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Winietki w polskim ruchu olimpijskim 

1. W świecie winietek olimpijskich 
Kolekcjonerstwo związane z igrzyskami olimpijskimi ery nowożytnej jest bardzo 

bogate w różnorodne formy i treści, chociażby ze względu na licząca ponad sto lat 
historię współczesnego olimpizmu i olbrzymią popularność igrzysk. Przedmiotem za
interesowania kolekcjonera może być, cokolwiek ... , a w tym rozdziale zaprezentowa
ne będą i usystematyzowane winietki związane z działalnością Polskiego Komitetu 
Igrzysk Olimpijskich, PKIO- dawna nazwa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, PKOI na 
rzecz promocji udziału polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich i gromadzenia 
funduszy na pokrycie bezpośrednich kosztów udziału w samych igrzyskach. W roz
dziale tego obecnego opracowania poświęconego znaczkom metalowym i odzna
kom PKOI (falerystyka), autor niniejszej publikacji opisał funkcjonowanie "Funduszu 
Olimpijskiego", dlatego też, w tym rozdziale podane są tylko te informacje, które uzu
pełniają oraz wzbogacają wiedzę kolekcjonerską od strony winietek olimpijskich. 

Pierwsza .,winietka" (winieta, fr. vignette - ozdoba), związana z nowożytnym ruchem 
olimpijskim, którą zamówił baron Pierre de Coubertin, została zaprezentowana z okazji 
powołania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, MKOI w Paryżu w dniu 23 czerwca 
1894 roku. Kilka egzemplarzy tej winietki z pierwszym logo MKOI odnaleziono w archi
wach olimpijskich w 1957 roku, [38). W dalszej części tego opra
cowania w odniesieniu do prezentowanego materiału używana 
będzie nazwa zdrobniała "winietka". W filatelistyce używana jest 
nazwa "nalepka" lub "zalepka". 

Winietki olimpijskie i sportowe należy zdecydowanie przypi
sać do grupy memorabiliów olimpijskich, niezależnie od formy 
i celu ich wydania. 

Pomysł zbierania funduszy za pomocą małych miniaturo
wych grafik, czyli znaczków pocztowych, przedstawili dwaj mło
dzi greccy filateliści · bracia Demetrius i John Sacoraphos, którzy 

Winietka MK0/1894, 
średnica: 35 mm 

wpadli na pomysł zebrania brakujących środków finansowych na odbudowę stadionu 
olimpijskiego w Atenach. Pomysł ten, polegający na uzyskaniu tych środków ze sprze
daży znaczków pocztowych, poddali pod rozwagę parlamentowi greckiemu i następ
cy tronu księciu Konstantemu. Poczta grecka przygotowała serię 12 znaczków pocz
towych z motywami starożytnych igrzysk i mitologii greckiej, którą wprowadzono do 
obiegu w dniu 25 marca 1896 roku (wg kalendarza gregoriańskiego), tj. w dniu otwar
cia Pierwszych Igrzysk Olimpijskich Ery Nowożytnej . Wcześniej, parlament grecki 
uchwalił, że 50% dochodu ze sprzedaży znaczków przez pocztę zostanie przekazane 

Uwaga : 
Ilustracje winietek i przesyłek pocztowych przedstawiane w rozdziałach o winietkach i filatelistyce wy
konano z oryginalnych walorów pochodzących ze zbiorów autora tego rozdziału [3, 4}, z wyjątkiem 
opisanych oddzielnie kilku walorów. Do celów edytorskich ilustracje nie zachowują oryginalnych wy
miarów prezentowanych walorów oraz proporcji pomiędzy poszczególnymi walorami. 
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na rzecz Komitetu Organizacyjnego igrzysk ateńskich . l w ten sposób filateliści 
całego świata wsparli narodziny ruchu olimpijskiego. Znaczki pocztowe z 1896 
roku były pierwszymi w historii filatelistyki światowej , które zamiast prezentować 
głowy królewskie ukazywały motywy igrzysk starożytnych. Znaczki olimpijskie 
poczty greckiej spotkały się z olbrzymią krytyką ówczesnych środowisk kolekcjo
nerów i bojkotem firm filatelistycznych, które zalecały nazywać je "nalepkami". 
Idea emitowania winietek z okazji igrzysk olimpijskich przyjęła się na dobre w tym 
czasie i dopiero kolejne znaczki pocztowe związane z numerowanymi igrzyskami 
olimpijskimi ukazały się z okazji igrzyska w Antwerpii w 1920 roku. 

Znaczki 60 lepta 
i 10 drachma z greckiej 

serii olimpijskiej 1986 r. 

Winietka Austriackiego 
Komitetu 

Olimpijskiego 1912 

4 HELLEH 

· ··· ··~········· ···· ···· . 

...,. 

Ponieważ proces przygotowania i druku winietek nie jest tak sformalizowany 
i długotrwały jak emisji znaczków pocztowych, dlatego też, od igrzysk ateńskich 

X-lecia w 1906 roku zaczęto wykorzystywać okolicznościowe winietki do celów 
promocyjnych sportu i olimpizmu, a wkrótce również do pozyskiwania funduszy 
na organizację igrzysk oraz udział narodowych ekip. Po raz pierwszy fundusz 
olimpijski poprzez sprzedaż winietek postanowili gromadzić działacze Austriac
kiego Komitetu Olimpijskiego z okazji Igrzysk w Sztokholmie w 1912 r. Rozprowa
dzano winietki w cenie 4 halerzy, jednakże cena taka nie była uwidoczniona na 
winietce, a tylko na marginesie arkusza. 

Przykłady winietek z wydarzeń olimpijskich 1906-1920 przedstawiono poniżej. 

1906. Między-Igrzyska 1908. Wystawa Francusko· 1912. Igrzyska Olimpijskie 1914. Igrzyska Panegipskie, 
X-lecia Nowożytnych Igrzysk, Brytyjska, Londyn V Olimpiady, Sztokholm Aleksandria -XX-lecie 

Ateny Nowożytnych Igrzysk 
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1914. 1/·ga . Olimpiada" 
Rosyjska, Ryga 
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1916. Igrzyska VI Olimpiady, 1920. Igrzyska VII Olimpiady, 1920. Winietka Szwajcarskie· 
Berlin (odwołane z powodu Antwerpia go Komitetu Olimpijskiego 

1-szej Wojny Światowej) 

Polska dołączyła do klubu winietek olimpijskich w 1923 roku. Zainteresowa
nych wydawnictwami winietowymi na rzecz międzynarodowego ruchu olimpij
skiego odsyłam do publikacji, m.in. (6, 38, 58). 

2. Winietki na rzecz polskiego ruchu olimpij
skiego 
2.1. Prekursory polskich winietek i znaczków olimpijskich 

Pomimo, że nie istniała państwowość Polska i instytucje polskie, w tym komi
tet olimpijski, na ziemiach i w miastach polskich prowadzono działalność sporto
wą w ramach towarzystw i stowarzyszeń o charakterze kulturalno-sportowym. 
Polacy, zanim defilowali za własną " biało-czerwoną" flagą, uczestniczyli w igrzy
skach olimpijskich w ekipach państw zaborców. Wprowadzanie do tematu pol
skich winietek olimpijskich należy rozpocząć od zaprezentowania wydawnictw 
z dwóch ważnych imprez sportowych, które miały miejsce w Warszawie w 1903 
i 1912 roku, i które zostały udokumentowane winietkami. 

Pierwsza polska winietka z okazji Wystawy Sportowej "SPORT 1903" w War
szawie przedstawiała atletę wznoszącego zwycięski wieniec laurowy. Nazwę wy
stawy umieszczono również w języku rosyjskiego zaborcy "CnOPTV1BHA71 
BbiCTABKA BAPWABA 1903". 

W maju 1912 roku, tuż przed igrzyskami olimpijskimi w Sztokholmie w Warsza
wie zorganizowano Międzynarodową Wystawę Przemysłowo-Sportową, która 
odbyła się na stadionie na Dynasach. W ramach wystawy odbyło się szereg za
wodów i demonstracji sportowych. Wystawę dokumentują winietki, znane w czte
rech kolorach przedstawiające dyskobola antycznego wg rzeźby Myrona na tle 

r 
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panoramy "przemysłowej" Warszawy oraz widokówki artystyczne i fotograficzne 
z napisami wystawy w języku francuskim: "Exposition lnternationale des Sports 
et de !'Industrie, Varsovie, Mai-Juin 1912". Warto nadmienić, że w tym okresie 
panowała "moda" na organizowanie dużych imprez sportowych z wystawami. 
Kolejne igrzyska olimpijskie Paryż 1900, Saint Louis 1904 oraz Londyn 1908 od
były się w wspólnie ze światowymi wystawami, a zwolennikiem takich wielkich 
imprez, na wzór amerykański, był sam baron Pierre de Coubertin. 

Winielki wydane przez Komitet Organizacyjny Międzynarodowej Wystawy Sportowo-Przemysłowej 
w Warszawie, 1912 r. 

Do niezwykłych rarytasów należą pamiątki z tej wystawy, a szczególności ory
ginalne dokumenty wysłane z wystawy pocztą. Oprócz datowników pocztowych 
w języku rosyjskim, na winietce odbito okrągły stempelek w języku polskim: "Wy
stawa Sportowo-Przemysłowa Warszawa 1912". Kartka pocztowa posiada jesz
cze jedną szczególną wartość historyczną, ukazuje bowiem przepiękny gmach 
Teatru Wielkiego oraz atmosferę otaczającego placu wraz z "intensywnym" ru
chem samochodowo-dorożkarsko-tramwajowym oraz pieszym. 

Strona adresowa i ilustracyjna poczt6wki nadanej z Międzynarodowej Wystawy Sportowo-Pnemys/owej w Warszawie, 
28.5.1912 r. (dala w kasowniku wg kalendarza gregoriańskiego). Winielka wystawy w czwartej wersji kolorystycznej, 

granatowo-szarej. 

Kolejne winietki, ale już oficjalnie olimpijskie ukazały się dopiero w 1923 roku, 
w kilka lat po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i powołaniu Polskiego Ko
mitetu Igrzysk Olimpijskich w 1919 roku. 
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2.2. Winietki na Fundusz Olimpijski PKIO i PKOI 

2.2.1. Oficjalne winietki Funduszu Olimpijskiego 1923-1960 
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Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich prowadził od 1921 roku akcję "Tydzień Olim
pijski" popularyzującą pierwszy udział polskich sportowców w Igrzyskach Olim
pijskich w 1924 roku, jednakże komitet nie był w stanie sfinansować samodzielnie 
udziału polskiej ekipy. W końcu 1923 roku, akcję gromadzenia środków finanso
wych została zapoczątkowana artykułem Tadeusza Garczyńskiego na łamach 
tygodnika sportowego "STADION" [55]. W dniu 29 października 1923 roku po
wstała komisja Funduszu Olimpijskiego, która podjęła decyzję o przygotowaniu 
i sprzedaży propagandowych winietek, a dochód z ich sprzedaży zasilił fundusz 
olimpijski. l tak społeczeństwo polskie poprzez dobrowolny zakup winietek olim
pijskich otworzyło naszym sportowcom drogę do udziału w igrzyskach olimpij
skich pod biało-czerwoną flagą. 

Pod względem graficznym pierwsze nalepki olimpijskie były bardzo skromne, 
podobnie jak nasze znaczki pocztowe z tego okresu. Nominał winietki na koloro
wym ornamentowym tle przykryty był nadrukiem "POLSKA NA OLIMPJADĘ". 

Powodzenie pierwszej "winietkowej" akcji zachęciło do emisji winietek na po
krycie udziału polskich sportowców w kolejnych igrzyskach olimpijskich. Wszyst
kie winietki PKIO, a później PKOI, zawierały w swojej treści nominał sprzedażny 
winietki. Fabian Bura w albumie o polskiej filatelistyce olimpijskiej , [12], napisał, 
że " ... prekursorami naszych znaczków olimpijskich są winietki olimpijskie ... ". 

Przy zdobywaniu funduszy na drugą wyprawę ol impijską do Amsterdamu 
w 1928 roku zastosowano bardzo nowoczesną formę "marketingu" stosując ujed
nolicone logo dla wszystkich wydawnictw PKOI, tj. papieru listowego, kopert fir
mowych, plakatów, dyplomów oaz winietek na fundusz olimpijski. Motywem prze
wodnim jest "Koń Sławy" ("A horse of the Glory") przedstawiający antycznego 
zwycięzcę olimpijskiego, trzymającego zrywającego się do biegu konia według 
projektu Zygmunta Kamieńskiego. Motyw ten został powtórzony przy emisji wi
nietek na fundusz olimpijski PKOI w 1932 roku, Los Angeles oraz w roku 1936, 
Berlin. 

Czworoblok winietki olimpijskiej PKOI ze wzorem 
graficznym dla Funduszu Olimpijskiego 1928, 

1932 i 1936 roku. 
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Na rok olimpijski 1940, Garmisch Partenkirchen oraz Helsinki (igrzyska letnie 
i zimowe odwołane z powodu wybuchu 11-giej Wojny Światowej) PKOI przygoto
wał nowy wzór winietek ze stylizowanym orłem . 

Okres powojenny był czasem odbudowy Polski ze wojennych popiołów. 
W 1948 roku, PKOI przygotował serię trzech winietek jednobarwnych z motywem 
"Pięciu Kół" (W.27-W.29.) i w ten sposób m.in. zbierał fundusze na wyjazd skrom
nej ekipy polskich olimpijczyków do Londynu. W skandynawskim roku olimpij
skim Oslo/Helsinki1952 nie zarejestrowano żadnych wydawnictw winiełkowych 
PKOI. 

Daleka wyprawa do Australii wymagała dużych funduszy. PKOI uruchomił m.in. 
specjalne konkursy zakładów piłkarskich. We współpracy z Państwową Wytwór
nią Papierów Wartościowych, PWPW w Warszawie powstały pierwsze profesjo
nalnie wydrukowane winietki, W.31. 

2.2.2. Totalizator Sportowy sponsorem polskich olimpijczyków 

W końcu lat pięćdziesiątych XX w., aktywną działalność na rzecz Funduszu 
Olimpijskiego rozpoczyna P.P. "TOTALIZATOR SPORTOWY", który zamawia druk 
winietek w PWPW. Jedna z winietek, W.36, zaprojektowana została przez Stani
sława Słanię , światowej sławy rytownika, który w swojej karierze zawodowej wy
konał ponad 1000 rytów znaczków pocztowych, głównie dla koronowanych głów. 
Winietka, w kolorze czerwonym, przedstawia wielkowymiarową statuę biegaczy 
podczas zmiany sztafetowej. Rzeźba "Sztafeta" wg projektu Adama Romana 
profesora warszawskiej ASP, była wykonana techniką narzutu cementowego na 
siatkę metalową i ozdabiała wejście na teren główny stadionu X-lecia w Warsza
wie (w ostatnich latach największy bazar "EUROPA''), rozebranego na przełomie 
2008 i 2009 roku. W jego miejsce powstaje "STADION NARODOWY" na mistrzo
stwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. 

Winietka P.P. Totalizator Sportowy, 
W.37 o nominale 2 zł wg projektu 

Czesława Słani. 

Winietka o nominale 1 O zł, W.37. - oszczepnik, została zaprojektowana w for
mie trójkąta, modnego kształtu w tym okresie dla znaczków pocztowych. Winietki 
te służyły do udokumentowania opłaty za udział w rozmaitych konkursach i grach. 

PKOI zakończył zbiórkę pieniężną na Fundusz Olimpijski za pomocą akcji wi
nietowych w 1960 roku, W.38. Dalszą działalność "winietkową" przejęło Przedsię
biorstwo Państwowe "Totalizator Sportowy", a w dalszej kolejności do gromadze
nia funduszy olimpijskich włączyła się instytucjonalnie Poczta Polska oraz Polski 
Związek Filatelistów, PZF. 
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2.2.3. Konkursy olimpijskie PKOI 

PKOI organizował samodzielnie, albo we współpracy z rozmaitymi redakcjami 
dzienników i czasopism, np. z dziennikiem "Ekspres Wieczorny" konkursy olim
pijskie. Do udziału w takim konkursie uprawniało załączenie do przesyłki adreso
wanej na konkurs olimpijski jednego numerowanego odcinka winietki, W.43. 

2.2.4. Ostatnia oficjalna winietka Funduszu Olimpijskiego PKOI 

W 1960 roku, PKOI ostatni raz wykorzystał winietki do zbiórki na Fundusz Olim
pijski. Winietki, bez nominału, służyły do kwitowania dobrowolnej wpłaty na rzecz 
Funduszu. Winietki spotykane są na rozmaitych formularzach i przesyłkach pocz
towych przygotowanych we współpracy z Polskim Związkiem Filatelistów. Na 
szczególną uwagę zasługuje formularz, na którym wpłacający datki z zagranicy 
(twarda waluta była cennym datkiem, gdyż igrzyska odbywały się w państwach 
systemu kapitalistycznego) , deklarowali kwotę na Fundusz oraz wskazywali ad
res, pod który PKOI wysyłał ofiarodawcom pamiątkowy pierwszy medal Fundu
szu, wykonany z porcelany (reprodukcja medalu w znaku opłaty olimpijskiej karty 
pocztowej Poczty Polskiej z 1983 r.) 
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Formularz deklaracji wpłaty z zagranicy na Fundusz Olimpijski 1960 (awers i rewers) 

2.3. Winietki Funduszu Olimpijskiego w obozach dla pol
skich jeńców wojennych 

Szczególne miejsce w kolekcjonerstwie olimpijskim z tego okresu zajmują 
memorabilia związane z wydawnictwami w obozach dla polskich jeńców wojen
nych, które utworzyli Niemcy po Kampanii Wrześniowej 1939 w Polsce. Polscy 
jeńcy wojenni, około 20.000 ludzi, głównie oficerowie Wojska Polskiego przeby
wali w Oflagach (Ofizer Lager) do końca działań wojennych w 1945 roku. Przez 
długie lata niewoli , rozwinęli oni szeroką działalność w obozach, korzystając 
z praw jakie nadaje Konwencja Genewska z 1929 roku. Do największych obozów 
należały Oflag liC Woldenberg i Oflag IID Grass Born, później Oflag VIIA Murnau. 

Od samego początku sport był bardzo ważną formą działania w obozach 
w celu utrzymania kondycji psychicznej i fizycznej jeńców oraz przetrwania długich 
lat niewoli. W obozach przebywali również przedwojenni olimpijczycy i sportowcy, 
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którzy utworzyli obozowe kluby i organizacje sportowe, na wzór klubów wojsko
wych działających w Polsce przed wybuchem wojny. To oni najprawdopodobniej 
poddali idę organizacji igrzysk obozowych w Roku Olimpijskim 1944. Przy projek
towaniu walorów związanych z igrzyskami obozowymi w 1944 roku wykorzysty
wano mitologię starożytnych igrzysk, w szczególności symbolikę zwycięstwa. 

Oficerowie o specjalności łączności poczty, zorganizowali wewnętrzne woj
skowe poczty obozowe za zgodą niemieckich władz obozowych. Poczty obozo
we wydawały znaczki i druki pocztowe, organizując prymitywne zaplecze drukar
skie. W Woldenbergu wykonano ponad 17 tys. odbitek znaczka olimpijskiego, 
a przez cały okres działalności poczt obozowych w latach 1942-1945, łącznie 
wydrukowano ok. 950.000 znaczków pocztowych! 

Kulminację aktywności sportowej w obozach w Woldenbergu i Gross Bornie 
były igrzyska jenieckie zorganizowane latem 1944 dla upamiętnienia Roku Olim
pijskiego. W Woldenbergu OF liC, Związek Wojskowych Klubów Sportowych, 
ZWKS Uednoczył 6 klubów) powołał Komitet Organizacyjny Igrzysk, które odbyły 
się w dniach 23 VII - 13 VIII 1944 roku. W celu zgromadzenia funduszy niezbęd
nych do przeprowadzenia bogatego programu sportowego Komitet Organizacyj
ny przygotował szereg wydawnictw pamiątkowych i winietki. Poczta obozu liC 
wydała roku serię pocztówek olimpijskich (w pięciu kolorach olimpijskich), a w dniu 
13 Vlll1944 znaczek przedstawiający biegacza i pięć kół olimpijskich oraz stoso
wała w tym dniu datownik okolicznościowy. 

Grafika pamiątkowa (wym. 250x175 mm) z winietką W.22, znaczkiem i kasownikiem okolicznościowym olimpijskim, 
wręczana uczestnikom Igrzysk Obozowych 1944 w Wo/denbergu 
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Równie bogaty program obchodów Roku Olimpijskiego, 30 VII - 15 VIII 1944 
roku, przygotowano w Oflagu li D Grass Barn, wraz licznymi wydawnictwami pocz
towymi, jednakże bez winietek. W ramach igrzysk obozowe koło filatelistów zor
ganizowało olimpijską wystawę filatelistyczną, 12-15 VIII 1944 r., którą udokumen
towano bloczkiem i kasownikiem okolicznościowym. Do produkcji bloczka 
wykorzystano trzy znaczki wprowadzone do obiegu w pierwszym dniu igrzysk 
(w bloczku zmieniono kolory znaczków). 

fCJ(.J 1 \ 1 ; t ; 1 r '' r 

' 

Bloczek olimpijskiej wyslawy filalelislycznej z okazji obozowych Jgrzyskw Oflagu /ID Grass Bom 

Dochód ze sprzedaży winietek olimpijskich i znaczków pocztowych wśród jeń
ców, którzy otrzymywali niewielki żołd w markach obozowych, był przeznaczony 
na zakup dodatkowych racji żywności dla uczestników zawodów olimpijskich, 
sprzętu sportowego i ubiorów, materiałów drukarskich i papieru. Zakupy dokony
wano z pomocą Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, lub wręcz czasem od 
niemieckiej załogi obozu. Bardzo często inni więźniowie darowali swoje racje żyw
nościowe dla "olimpijczyków". 

Przez wiele lat wydawnictwa znaczkowe poczt obozowych miały status nieofi
cjalnych winietek lub nalepek. Dopiero stanowisko komisji ekspertów Polskiego 
Związku Filatelistów (54) określiło status znaczków i innych wydawnictw poczt 
obozowych jako wydawnictwa "wewnętrznych lokalnych poczt wojskowych". 
Wydawnictwa tych poczt są obecnie prezentowane jako pełnowartościowy mate
riał pocztowy na światowych wystawach filatelistycznych, a w środowisku filateli
stów-olimpijczyków są zawsze bardzo poszukiwane. Szczegółowy opis aktywno
ści sportowych polskich jeńców wojennych w niemieckich obozach autor tego 
rozdziału przedstawił szeroko w artykule katalogu światowej wystawy olimpijskiej 
w 2008 r. (5). 
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2.4 Winietki olimpijskie - POLONICA 

Komitety organizacyjne kolejnych igrzysk starały się szeroko promować ideę 
olimpizmu i własne igrzyska używając do tego celu m.in. winietki w wielu języ
kach. Na igrzyska w Sztokholmie 1912 przygotowano winietki o jednolitym rysun
ku w 16 wersjach językowych. Dr. Manfred Bergman ze Szwajcarii, wielkiej klasy 
kolekcjoner olimpijski, także przyjaciel Polski, wspomina o winietkach w języku 
polskim przygotowanych przez Komitet Organizacyjny igrzysk w Antwerpii, w ilo
ści 500 szt., na planowany pierwszy udział polskiej ekipy olimpijskiej w igrzy
skach. Udział polskiej reprezentacji odwołano w związku z agresją bolszewickiej 
Rosji na Polskę w sierpniu 1920 roku. Jednakże, do dzisiaj nie natrafiono na ża
den egzemplarz tych winietek. 

Natomiast, Komitet Organizacyjny Igrzysk XI Olimpiady w Berlinie 1936 przy
gotował ogromną akcję promocyjną w formie broszur, ulotek i winietek w języ
kach wielu państw uczestników igrzysk, również w języku polskim. 

Winietka firmy OMEGA, oficjalnego dostawcy urządzeń 
pomiarowych na Igrzyska Olimpijskie w Berlinie 1936. 

Wymiary: 43 x 68 mm 
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Winietka Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich 
w Berlinie: bez nominału, owalna, wym.: 28 x 34 mm, 
kolor: czerwony. Napis w języku polskim: " IGRZYSKA 
OLIMP. BERLIN. 1.-16. SJERPNIA 1936", a na dzwonie 

olimpijskim propagandowe hasło .,Ich rufe die Jugend der 
We/t" (tłum.: "Wzywam młodzież Świata ") 

Winietka olimpijska użyta unikalnie na kartce pocztowej i skasowana stemplem okolicznościowym " OLYMPISCHE SPIELE 
BERLIN 1936", BERLIN CHARLOTTENBURG, 6.8.1936. Strona ilustracyjna z fotografią finiszu biegu finałowego na 100 

metrów kobiet. W lewym dolnym rogu: Stanisława Wa/asiewicz finiszującą po srebrny medal olimpijski. 

Należy nadmienić , że dokumentacja źródłowa dotycząca polskich winietek 
olimpijskich jest raczej szczątkowa i należy mieć świadomość, że mogą pojawić 
się nowe odkrycia kolekcjonerskie. 
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3. Katalog winietek Funduszu Olimpijskiego 

IX OLIMPIADA * 1921-1924 

1923. Wydanie PKIO na Fundusz Olimpijski - Chamonix l Paryż 1924 

Winietki oficjalne PKIO z hasłem propagandowym "POLSKA NA OLIMPJADĘ" 
w walucie markowej rozprowadzane publicznie z okazji "Tygodnia Olimpijskiego" 
zorganizowanego przez PKIO w 1923 roku. Jedyna znana winietka o nominale 
10marek polskich (w kolorze lilaróż) bez przedruku z 1923 roku. W sprzedaży 
były również winietki o nominale 5 Mk (w kolorze jasnoszarym) oraz 20 Mk 
(w kolorze fioletowym) . 
Ornament: stylizowany, jednobarwny 
Nadruk na ornamencie: "POLSKA NA OLIMPJADĘ" w kolorze czarnym 
Wymiary ramki ornamentu: 24 x 30 mm 
Ząbkowanie: 11112 
Wartość sprzedażna : 5, 1 O i 20 marek polskich 
Nakład: nieznany 

W.1. 5 Mk, ornament w kolorze szarym (brak ilustracji) 
W.2. 10 Mk, ornament w kolorze l ekkoróżowym 
W.3. 20 Mk, ornament w kolorze jasnofioletowym (brak ilustracji) 

1923/1924 Wydanie przedrukowe inflacyjne 

W.2. 

W czasie, kiedy planowano sprzedaż winietek na fundusz olimpijski, w Polsce 
narastała inflacja i słaba marka polska błyskawicznie traciła wartość. Zanim ukoń
czono druk winietek, ich nominał miał tak niską wartość, że Komitet Olimpijski był 
zmuszony powziąć decyzję przestemplowania każdej winietki wartością dziesię

ciokrotnie wyższą. Nadruku nowymi nominałami dokonano przy użyciu stempel
ka ręcznego w kolorze ciemnofioletowym, w pozycji ukośnej. Owocem pośpie

chu jest m.in. "odwrotka" 200 mk (W8) oraz nominał "1100" mk" (W6). 
Przedruk nowym nominałem był jeszcze w walucie markowej. Po reformie 

walutowej w połowie 1924 roku w Polsce obowiązywała waluta złotowa - grosze 
oraz złoty. 

Z natury swojej winiety przypominają znaczki pocztowe i bardzo często winiet
ki naklejano na przesyłki pocztowe - listy lub karty pocztowe. Winietki, które prze
szły na przesyłkach obieg pocztowy są przedmiotem szczególnego pożądan ia 
kolekcjonerów. Jedyny znany autorowi do dzisiaj przykład użycia winietek PKIO 
na liście obiegowym był prezentowany podczas wystawy filatelistycznej OLYM
PHILEX w Lozannie w 1985 roku. Był to jeden jedyny raz eksponowania tego 
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przepięknego waloru polskiej filatelistyki olimpijskiej i prawdopodobnie został 
schowany głęboko w szafie jego szczęśliwego anonimowego posiadacza po tej 
wystawie. 

W.4 W.5 

W.4. przedruk "50" MK na W1 
W.5. przedruk "100" MK na W2 
W.6. przedruk • 1100" MK (podwójny) na W2 

W. l W. B 

W. 7. przedruk "200 Mk" na W3 
W.B. przedruk "200 Mk" (odwrócony) na W3, 
W.9. przedruk podwójny (odwrócony) "200 Mk + 200 Mk" na W3 

SEt(Rf:To\AJ.t. f UJOYN A ltOD2IlU i:HZ 

LJ6V POLtN 
7.YRL!Y!~IOU Nr .l7 

W.6 

W.9 

Lisi zaklejony winielkami PKIO nadany z sekretariatu Lwowskiego Klubu Sportowego "POGOŃ" we LWOWIE 
w dniu 16 111924 r. do miejscowości NEU·ALLSCHWIL w Szwajcarii. Winietki naklejone prawidtowo, 

ale nieprawidłowo skasowane przez urzvdnika pocztowego w Neu·AIIschw/1. 

r 

'-
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IX OLIMPIADA * 1925-1928 

Dla celu gromadzenia funduszu olimpijskiego zaprojektowano jeden wzór wi
nietki z "Koniem Sławy" według projektu Zygmunta Kamieńskiego o nominałach 
10 i 20 groszy. Na winietkach umieszczono datę roku olimpijskiego "1928", a na 
dole napis "POLACY NA IX OLMPJADĘ". PKOI podjął współpracę z Ministerstwem 
Poczt i Telegrafów, uzyskując zgodę na wykorzystanie urzędów pocztowych w 
całym kraju do sprzedaży winietek. Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa wi
nietki sprzedawano w urzędach pocztowych w dniach od 20 stycznia do 20 kwiet
nia 1928 r. Warto zauważyć, że PKOI przyznał 10% premię-prowizję urzędnikom 
pocztowym zaangażowanym w sprzedaż winietek. Wcześniejsze instrukcje mini
sterstwa dopuszczały umieszczanie winietek wyłącznie na tylnej stronie przesyłki 
i nie było dozwolone stemplowanie ich datownikiem pocztowym, który służy wy
łącznie do unieważniania znaczka jako dowód opłaty za usługę pocztową. Prak
tyka jednak okazała się później , różna. 

W. 10. 

W. 11. 

-- \..., 4. 
Sprzedał ulepek oa rzecz. Pobkiego Komitetu OUmpilskłego. 

Wskutek prołby Polskie$!o Komite tu Olimpijskie go w Warszawie, ul. 
Wiejska 11 Ministerstwo Poer.t i Telegr3łów zezwal a na sprzedat w un:ę· 
dach pocztowych i telegrafic7.nych nalepek na rxec:z tcj!o Komitetu w cza. 
t ie od dnia 20 stycznia 1928 r. do dnia 20 kwietnia 1928 r. 

W tym celu wydaje •ię następuj,ce zan.ądzenie: 
l ) 0)Tekcje P . i T. otrzymane at,d nalepki wraz z blankietami nł · 

dawc::ttmi P . K. O. i afitumi rcklamowemi rozdz.ielą, pomiędzy podległe 
· unędy i a \'!encje, poczem ncz~t!ółowy wyka:. ilości przesłanych n•lepc!k 

odejJ" do Polskiego Ktmtitetu Olimpijskielfo w Warszawi~. 
2) Odnośnie umienczllnia a fiszów reklamowych, sprzedllty nalepek, 

umieszczania tych nalepek na orzuyłkach pocztowych ur-zędy i ajfende 
ooczlowc mają się ustosować do p. 2 i 3 un"dzenia z dnia 2{X 1926 r . 
Nr. ~258Nl w $prawie sprzedAły nal~pek na rze~ Lil!i Obrony Powietrz
nej Pnl\stwa (Dz. Un. Gcncr. Dyr. P. i T. Nr. 36 z 1926 r. poz. 93). 

3) Tytułem wynaj(rod:u:nla Komitet puyznaje funkcjon arjunom, 
zaj ęty1n sprudatą, nalepek, ton od sumy spr7.edatnej. 

4) OsiĄI.'!:nięte ze spnedaty nalepek kwoty będą unęcly i n~c ncje 
pocztowe przekazywoły wzmiankowanemu Komitetowi zapomrx:ą otr!Vmlł
nych bJankietów nadawcz:vch P. K. O. n11. konto czekowe Nr. 14.450 -
właściciel konta Związek Pohkich Zwitp:k6w Sporłowvch (Fundus~ Olim
pilskU Warszawa, po pot r"ceniu przypadaj"cej prowiz:ji (p. 3). 

P ierwsza wpłata kwoty, uzyskanej ze sprzedały nalepek, winna na· 
sta.pić dnia 20 lutego 1928 r. nutępna 20 marca 1928 r. 

Fragment z Dziennika Un,dowego Ministerstwa Poczt 
i Telegrafów z1928 roku. 

Poza sprzedażą winietek za pośrednictwem poczty, winietki były rozprowa
dzane przez PKOI, kluby i organizacje sportowe już w 1927 roku. 

Wzór graficzny winietek 1928 został użyty w kolejnych edycjach Funduszu 
Olimpijskiego 1932 i 1936. 

1927. Wydanie PKOI na Fundusz Olimpijski- St.Moritz/ Amsterdam1928 

Rysunek: stylizowany " Koń Sławy" 
Tekst w rysunku: "POLACY NA IX OLIMPJADĘ 1928" 
Wymiary ramki ornamentu: 34 x 27 mm; Ząbkowanie: 12112 
Warlość sprzedażna winietek: 1 O i 20 groszy 
Arkusz sprzedażny: 50 szt. {1 O x 5 winietek) 
Druk: Zakłady Graficzne E. i Dr. Koziańskich , Warszawa; Nakład: nieznany 
W.10. 10 groszy, czarnonobieski/zółty 
W.11 . 20 Groszy, czerwono/żółty 
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WINIETKI. .. 

List polecony ekspresowy zaklejony winielicami olimpijskimi, nadany z sekretariatu PKOI w UPT WARSZAWA 1 w dniu 30 X/11927 r. 
do Komitetu Organizacyjnego 11 Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sankt Moritz. Interesująca adnotacja urzędnika pocztowego 

"przyjęto zaklejoną papierkami", tzn. winietkami olimpijskimi PKOI. Unikalny walor kolekcjonerski. 
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X OLIMPIADA * 1929-1932 

Rok 1932, był rokiem igrzysk zimowych i letnich, daleko poza granicami Euro
py. PKOI zwrócił swoje działania związane ze wsparciem finansowym udziału pol
skiej reprezentacji olimpijskiej w kierunku Polonii amerykańskiej. Kosztowna pod
róż za ocean wymagała dodatkowych funduszy, dlatego też wprowadzono do 
sprzedaży trzecią winietkę o nominale 50 groszy. 

Podobnie jak w 1928 roku, w porozumieniu z Ministerstwem Poczt i Telegrafów 
winietki sprzedawano w urzędach pocztowych w dniach od 1 O V do 1 O Vl1932 roku 
(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów Nr. 9 1932 z dn. 29 IV1932 r.). 

1931. Wydanie PKOI na Fundusz Olimpijski- Lake Placid l Los Ange
les 1932 

Rysunek: stylizowany " Koń Sławy" 
Tekst w rysunku: "POLACY NA X OLIMPJADĘ 1932" 
Wymiary ramki ornamentu: 34 x 27 mm; Ząbkowanie: 121/4 

Wartość sprzedażna winietek: 1 O, 20 i 50 groszy 
Arkusz sprzedażny: 50 szt. (1 O x 5 winietek) 
Druk: Zakłady Graficzne E. i Dr. Koziańskich , Warszawa; Nakład: nieznany 

W.12 

W.12. 10 groszy, granatowo/niebieski 
W.13. 20 groszy, brunatno/piaskowy 
W.14. 50 groszy, granatowo/zielony 

W. 13 W.14 

List polecony ekspresowy zaklejony winietką olimpijską W10 o nominale 10 Gr. nadany ze Lwowa, 2 V/11932 
do Wiednia. Ust prawidłowo opracowany przez urzędnika pocztowego z godnie z instrukcją Ministerstwa P. i T. 

- winietka naklejona na odwrocie przesyłki nie stemplowana datownikiem pocztowym. 

Znane są przesyłki listowe z naklejonymi winietkami już z października 1931 r. 
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XI OLIMPIADA * 1933-1936 

PKOI wykorzystał po raz trzeci projekt bardzo udanych winietek z ilustracją 
"Koń Sławy" do promocji udziału polskiej reprezentacji olimpijskiej w igrzyskach 
w Garmisch Partenkirschen oraz w Berlinie w 1936 roku. 

Brak jest informacji o rozprowadzaniu winietek poprzez urzędy pocztowe, ale 
liczniej niż w poprzednich latach pojawiająca się korespondencja z naklejonymi 
winietkami pozwala tak przypuszczać. Użycie winietek na przesyłkach poczto
wych notowane jest od października/listopada 1935 roku. 

1935. Wydanie PKOI na Fundusz Olimpijski- Garmisch Partenkirschen/ 
Berlin 1936 

Rysunek: stylizowany "Koń Sławy" 
Tekst w rysunku : "POLACY NA XI OLIMPJADĘ 1936" 
Wymiary ramki ornamentu: 34 x 27 mm; Ząbkowanie: 121/4 

Wartość sprzedażna winietek: 1 O, 20 i 50 groszy 
Arkusz sprzedażny: 50 szt. (1 O x 5 winietek) 
Druk: Zakłady Graficzne E. i Dr. Koziańskich , Warszawa; Nakład: nieznany 

W.15 

W.15. 1 O Groszy, zielono/żółty 
W.16. 20 Groszy, czerwonobrunatny/piaskowy 
W.17. 50 Groszy, szarofi oletowy/żółtolila 

Winietki W.15 i W.16. użyte nieprawidłowo (zamiast 
znaczków pocztowych}, jako ofrankowanie karty pocztowej 

do Drezna. Stempelek "NACHGEBUREN" nakazujący 
pobranie opłaty za usługę pocztową przy doręczeniu. 

W.16 W.17 

Fragmentlistu zaklejonego dwoma winietkami olimpijskimi 
W.15. ostemplowanymi przez PDLSKI ZWIIjlEK KAJAKOWY 
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Arkusz sprzedażny winietki W.15. z uwidocznioną nazwą drukarni w prawym dolnym rogu na marginesie 
{kopia z nieznanego źródła}. 

l 
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XII OLIMPIADA 1937-1940 

Stosunkowo wcześnie w 1939 roku, PKOI rozpoczął rozprowadzanie winietek 
na Fundusz Olimpijski w związku z przygotowaniami do udziału polskich olimpij
czyków w Igrzyskach XII Olimpiady -znane są winietki z datownikiem UPT WAR
SZAWA 4, 2 IV 1939. Zimowe igrzyska zaplanowano ponownie w Garmisch Par
tenkirschen, a letnie w Helsinkach, przeniesione do Europy po rezygnacj i Sapporo 
i Tokio w związku z wojną chińsko-japońską. Igrzyska w 1940 roku odwołano 
z powodu wybuchu 11-giej Wojny Światowej i działań wojennych. 

Winietki Funduszu Olimpijskiego 1940 uzyskały nowy rysunek i przypominają 
swoją stylistyką emblemat na ubiorach polskich olimpijczyków. 

1939. Wydanie PKOI na Fundusz Olimpijski- Garmisch Partenkirschen/ 
Helsinki * 1940 

Rysunek: stylizowany "orzeł w koronie na tarczy" i "pięć kół olimpijskich" 
Tekst w rysunku: "POLACY NA XII OLIMPIADĘ 1940" 
Wymiary ramki ornamentu: 27 x 38 mm; Ząbkowanie: 131/4 

Wartość sprzedażna winietek: 1 O, 20 i 50 groszy 
Arkusz sprzedażny: 20 szt. (4 x 5 winietek) ; Nakład: nieznany 
W.18. 10 groszy, fioletowo czarny/czerwony 
W.19. 20 groszy, czerwony/zielony 
W.20. 50 groszy, cynober/brunatny 

W.18. 
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W.20. Kopia winielki z artykułu 
M. Bergmana w węgierskim periodyku 

.,0/impiafila", 18.7.2005 r. 
W.19. Arkusz sprzedażny winielek 4 x 5 szt. Unikalny, jedyny znany 

pełen arkusz sprzedażny winielek PKOI o nominale 20 Groszy . 
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XIII OLIMPIADA * 1941-1944 
(Igrzyska Olimpijskie odwołane z powodu trwania 11-giej Wojny Światowej) 

W obozach jenieckich dla polskich oficerów na przełomie lipca i sierpnia 1944 
roku odbyły się igrzyska obozowe upamiętniające Rok Olimpijski 1944. Komitet 
Organizacyjny Igrzysk w Oflagu liC Woldenberg emitował winietki przeznaczone 
do sprzedaży wśród jeńców. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na Obozowy 
Fundusz Olimpijski. 

1944. Wydanie ZWKS na "Fundusz Olimpijski" Oflag liC WOL
DENBERG 1944 

Winietki zaprojektował W. Oyrzanowski i wykonano dla druku techniką druku 
wielobarwnego drzeworytu, stosowaną przez jeńców przy wykonywaniu grafik 
i znaczków obozowych. Ze względu na notoryczne braki papieru, znaczki i winietki 
drukowano na rozmaitych kawałach papieru. Poniżej pokazano podstawowy ze
stawwinietek w kolorze czarnym o łącznej nominalnej wartości 5 Mk (lager marka). 
Rysunek: "Pięć Kół" oraz motyw mitologii greckiej, indywidualny dla każdej winietki 
Tekst na arkusiku: "Rok Olimpijski w liC* 23 VII - 13 Vll11944" 
Tekst na winietce : "ZWKS" =Związek Wojskowych Klubów Sportowych 
Wymiary obrysu winietki po markowanym ząbkowaniu: 
1 ,00 mk- 30 x 35 mm; 3,00 mk- 42 x 28 mm 
Ząbkowanie: drukowane, winietki do wycinania 
Wartość sprzedażna winietek: 1 ,00 i 3,00 mk (lager marka = marka obozowa) 
Forma sprzedażna: arkusik 3 winietek lub pojedynczo na wydawnictwach 
Nakład: nieznany 

<DILIIIMIPIIJJ§IKII 

wDI<t 

W21 (po lewej}, W.22 (po prawej), W.23 (górny) 
z arkusika sprzedażnego winietek na rzecz 

"Funduszu Olimpijskiego" w obozie dla polskich 
jeńców wojennych Oflag 11 C WoJdenbery 

Pocztówka poczty obozowej z nadrukowaną winietką W.21. 
jako dobrowolna dopłata do usługi pocz1owej. 

W.21. 1,0 marka obozowa, czarny - głowa zwycięzcy z laurem olimpijskim 
W.22. 1 ,O marka obozowa, czarny- postać boga Apollona z laurem olimpijskim 
W.23. 3,0 marki obozowe, czarny - wieniec laurowy na tle kolumny greckiej 
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CDILIIIM IPIIJI~I 

llWIK wilG: 

Grafika pamiątkowa (wym. 250x175 mm) z nadrukowanymi winielkami W.21- W.23, znaczkami i kasownikiem 
okolicznościowym olimpijskim, wręczana uczes/nikom Igrzysk Obozowvch 1944 w Woldenbergu 

(grafikę wvkonano w pięciu kolorach olimpijskich) 

Inwencja twórcza jeńców była ogromna, czego dowodem jest program zawo
dów i imprez towarzyszących Igrzyskom obozowym. Na programie nadrukowa
no kolorowe winietki posługując się wzorami winietek W.21 .- W.23. 

W.24 W.25 

W.24. 1,0 marka obozowa, czarny/zielony, głowa zwycięzcy z laurem olimpijskim 
W.25. 1,0 marka obozowa, czarny/niebieski, postać boga Apollina z laurem olimpijskim 
W.26. 3,0 marki obozowe, czarny/czerwony, wieniec laurowy na tle kolumny greckiej 

W.26 
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<DlliiiM IPIIJJ§JKII 

Program zawodów sportowych i imprez towarzyszących igrzyskom jenieckim w Oflagu 1/C, 23 Vfl-13 V/111944 
- winietki wydrukowane wewnątn programu 

175 
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XIV OLIMPIADA * 1945-1948 

1947. Wydanie PKOI na Fundusz Olimpijski - St. Moritz/Londyn 1948 

Rysunek: stylizowane .pięć kół olimpijskich", jednobarwne 
Tekst w rysunku: "POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI 1948" 
Wymiary po obrysie ząbkowania: 50 x 30 mm 
Ząbkowanie: 11 114 
Warlość sprzedażna winietek: 1 O i 20 złotych 
Arkusz sprzedażny: nieznany 
Nakład: nieznany 

W.27 

W.27. 10 złotych, czerwony 
W.28. 20 złotych , niebieski 
W.29. 20 złotych , brunatny 

P olecony 

W.28 W.29 

Przesy/lca polecona lotnicza do Nowego Jorku nadana z Leszna 9 Vl1948 roku z naklejoną winietką PKOI w zastępstwie 
znaczka o nominale 20 złotych (nadużycie na szkodę poczty) 
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XV OLIMPIADA * 1949-1952 

Brak informacji o wydawnictwach PKOI związanych z gromadzeniem fundu
szy na przygotowanie uczestnictwa ekipy polskich olimpijczyków na zimowe igrzy
ska w Osio oraz letnie w Helsinkach 1952. 

XVI OLIMPIADA * 1953-1956 

1955. Wydanie PKOI na Fundusz Olimpijski Cortina d'Ampezzo/Mel
bourne 1956 

Po raz pierwszy wydrukowano jawnie na winietkach nazwę "FUNDUSZ OLIM
PIJSKI". 
Rysunek: dyscypliny sportowe i "pięć kół olimpijskich" 
Tekst w rysunku: "FUNDUSZ OLIMPIJSKI" 
Wymiary ramki rysunku : 21 x 27 mm 
Ząbkowanie: 11 114 
Druk: technika offsetowa i rotograwiura 
Wartość sprzedażna winietek: 2 i 1 O zł 
Arkusz sprzedażny: 1 00 szt. 
Nakład: nieznany 

W.30. 2 złote, zielony- piłkarze, druk techn iką ofsetową, papier szarawy 
W.31. 2 złote, zielony- piłkarze, druk techn i ką rotograwiury w PWPW, pap ier biały 
W.32. 2 złote , fioletowy/lila- pięściarz, druk techniką offsetową 
W.33. 2 złote, niebieski - kolarze, druk techniką offsetową 
W.34. 10 złotych , zielony/brunatny - bokserzy, offset (52x31 mm) 

W.30 

W.31 

Winietka W.32. na kopercie nadesłanej do PKOI w ramach konkursu 
piłkarskiego. Nadużycie na szkodę Poczty Po/skiej - winietka zamiast 

znacz/la pO'cztowego. 

r 
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W.33 W.34 

X Konkurs P.K.OI. 
A Odcłn•k do lprowdz...,J• 

lerta 

· I :Ng 0856951 

~----------------~~·----~---------~--~r----lesławlenie por no dziań 
23 patdzicrnlka 1955 r. i' l 3 4 s 

WINIETKI. .. 

,. 

1-1. _u_,a_lt _ll_dll_a -1---Lc_c~l_a _cd_ah_t -l---ł1 ~ ·- xl - _[X - J )( )< 
2. GwaJIIaBrlamcz - Willnim Ud! 2 v ~ j [){ )( X ' 

1-::_:_:_:~:-l:l-:1-,~~-1 ::-n-1-=-· :-::-::~-, :~-:-,::-:1-i +-: ~;r ... X[= ~ ~: F= ~~-= ' 
1----1-----1---- f-~-- ------ --~ 

5. R1cb Clmlw - Gwa1dia K1akll S 't_ _ _ -~ _ 1~ ~ _ _ ~ l _ _ 

8. G11bamla Kra ków - CWKS llartzm 6 ·~ :X 6 V v 

_1_. _u_s _c_l'_'zd_w_ 1 _-_s_wa_rd_I~_K_iel_u_l-7-l-- ~: X== ~-- ~= ~ ~ ~ = 
1-::-:-:-::-~ -::a-bti:-·:-1-=-:~-.~:-S€',-~:l-::-kiS_ZC-Z-J--: ~~-- x_x ~ ~- xr-~ - -- ~ 

10. hp1z6d Upl1r 1-siralt rllt•rzycl 10 '-'-~f - -X [X :-1-x ~ lx 

Kupon zakładów pilkarskich X Konkursu Olimpijskiego PKOI-zestawienie par klubów pilkarskich na dzień 23 X 1955 r. 
Winietki naklejano jako potwierdzenie opłaty za udział w konkursie. Unikalny walor kolekcjonerski. 
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XVII OLIMPIADA * 1957 -1960 

1959/1960. Wydanie przedrukowe PKOI dla Biura Turystyki Sportowe) 
BTS "Sports-Tourist" 

Winietka W.34. przedrukowana pieczątką gumową o nominale 100 złotych 
w 1960 roku na potrzeby dokumentowania opłaty wnoszonej przez uczestników 
wycieczki na Igrzyska Olimpijskie XVII Olimpiady w Rzymie. 
Rysunek: bokserzy w ringu, "pięć kół olimpijskich" i gałązki oliwne 
Tekst w rysunku: "FUNDUSZ OLIMPIJSKI" 
Wymiary ramki rysunku: 52 x 31 mm 
Ząbkowanie : 11114 
Druk: technika offsetowa 
Wartość sprzedażna winietek: 1 00 zł 
Nakład: nieznany 

W.35. przedruk 100 zl na 10 zl, zielony/brunatny 
W.35 

1959. Wydanie PKOI dla P.P. Totalizator Sportowy 

Rysunek: rzeźba "Sztafeta" na Stadionie X-lecia w Warszawie i rzut oszczepem 
Tekst w rysunku: "PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO TOTALIZATOR SPOR
TOWY" 
Wymiary po obrysie ząbkowania: 

2 zł- 25 x 21 mm, ząbkowanie: 11 3/4 
1 O zł - 55/29 mm (podstawa l wysokość trójkąta), ząbkowanie: 14 

Druk: techniką rotograwiura 
Wartość sprzedażna winietek: 2 i 10 zł 
Nakład : nieznany 

W.36. 2 zl, czerwony 
W.37. 1 O zl, zielony (format trójkąta) 

Podwójna winietka W.36. użyta zamiast znaczków pocztowych 
na li~cie, prawdopodobnie przez ., młodocianego " uczestnika 

konkursu ., Świerszczyka" 
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1960. Wydanie PKOI na Fundusz Olimpijski Squo Valley/Rzym 1960 
Ostatnia edycja winietek PKOI na Fundusz Olimpijski. 

Rysunek: nowe logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego "Orzeł bez korony i pięć 

kół olimpijskich" 
Napis na rysunku: "FUNDUSZ OLIMPIJSKI 1960" 
Wymiary ramki rysunku : 25 x 35 mm 
Ząbkowanie: nieząbkowana 

Druk: techniką offsetową 
Wartość sprzedażna winietek: brak nominału , datek dobrowolny 
Nakład: nieznany 

W.38 

• 1960 + 

W.38. bez nominału, czerwony 

S.rrn I DJJ .I.LuD4dl 

7obr1kq\~ B. U. 
HebtDsetore 4 . 
71nh ad.h. 

1961. Wydanie PKOI dla P.P. Totalizator Sportowy 

Rysunek: motocyklista rajdowy na tle gór 
Tekst w rysunku: "PPTS" 
Wymiary po obrysie ząbkowania: 26 x 32 mm 
Ząbkowanie: 13112 
Druk: techniką rotograwiury 
Wartość sprzedażna winietek: 2 zł 
Arkusz sprzedażny: 1 00 szt. 
Nakład: nieznany druk: PWPW 

W.39 

W.39. 2 zł, zielony 

S!.l..k; . ll-'JI'-"~,~~ 
'1f M'3'1..c.WO. 

Winietka W.38 użyta na liłcie 
nadanym w dniu otwarcia 

Igrzysk w Rzymie, 25 sierpn/a 
1960 r. Pamiątkowy 
stempelek w kolorze 

fioletowym przykładany w 
siedzibie PKOI. 

L.15. Winietka W.39. na 
/iłcie jako opłata pocztowa. 
Opłata 2 zł wystarczała na 

__. opłacenie listu poleconego. 
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1964. Wydanie PKOI na Konkurs Olimpijski "Expressu Wieczornego" 

Rysunek: "pięć kół olimpijskich" i pieczęć "Prezydium Dzielnicowej Rady Narodo
wej- Warszawa Śródmieście" 
Tekst w rysunku: "P.K.OL. Polski Komitet Olimpijski" 
Wymiary: 1 05 x 35 mm 
Druk: techniką offsetową 
Wartość sprzedażna winietek: 2 zł 
Forma sprzedażna: z rolki 
Nakład: nieznany 

W.40. Kompletna 
winilitka konkursowa 

W.40. 2 zł. niebieski l czerwony 

Winietka konkursowa - odcinllk 
do losowania naklejony na kartce 

pocztowej z odpowiedziami 
uczestnika konkursu. 

'p.K,O~. 

2z·· 

KARTKA POCZTOWA 

mm:c;KO POZOST.o\WIO~I:. JłF.l. OPił:K I 
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