyjną Służbą Zwycię-
stwa Polski, następnie WZW i Armią Krajową. W ramach tzw. Akcji „U” uczestniczy czynnie w antyhitlerowskiej dy-
wersji propagandowej. Jest autorem wielu satyrycznych grafik, m.in. popularyzowanego przez tajne pisma
piktogramu Hitlera z podpisem Hycel!. Aresztowany przez Gestapo, torturowany w osławionej Alei Szucha, nie
zdradził tajemnic organizacyjnych. Uwolniony przez śmiałą akcję podziemia, po wszczepieniu mu w szpitalu wię-
ziennym tyfusu i wykreśleniu z rejestru żywych.

Mieszkańcy okupacyjnej Warszawy pamiętają jego pełne symboliki patriotyczno-religijnej projekty grobów Wiel-
kanocnych, realizowane w latach 1940-1944 w stołecznym kościele Św. Anny.
W projekcie znaczka Poczty Polowej AK, autor przedstawił w skomponowanej rzeźbiarsko grupie młodych po-
wstańców, na tle tarczy słonecznej, idących do ataku z wyrabianymi przez konspiracyjne rusznikarnie „błyskawi-
cami”. Pod stopami żołnierzy powstańczych, rzucona flaga ze swastyką. Na drugim planie główny pejzaż
walczącej stolicy „Prudential”, sylwetka kolumny Zygmunta III, płonące domy Starego Miasta. 

Z projektu „Miedzy” wykonano w dawnej Drukarni Polskiej przy ul. Szpitalnej 12, w Powstaniu działającej pod
nazwą Placówki nr 1 WZW (Wojskowych Zakładów Wydawniczych), negatyw znaczka na kolodionie, a z niego
pramatrycę tzw. „kamień matkę”, zawierający dwa wizerunki znaczków obok siebie. Dalsze prace nad matrycą
przeniesiono do Placówki nr 3 WZW przy ul. Chmielnej 18 w dawnych Zakładach Litografii Artystycznej K. Głów-
czewskiego, gdzie miejscowi specjaliści, drogą przeniesienia na kopię białkową, wykonali już właściwą formę li-
tograficzną. Składa się ona z 55 znaczków w pionowym układzie 5 x 11 sztuk. Na dolnym marginesie wyróżniały
się grube kreski, będące próbą koloru.

Wykonaną matrycę przeniesiono przez gęsto ostrzeliwane ulice, z powrotem do placówki nr 1 WZW. Warto
dodać, że konwojował tę cenną przesyłkę osobiście dowódca ochrony Placówki nr 3, por. Wawrzyniec Żuławski
ps. „Radca” znakomity alpinista i muzykolog.

Wreszcie postanowiono przystąpić w ostatnim tygodniu sierpnia 1944 roku, na polecenie szefa WZW por. Je-
rzego Rutkowskiego ps. „Kmita”, do druku znaczków powstańczych, pod ścisłym nadzorem i zarachowaniem. 
Z braku wystarczającej ilości barwnych farb drukarskich oraz niedostatku energii elektrycznej nakład znaczków
musiał być ograniczony. Seria wg. projektu Miedzy-Tomaszewskiego składała się z 5 wartości o różnej barwie 
i identycznym rysunku. Druk odbywał się na płaskiej prasie ręcznej w skrajnie trudnych warunkach.
Jak wspominał komendant Placówki nr 1 WZW por. Michał Wojewódzki ps. „Andrzej”: „Hala maszyn płaskich
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Fascimile szkicu Stanisława Miedzy-Tomaszewskiego 
do konkursowego projektu na znaczek poczty polowej AK,

Warszawa, sierpień 1944.

Czworoblok znaczka I wydania definitywnego w kolorze cy-
nobrowym wg projektu Miedzy-Tomaszewskiego.

▼

▼



miała szklany dach, nie stanowił on żadnej osłony przed odłamkami pocisków, nie mówiąc oczywiście o bom-
bach lotniczych… Nasi pracownicy poligraficzni wykazywali bardzo wysoki stopień odporności psychicznej i po-
czucia obowiązku, pracując bez przerw, szczególnie w drugiej połowie sierpnia, gdy plac Napoleona był celem
niemieckich dział i moździerzy, „krów” (miotaczy pocisków rakietowych S.F.O.), a naloty sztukasów powtarzały się
parę razy dziennie.

Rodzące się w prawdziwie bojowych warunkach znaczki wydrukowano w zaplanowanej ilości, po 50 arkuszy każ-
dej wartości. Ilość znaczków wyniosła 13 500 sztuk. Z kolei w warunkach chałupniczych, przystąpiono do ich per-
foracji i ręcznego (!) nałożenia gumy.
O bardzo drobiazgowej kontroli druku i wydania definitywnego może świadczyć fakt minimalnej ilości odbitek
próbnych i makulatury drukarskiej. Perfororowane odbitki w kolorze karminowym (próba koloru) zachowały się
zaledwie w paru egzemplarzach.
Wiadomości o wydrukowaniu znaczków powstańczych przedostały się rychło do prasy. Wydawana w Śródmie-
ściu-Południe gazeta AK „Barykada” w anonsie pt. „Nowe znaczki polskie” pisała m.in.:
„Departament Poczt i Telegrafów w najbliższych dniach wypuści w obieg pierwsze od 5 lat znaczki pocztowe (...).
Wartość nominalna znaczków pocztowych wynosić będzie w okresie przejściowym 1 zł”.

DEDYKOWANE BOHATEROM STAREGO MIASTA
Po wydrukowaniu 5-sztukowej serii projektu Stanisława Miedzy-Tomaszewskiego okazało się, że niewielki nakład
był zbyt mały, aby nawet po jednej sztuce obsłużyć żołnierzy oddziałów powstańczych, członków służb pomoc-
niczych, nie licząc korzystającej najliczniej z poczty polowej ludności cywilnej i zapalonych kolekcjonerów. Mimo
pogarszających się gwałtownie warunków bojowych i bytowych przystąpiono do emisji 2. wydania definityw-
nego. Zaplanowanego, jak udało się ustalić, wbrew dotychczasowym katalogowym zapisom, jako dwuznacz-
kowa seria o barwie cynobrowej i jasno-brunatnej oraz identycznym motywie.

Autor projektu 2. wydania Poczty Polowej AK, por. Marian Siegmund (ur. w 1902 r. w Błudnikach na Podolu), brał
udział jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Studiował na oddziale Architektury Politechniki
Lwowskiej i ukończył warszawską ASP. Był uczestnikiem licznych wystaw krajowych i światowych m.in. Między-
narodowej Wystawy Sztuki i Techniki w Paryżu w 1937 r. oraz World Fair w Nowym Jorku w 1938 r. Pasmo sukce-
sów przerywa wojna. Ppor. Siegmund bierze udział w kampanii wrześniowej, zbiega z niewoli sowieckiej (unikając
zapewne losu ofiar Katynia), wstępuje do konspiracji ZWZ i AK na rodzinnym Podolu, a po powrocie do Warszawy na
przełomie 1943/44 nawiązuje m.in. kontakt z podwydziałem Propagandy Mobilizacyjnej „Rój”.

Gdy wybucha Powstanie, zostaje oficerem dyspozycyjnym Zgrupowania AK „Kiliński”, uczestnicząc m.in. w zdo-
byciu kompleksu Poczty Głównej przy pl. Napoleona. Na zdobytym w czasie tych walk czołgu, a ściślej – dziale
samobieżnym Jagdpanzer 38 „Heter”, zamalowuje insygnia hitlerowskie i wypisuje nazwę „Chwat”. Bierze z powo-
dzeniem udział w konkursie na znaczek powstańczy. Projekt Mariana Siegmunda przedstawiał w pionowej, dyna-
micznej kompozycji dwóch powstańców atakujących butelkami z benzyną zza przedpiersia barykady, zbliżający
się od strony placu Zamkowego niemiecki czołg. W tle sylwetka kolumny Zygmunta III, zarys głównego frontonu
i wież katedry św. Jana oraz sylwetki wypalonych domów Starego Miasta. Autor akcentuje tu heroiczne walki
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Anons o spodziewanym ukazaniu się pierwszych znaczków powstańczych;
powstańcza gazeta AK „BARKADA” z dnia 27.08.1944 r.

▼
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obrońców Starówki, a wybierając na miejsce akcji plac Zamkowy przy-
pomina historyczne miejsca okupione krwią rodaków w XIX wieku
przez carskich oprawców.
Prace poligraficzne projektu Mariana Siegmunda zostały podjęte w
Placówce nr 3, czyli w Zakładach Litografii Artystycznej Główczeskiego.
Z projektu wykonanego czarnym tuszem na brystolu przez autora w
pracowni graficznej BIP-u wykonano metodą fotograficzną zmniej-
szone odbitki w barwach: czarnej, ceglastej i brązowej. Zdaniem nie-
których ekspertów były to falsyfikaty. Jednak wg. złożonej mi relacji
uczestniczącego w tym procesie poligraficznym znakomitego fa-
chowca inż. Jerzego Mierzejewskiego, wykonane w minimalnej ilości
odbitki, były fazą pośrednią procesu poligraficznego i służyły jako tzw.
wglądówki do retuszu i wyboru właściwej barwy.

W dalszym procesie poligraficznym wykonano formę litograficzno-zło-
żoną z 6 odbitek znaczków w układzie 3x2. Następnie za pomocą odbi-
tek białkowych utworzona została pramatryca drukowa w pionowym
układzie 9x5, czyli 45 znaczków w arkuszu. Każdy z 6 znaczków pra-
matrycy przeniesionej na formę drukową posiada pewne drobne róż-
nice pozwalające ustalić ich pozycje w arkuszu. Druga ostatnia emisja

jednoznaczkowa drukowana była na prasie ręcznej w Placów nr 3 WZW na Chmielnej na przełomie sierpnia 
i września 1944. Placówka WZW nr 1 została w między czasie zbombardowana. Perforacje wykonano już po dru-
giej ostrzeliwanej stronie Sikorskiego (Al. Jerozolimskich) w prywatnej drukarni „Lech” Aleksandra Niedolistka 
i przekazano do dyspozycji komendanta powstańczej Poczty Polowej por. hm Przemysława Góreckiego. Jednak
w skutek krytycznej sytuacji militarnej znaczki I wydania nie weszły do obiegu. Warto dodać, że pramatryce 
i matryce obu powstańczych wydań zostały komisyjnie skasowane ok. 7 sierpnia 1944, aby nie dawały o pokusy
do nielegalnych „nowodruków”. W odróżnieniu od drugiej edycji, znaczki II serii wg. projektu Miedzy-Tomaszew-
skiego dostały się do pocztowego obiegu, choć z niemałymi perturbacjami. 

JAK NA ZAWISZY…
Por. harcmistrz Przemysław Górecki, komendant powstańczej Poczty Polowej, powstałej ok. 20 sierpnia 1944 w wy-
niku połączenia Harcerskiej Poczty Polowej i ukazującej mniejszą aktywność Poczty Polowej AK, postanowił uczcić 
5. rocznicę Września 1939 wprowadzeniem do obiegu znaczków powstańczych i wydania definitywnego. Jednak
plan ten, mówiąc trywialnie, „wziął w łeb” za sprawą Luftwaffe. Samoloty wroga z upodobaniem właśnie w dzień 
1 września i paru następnych bombardowały okolice placu Napoleona, bomby spadały również na gmach Poczty
Głównej, gdzie znajdował się lokal powstańczej poczty i składowane były pocztowe rekwizyty, w tym znaczki. Ocenia
się, że zniszczone zostało ok. 60 procent skąpego nakładu świeżo wydrukowanych znaczków.
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Essej projektu konkursowego Mariana
Sigmunda do II wydania Poczty Polo-
wej AK

Próbna odbitka litograficzna (foto-lito) znaczka II wydania definitywnego. 
Ze zbioru Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

Znaczek II wydania definitywnego



Górecki przy pomocy swej przybocznej drużyny, ewakuował się z ocalałym znaczkowym inwentarzem do Śród-
mieścia-Południe. Znalazł tam prowizoryczną kwaterę na terenie aktywnie wciąż działającego Oddziału Poczto-
wego przy ul. Wilczej, którego szefem był harcmistrz Władysław Olędzki ps. „Papa”. Warto dodać, że przed wojną
był on nauczycielem wf i wybitnym propagatorem sportu w warszawskim Gimnazjum i Liceum Batorego – szkoły
bohaterów uwieńczonych w „Kamieniach na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Obaj harcmistrze i pocztmistrze
Górecki i Olędzki, uzgodnili niecodzienny tryb wprowadzenia ocalonych znaczków powstańczych do obiegu tak,
aby nie zostały wyczerpane w ciągu jednego dnia. Zalecono personelowi oddziału pocztowego, który stanowiły
w większości harcerki, aby przekazane im znaczki nie były bezpośrednio wydawane klientom poczty, lecz nale-
piane przez nie dopiero po ocenzurowaniu przesyłki. Jak relacjonowała Jadwiga Jasiecka, jedna z harcerek peł-
niąca służbę w sortowni na ul. Wilczej:
„po ocenzurowaniu nalepiało się przydzielone znaczki, naturalnie tylko po jednej sztuce na każdą przesyłkę, Zwracano
również uwagę na adres: tam gdzie doręczenie było ryzykowne, to znaczka nie nalepiano uważając, że go szkoda.”

Zachowane z pożogi wojennej, legendarne, opatrzone znaczkiem powstańczym przesyłki tzw. „Badarfsbriefen”
(niem.: z pewnego obiegu pocztowego), zachowane w kilkudziesięciu egzemplarzach, są prawdziwym rarytasem
kolekcjonerskim w zbiorach poświęconych II wojnie światowej i dziejom poczt skautowych, rozproszonych 
w prywatnych kolekcjach od Europy: w Polsce i Niemczech, oraz w Szwajcarii – znakomity zbiór Pana Zbigniewa
Mikulskiego RDC, aż po Amerykę Płn., Australię i Azję (Japonia).

… I STRACONE NADZIEJE WARSZAWY
Historia ma swoje imponderabilia, również pocztowe. Okazało się, że apetyt na powstańcze znaczki miał rów-
nież dowódca Korpusu tłumiącego Powstanie Warszawskie - gen. SS i Policji Erich von dem Bach. Dał temu nie-
znane szerzej świadectwo płk. Iranek-Osmecki ps. „Heller”, szef Oddziału II Komendy Głównej AK, pełnomocnik
gen. Bora-Komorowskiego na rozmowy kapitulacyjne prowadzone w kwaterze von dem Bacha w dworku pod
Ożarowem. Jak wspomniał płk. „Heller” w jednej z przerw w rozmowach kapitulacyjnych, butny Prusak pochwalił
się przed wysłannikiem gen. „Bora”, że miał tak znakomitą kadrę szpiegowską, że wiedział o działalności powstań-
czej poczty polowej, a nawet o emitowanych przez nią znaczkach. Wpadł na pomysł, aby wzorem powstańców
wykorzystywać podziemne kanały i wysyłać do Śródmieścia swych agentów, przeważnie Volksdeutsch-ów lub
przedstawicieli kolaboranckich jednostek dobrze mówiących po Polsku, aby zdobywać informacje szpiegowskie 
i zapewne... upragnione znaczki. Jednak pomysł spalił na panewce. Jedni ze szpiegów nie wracali z ryzykownych
wypraw, a nikomu nie udało się zdobyć powstańczych znaczków, czy to luzem czy ostemplowanych „grzeczno-
ściowo” na kartach czy kopertach. Okazało się, że na harcerskiej obsłudze oddziałów pocztowych można było po-
legać jak na Zawiszy!
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List z autentycznego
obiegu pocztowego tzw.
„bedarfsbrief” (niem.)
przesłany 12.09.1944 r.
z oddziału powstańczej
Poczty Polowej War-
szawa Południe ul. Wil-
cza 41 do dzielnicy
Czerniaków
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Chaetodon capistratus (szczecioząb czworooki)  
występuje w Morzu Karaibskim, Zatoce Meksykańskiej oraz

tropikalnej, zachodniej części Oceanu Atlantyckiego (od USA
aż do Wenezueli). Osobniki starsze spotkać można w pobliżu

skał, podczas gdy młodsze często zamieszkują podwodne
łąki traw morskich. Szczecioząb czworooki odżywia się drob-

nymi bezkręgowcami, najczęściej widuje się pojedyncze
osobniki lub pary żerujące w obrębie swoich terytoriów, na

głębokości między 2 a 20 metrów. W warunkach naturalnych
dorasta do 7 cm długości. Jest popularną rybą akwariową.

Nie jest gatunkiem zagrożonym, w miejscu swojego wystę-
powania pojawia się wciąż dość powszechnie.

Balistoides conspicillum (rogatnica jasnoplama)
zasiedla wody słone i słonawe Indo –Pacyfiku, od wy-
brzeży Afryki, a także Ocean Spokojny do Południowej Ja-
ponii i Nowej Kaledonii. Zamieszkuje laguny i okolice raf
koralowych na głębokości od 1 do 75 metrów. Dorasta do
50 cm długości, zaś jej pokarm stanowią kraby, krewetki,
koralowce i mięczaki. Występuje raczej pojedynczo. 
W razie zagrożenia chowa się w zakamarki rafy, gdzie kli-
nuje się w szczelinach używając do tego twardych, rucho-
mych promieni w płetwach. Dla człowieka może być
niebezpieczna z uwagi na bardzo silne i ostre szczęki oraz
na kolce na płetwach i trzonie ogonowym. Szczególnie
agresywna w okresie odchowu potomstwa, którego za-
ciekle broni. Niekiedy trzymana w akwariach.

EMISJA ZNACZKÓW 
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Acanthurus sohal (pokolec arabski)
występuje w Morzu Czerwonym, w wodach otaczających
Półwysep Arabski (północna część Morza Arabskiego) oraz 
w przybrzeżnych wodach Zatoki Perskiej. Zamieszkuje naj-
częściej zewnętrzne partie rafy, narażone na silne ruchy
wody wywołane falowaniem. Jest bardzo sprawnym i szyb-
kim pływakiem, więc z turbulencjami wody radzi sobie zna-
komicie. Wykazuje bardzo silny terytorializm, a swojego
rewiru potrafi bronić zaciekle. Z tego powodu nie zaleca się
go niepokoić, gdyż nierzadko zdarza się, iż atakuje zbyt na-
tarczywych nurków. Obserwować go można już w bardzo
płytkich wodach, niekiedy na głębokości mniejszej niż 0,5
metra. Pokarm jego stanowią głównie glony porastające
rafę, ale chętnie spożywa także drobne rafowe bezkręgowce.
Jest rybą okazałą, dostojną, w warunkach naturalnych jest
długowieczny i dorasta do ponad 30 cm. W miejscu swojego
występowania jest poławiany i sprzedawany jako ryba ja-
dalna. Natomiast z uwagi na atrakcyjne ubarwienie oraz
kształt jest także popularną rybą akwariową. Nie jest gatun-
kiem zagrożonym.

Rhinomuraena quaesita (murena wstążkowa) 
ma bardzo szeroki obszar występowania, gdyż zamieszkuje

wody zarówno Oceanu Indyjskiego, jak i Pacyfiku. Zwykle
spotyka się ją na obszarach z dnem piaszczystym lub mulis-

tym, aczkolwiek czasem zasiedla także jaskinie i szczeliny 
w skałach i rafach, na świat wystawiając jedynie głowę.

Osiąga długość do 130 cm. Uważa się, że gatunek ten jest
bardzo silnie związany ze swoim miejscem zamieszkania:
obserwowano występowanie poszczególnych osobników 

w tych samych miejscach przez okres miesięcy lub nawet lat.
Pojawia się na głębokości od 1 do 70 metrów. Pokarmem

mureny wstążkowej są małe ryby, czasem drobne bezkrę-
gowce. Dla ludzi jest nieszkodliwa, niekiedy trzymana jako

ryba akwariowa.
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Amphiprion ocellaris (błazenek plamisty) 
zamieszkuje wody na Zachodniego Pacyfiku, na północ od
Australii aż do Taiwanu i Wysp Ryuku. Zwykle spotykany na
niewielkich głębokościach: od 1 do 15 metrów. Ściśle zwią-
zany ze środowiskiem rafy, gdzie znajduje schronienie wśród
parzących ramion ukwiałów, które dla błazenka okazują się
zupełnie niegroźne. Najchętniej zamieszkuje płytkie i spo-
kojne laguny. Jest to jedna z najbardziej znanych akwario-
wych ryb morskich, a swoją popularność w dużej mierze
zawdzięcza filmowi animowanemu „Gdzie jest Nemo?”. 
W okresie rozrodu błazenki łączą się w pary, ikrę przyklejają
pod ochronnym parasolem ramion ukwiału macierzystego.
Samiec dba o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój ikry,
wachlując ją płetwami i tym samym zapewniając dostęp do
tlenu. Błazenki  dorastają do 11 cm długości, a ich pokarm
stanowią drobne bezkręgowce. W warunkach naturalnych
mogą żyć nawet 12 lat, jednak w akwariach zwykle dużo
krócej. Jest to jeden z nielicznych gatunków ozdobnych ryb
morskich, który rozmnaża się w niewoli.

Chelmon rostratus (pensetnik dwuoki) 
zamieszkuje wody przybrzeżne północnej Australii oraz
Zachodniego Pacyfiku, aż po Japonię. Nie jest związany ze
środowiskiem wyłącznie rafowym, spotyka się go w róż-
nych siedliskach, na głębokości od 1 do 25 metrów, nie-
kiedy w wodach o dużej turbulencji. Najczęściej
występuje pojedynczo lub parami, dorasta maksymalnie
do 20 cm długości.  Jest rybą terytorialną, niegroźną dla
człowieka. Specyficzny pyszczek działa jak penseta chi-
rurga i pozwala na precyzyjne wyciąganie drobnych bez-
kręgowców z podwodnych szczelin. Pensetnik dwuoki
jest częstym mieszkańcem akwariów morskich.

EMISJA ZNACZKÓW 
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Pomacanthus xanthometopon 
(ustniczek błękitnogłowy) 

występuje w regionie indopacyficznym: w wodach otaczają-
cych Malediwy, Wanuatu,  japońskie wyspy Yaeyama oraz
Mikronezję. Jest gatunkiem ściśle związanym ze środowi-

skiem rafy, w której znajduje schronienie oraz pokarm. Ob-
serwuje się go na głębokości od 5 do 30 metrów, zwykle

występuje samotnie, często chroni się w jaskiniach lub 
w szczelinach. Młode osobniki odżywiają się glonami, zaś
dorosłe głównie gąbkami oraz innymi zwierzętami osiad-

łymi. Ustniczek błękitnogłowy dorasta do 38 cm. W handlu
akwarystycznym pojawia się z rzadka.

Hippocampus sp. (pławikonik)
nazwę swoją wywodzi od charakterystycznego kształtu ciała, is-

totnie przypominającego figurę konia używaną w szachach. 
W obrębie rodzaju Hippocampus znajduje się kilkadziesiąt ga-

tunków ryb, zasiedlających wody słone oraz słonawe strefy tropi-
kalnej całego świata. Wszystkie pławikoniki są mało mobilne,

spędzają życie przyczepione chwytnym ogonem do roślinności
wodnej lub innych podwodnych elementów, przemieszczając się

na niewielkie jedynie odłegłości. Długość w zależności od ga-
tunku waha się od 4 do 20 cm. Żywią się zooplanktonem, który
lokalizują przy pomocy niezależnie od siebie działających oczu.
Łączą się w stałe pary, zaś partnerzy wspólnie wykonują zsyn-

chronizowane, rozbuowane tańce godowe. Samica przy użyciu
wydłużonego pokładełka składa ikrę do specjalnej kieszeni, znaj-

dującej się na brzuchu samca. Po okresie „ciąży” rodzi on malut-
kie pławikoniki. Niestety te urokliwe ryby są masowo poławiane

i suszone, zaś później sprzedawane jako ozdoby lub proszko-
wane i znajdujące zastosowanie w medycynie ludowej. W do-
datku jest również bardzo pożądaną rybą akwariową, mimo iż

handel nimi jest nielegalny. Z powyższych powodów wiele ga-
tunków pławikoników obecnie zagrożonych jest wymarciem.



ZOSTAŃ CZŁONKIEM
OKRĘGU WARSZAWSKIEGO PZF
Zostając Członkiem Warszawskiego Klubu Filatelisty (nowe koło okręgowe) będziesz mógł rozpocząć kolekcjono-
wanie znaczków pocztowych lub kontynuować i realizować swoje hobby poprzez:

•   aktywny udział w życiu twojego Koła i Okręgu;
•   spotkania z ludźmi o podobnej do twojej pasji kolekcjonowania znaczków pocztowych; 
•   przynależność do Klubów Zainteresowań działających w Okręgu Warszawskim: OLIMPIJCZYK, VARSA-

VIANA, ZNAKI POLECENIA;
•   rozwijanie własnej wiedzy filatelistycznej i budowę eksponatu wystawowego;
•   korzystanie z doświadczeń wielu doskonałych filatelistów aktywnych w naszym Okręgu;
•   korzystanie z programu i uczestnictwo w życiu Warszawskiego Klubu Filatelisty;
•   bezpośredni dostęp do czytelni i biblioteki PZF im. Aleksandra Sękowskiego (ok. 10.000 woluminów do-

tyczących filatelistyki);
•   porady ekspertów PZF na miejscu;
•   dostęp do wszystkich wydawnictw Poczty Polskiej S.A., szczególnie do tych przeznaczonych dla PZF;
•   uczestnictwo w filatelistycznych imprezach i wystawach;
•   uczestnictwo w wystawach filatelistycznych - warszawskich, krajowych i zagranicznych;
•   uzyskiwanie kolejnych odznaczeń związkowych.

Zarząd Okręgu Warszawskiego PZF
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POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW
Organizacja pożytku publicznego: 0000201405

ZARZĄD OKRĘGU WARSZAWSKIEGO
al. Wilanowska 115 lok. 59 A, parter,
02-765 Warszawa, tel. 22 625 25 01

Adres do Korespondencji: Skr. Poczt. 383, 
ul. Świętokrzyska 31/33, 00-950 Warszawa 1
Adres e-mail: zowpzf.warszawa@wp.pl, www.pzfwarszawa.pl
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