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WPROWADZENIE 

Zaprezentowanie problematyki kolekcjonerstwa olimpijskiego, a w szczególności filatelistyki na forum 
muzealników jest zadaniem niezwykle trudnym, gdyż większość z nas, kolekcjonerów olimpijskich i 
sportowych, nie jesteśmy profesjonalistami. Jesteśmy głownie miłośnikami wybranych sportów i 
jednocześnie kolekcjonerami. Kolekcjonujemy wszelkie znaki i dokumenty pocztowe związane tematycznie 
z olimpizmem i sportem. Wiele z walorów (obiektów) filatelistycznych znajdujących się w naszym 
posiadaniu może wzbogacić zbiory muzeów sportu i być ozdobami ekspozycji, a wiedza filatelistów na 
temat historii olimpizmu i sportu jest bardzo często głęboka, bo niezbędna do właściwej oceny walorów i 
ich umiejscowienia w kolekcji. 

Niniejszy referat piszę nie tylko z perspektywy mojego blisko 50-letniego kolekcjonowania znaczków 
pocztowych o tematyce, początkowo sportowej, a póżniej olimpijskiej, ale również z perspektywy ponad 
30-letniego aktywnego uczestniczenia w działaności klubu filatelistów-olimpijczyków w Polskim Związku 
Filatelistów. Z tej perspektywy z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że filatelistyka olimpijska i 
sportowa była inspiratorem i  MOTOREM krajowego i międzynarodowego ruchu kolekcjonerów. 

Filatelistyka klasyczna jest najbardziej zoorganizowym kolekcjonerstwem w skali krajowej i 
międzynarodowej. Stowarzyszenia filatelistów i federacje stowarzyszeń lub związki filatelistyczne 
powstawały już pod koniec XIX wieku. Opracowywane są regularnie katalogi wydawnictw pocztowych, 
prowadzone są badania znaków pocztowych oraz powstaje ogromna ilość publikacji filatelistycznych, a 
organizacje filatelistyczne działaja bardzo aktywnie organizując pokazy i wystawy filatelistyczne. Dlatego 
też, filatelistyka olimpijska i sportowa znalazła olbrzymie wsparcie w filatelistyce klasycznej i wykorzystała 
ogromne doświadczenie organizacyjne. Mam nadzieję, że mi się uda przekazać w tym artykule, w jaki 
sposób funkcjonuje zorganizowana filatelistyka olimpijska i sportowa. 

 Wiele osób ze środowiska sportowego mówi „ … ja się na filatelistyce nie znam …”, a ja odpowiadam 
wtedy, że przecież historia filatelistyki o tematyce olimpijskiej i sportowej jest tak stara jak historia 
nowożytnych igrzysk olimpijskich i sportu. I od samego początku wskrzeszenia igrzysk olimpijskich udział 
poczt w ruchu olimpijskim jest traktowany z największą uwagą organizatorów igrzysk i przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Postaram się przybliżyć tematykę filatelistyki olimpijskiej bardziej od 
strony „wyczynowej”, niż jako hobby w wolnym czasie polegające na wkładaniu znaczków do klaserka. 

Zatem co pasjonuje kolekcjonerów filatelistycznych? Co wkładają do swoich klaserów, a co pokazują 
publicznie na wystawach poddając się surowemu osądowi sędziów i publiczności? Odpowiedź na pierwsze 
pytanie jest dosyć łatwa – pasjonują się równocześnie filatelistyką i sportem i igrzyskami olimpijskimi. 
Zbierają, więc rozmaite walory pocztowe i opracowują eksponaty poświęcone olimpizmowi i sportowi.  

My filateliści, jesteśmy akurat w takiej szczęśliwej sytuacji, że już pierwsze igrzyska olimpijskie ery 
nowożytnej zostały upamiętnione znaczkami pocztowymi, a więc nasze zbieractwo jest tak stare jak same 
igrzyska ateńskie. Ale cel tej emisji nie był wyłącznie pamiątkowy – być może to dzięki znaczkom pocztowym 
baron Pierre de Coubertin mógł zrealizować swoje olimpijskie wizje i ideały. Dzięki dochodowi ze sprzedaży 
znaczków pocztowych odbudowano stadion w Atenach i pierwsze igrzyska mogły się odbyć w 1896 roku.  

Ale, dla niektórych zbieraczy ta zabawa w kolekcjonowanie znaczków kończy się poważnie - stają się 
wystawcami. A tutaj już obowiązują konkursowe regulaminy i wysokie wymagania. Zatem czy filatelistykę 
można traktować, jako chłopięcą zabawę czy również, jako olimpijskie współzawodnictwo? Skoro 
współzawodnictwo, to, kim są zawodnicy i z czym stają do konkursu, jakie są konkurencje, kim są sędziowie, 
gdzie odbywają się filatelistyczne igrzyska? Kto jest organizatorem olimpijskich imprez filatelistycznych? Jaki 
jest związek filatelistyki z ruchem olimpijskim?  

W referacje przedstawiam również dużą różnorodność znaków i dokumentów pocztowych, które były 
wprowadzane do obiegu pocztowego w związku z igrzyskami olimpijskimi lub imprezami sportowymi, i 
które są przedmiotem zainteresowania filatelistów. 

Podejmowane są próby wzorowania organizacji innych dziedzin kolekcjonerstwa olimpijskiego lub 
sportowego na wzór filatelistyki, lecz niestety niechętnie pokazują swoje kolekcje na wystawach. 
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1.  FILATELISTYKA OLIMPIJSKA I JEJ FUNKCJE 

1.1. Filatelistyka olimpijska i sportowa - definicje 

 

Definicja filatelistyki została określona w ENCYKLOPEDII FILATELISTYKI PWN [1], a w ślad 
za nią z definicja filatelistyki olimpijskiej (FO): 

FILATELISTYKA: 1. Zbieranie, kolekcjonowanie znaków pocztowych i współpocztowych, 
stosowanych w służbie pocztowo-telekomunikacyjnej 2. Znawstwo znaków pocztowych, ogół 
wiadomości o nich w powiązaniu z historią poczty. Rozwój działalności pocztowej i rozszerzanie 
się zainteresowań filatelistyką powoduje ewolucję metod zbierania i zasad teoretycznych. 
Filatelistyka tematyczna rozwija ustalony temat na podstawie planu i przy najlepszej znajomości 
tematu przez odpowiedni dobór materiału filatelistycznego.” 

FILATELISTYKA OLIMPIJSKA: dział filatelistyki obejmujący zbieractwo znaczków i 
dokumentów pocztowych o motywach i treści olimpijskiej. 

 

 

 

 
Przyklady walorów pocztowych o tematyce olimpijskiej – bloczek okolicznościowy z okazji Igrzysk XXIII Olimpiady w Los Angeles, 1984 r.            

oraz o tematyce sportowej – znaczek z okazji Mistrzostw Europy w Boksie w Warszawie, 1953 r. 

Podobnie jak FO można określić FILATELISTYKĘ SPORTOWĄ (FS), aczkolwiek nie można 
stawiać tutaj znaku równości. Filatelistyka sportowa żyje swoim własnym rytmem imprez 
sportowych – obejmuje również sporty nieolimpijskie jak np. lotnictwo sportowe, wyścigi 
samochodowe czy też alpinizm lub wędkarstwo sportowe i w dużej mierze dokumentuje również 
wydarzenia lokalne, wręcz podwórkowe. 

W filatelistyce tematycznej, w naszym przypadku o tematyce olimpijskiej i sportowej, 
nakładają się wiedza dotycząca rozwoju międzynarodowego ruchu olimpijskiego, organizacji 
igrzysk letnich i zimowych, imprez sportowych, osiągnięciach i udziale poszczególnych państw w 
igrzyskach, historii rozwoju olimpijskich dyscyplin sportowych, o bohaterach i medalistach 
olimpijskich oraz odpowiednia wiedza z zakresu filatelistyki, tzn. o wydawnictwach pocztowych i 
ich genezie, organizacji poczt państw-organizatorów na rzecz igrzysk olimpijskich podczas ich 
trwania, jak również w okresie poprzedzającym, a także po ich zakończeniu.  

Na filatelistykę olimpijską można spojrzeć z perspektywy ponad jej stuletniej historii i 
dostrzec szereg ważnych funkcji pozwalających stwierdzić, że to wlaśnie filatelistyka była 
głównym motorem rozwoju kolekcjonerstwa olimpijskiego i sportowego. 
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1.2. Funkcje filatelistyki olimpijskiej 

1.2.1. Funkcja finansowa 

Filatelistyka olimpijska może być rozpatrywana z uwzględnieniem zmian i rozwoju jej roli w 
czasie. Pierwsza funkcja, jaką przypisano FO to pozyskiwanie funduszy na realizację igrzysk, czyli 
funkcja finansowa. Pierwsza emisja znaczków pocztowych o tematyce olimpijskiej wydana przez 
Pocztę Grecji w 1896 roku posłużyła do pozyskania funduszy na odbudowę stadionu 
olimpijskiego w Atenach.  

 

 

 

Stadion olimpijski w Atenach na znaczku  
1 drachma z 1896 roku, przedrukowany 
na niższy nominał  5 lepta w 1900 roku 

Za zgodą parlamentu greckiego wydrukowano 18.691.000 znaczków olimpijskich o 
nominałach od 1 lepto do 10 drachm, z których sprzedano 18.419.000 sztuk. Jednakże emisja ta 
została bardzo agresywnie oprotestowana i bojkotowana przez filatelistów oraz kupców całego 
świata, gdyż nie prezentowała jak dotychczas wyłącznie koronowanych głów, a ukazywała 
motywy starożytnych igrzysk olimpijskich i mitologii greckiej - były to pierwsze znaczki 
tematyczne w historii światowej filatelistyki.  

 

 

 

 

  
Znaczki o nominałach 60 lepto oraz 2, 5 i 10 drachm z pierwszej serii olimpijskiej Grecji 1896 roku 

Mimo tego bojkotu, poczta grecka sprzedała i przekazała komitetowi organizacyjnemu 
igrzysk zgodnie z decyzją parlamentu kwotę ok. 400.000 drachm, co stanowiło ponad 50 % 
kosztów odbudowy stadionu, [2]. Zatem bezsprzecznie filatelistyka olimpijska ma swoje zasługi 
we wskrzeszeniu nowożytnych igrzysk olimpijskich.  

Współcześnie poczty mogą pozyskiwać fundusze na rzecz sportu poprzez dopłaty do 
wydawnictw pocztowych (dopłaty płacone przez klientów poczty, głównie filatelistów) lub też 
być bezpośrednim sponsorem imprezy, dyscypliny sportu bądź też indywidualnych zawodników z 
własnych zysków. Przykładowo, Poczta Polska emitowała w latach 1967-1988 ponad 18 milionów 
bloczków i znaczków pocztowych z dopłatą na fundusz olimpijski Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, [3].  

 

  

 

 

 

 

 

 

Emisje Poczty Polskiej z 
obowiązkową dopłatą na Polski 

Komitet Olimpijski 
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Na dobro Funduszu Olimpijskiego PKOl wpłynęło ponad 82 miliony złotych o ówczesnej 
wartości, które uzyskano głównie od filatelistów poprzez sprzedaż abonamentową. Znaczki te 
zwykle pozostały w klaserach filatelistów bez wykonania usługi pocztowej, którą opłacono 
awansem. 

Uwagę zwraca konsekwentne wykorzystywanie funkcji finansowej znaczka pocztowego i 
stała polityka emisyjna Poczty Niemickiej, która od bardzo wielu lat emituje corocznie serię 
znaczków pod hasłem Für den Sport z dopłatami na cele sportu niemieckiego. Zapowiedź tych 
emisji jest w Niemczech zawsze oczekiwana przez kolekcjonerów z dużym zainteresowaniem ze 
względu na bardzo interesujacą tematykę sportową i olimpijską. 

 

1.2.2. Funkcja promocyjna. 

Kolejną historycznie funkcją, była funkcja promocyjna. Znaczki pocztowe drukowane są w 
milionowych nakładach i docierają na listach lub poprzez sieć handlu filatelistycznego do 
najodleglejszych zakątków na całym świecie.  Dzisiaj tę rolę pełni również i przede wszystkim 
internet.  Po powodzeniu pierwszej serii, mimo protestów światowych, poczta Grecji włączyła się 
do promocji idei pozostawienia igrzysk olimpijskich w Grecji na zawsze. MKOl był przeciwny tej 
koncepcji i zezwolił na zorganizowanie tzw. międzyigrzysk w Atenach w 1906 roku, w 
dziesięciolecie wznowienia igrzysk olimpijskich, inaczej nazywanymi Igrzyskami X-lecia. 
Pierwszego dnia igrzysk, 25 marca 1906 roku, emitowano serię 14 znaczków wyłącznie o 
motywach starożytnych w łącznym nakładzie 28.600.000 znaczków.  

   
Znaczki pocztowe o tematyce starożytnych igrzysk olimpijskich z serii promującej Igrzyska X-lecia 

rozegrane w Atenach w dniach 9-18 kwietnia 1906 r. 

Seria znaczków pocztowych z 1906 roku stała się przedmiotem wieloletnich studiów 
prowadzonych przez Michalisa Tsironisa z Grecji, których wyniki zostały opracowane w formie 
eksponatu filatelistycznego oraz na jego podstawie wspaniałego albumu, [4], który był 
prezentowany na wystawie jubileuszowej 90-lecia PKOl w Warszawie w 2009 roku. 

Wspólczesnym przykładem funkcji promocyjnej filatelistyki olimpijskiej może być 
promocja kandydatury Zakopanego, jako organizatora zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 r. 
poprzez organizację wystawy filatelistycznej pt. Zimowe Igrzyska Olimpijskie  - Miasto Kandydat 
- Zakopane 2006 w marcu 1999 roku, która rozpoczęła cykl akcji promocyjnych miasta i PKOl.  
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W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz Rzeczypospolitej, a wśród nich Alicja Grześkowiak Marszłek Senatu R.P., miasta 

Zakopane, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, olimpijczycy i filateliści. Promocję filatelistyczną ZAKOPNE 2006 wspierała kapela góralska 

Następnego dnia w Zakopanem odbyło się pierwsze w historii zgromadzenie polskich 
uczestników zimowych igrzysk olimpijskich. Mieliśmy wtedy ciche nadzieję, że filatelistyczna 
promocja olimpijskiej kandydatury ZAKOPANE 2006 wesprze starania miasta o organizację 
igrzysk, gdyż znaczki i inne walory pocztowe mogą być najlepszym ambasadorem w sprawie. 
Przecież w milionach egzemplarzy znaczki docierają do adresatów, w tym również do tych, którzy 
mogli podnieść rękę w naszej sprawie podczas 109 Sesji MKOl w Seulu w dniu 19 czerwca 1999 roku 
i ogłosić światu olimpijską wiadomość The winner is ... ZAKOPANE.  

Niestety, igrzyska przyznano Turynowi. 

 

  

 

Katalog i medal (aweres i rewers) oraz kartka pocztowa z okolicznościowym kasownikiem wystawy nadana do Tyrynu,                                                 
miasta konkurenta i finalnego zwycięzcy w głosowaniach członków MKOl na miasto-organizatora ZIO 2006 
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1.2.3. Funkcja dokumentacyjna i badawcza 

  Od ponad 100 lat, od pierwszej pocztowej emisji olimpijskiej, poczty całego świata 
emitowały kilkadziesiat tysięcy znaczków o tematyce olimpijskiej i sportowej dokumentując lub 
upamiętniając niezliczoną ilość wydarzeń. Liczba innych walorów jak całostki i okolicznościowe 
kasowniki pocztowe jest bardzo trudna do określenia.  Wzrastająca liczba walorów 
filatelistycznych o tematyce olimpijskiej i sportowej oraz poszerzający się zakres obsługi 
pocztowej podczas imprez i mistrzostw sportowych, a szczególnie wokół igrzysk olimpijskich już 
od początku XX-wieku spowodowały, że walory i dokumenty pocztowe uzupełniają doskonale 
historię tych imprez, zarówno walory oryginalne z okresu imprez jak i te współczesne 
okolicznościowe, przywołujące pamięć o tamtych wydarzeniach, znakomitych olimpijczykach i 
sportowcach najwyższej klasy.  

Takim pięknym przykładem funkcji dokumentacyjnej, a przy okazji swoistym rekordem 
świata Poczty Polskiej, było upamiętnienie złotego medalu Elżbiety Krzesińskiej w skoku w dal w 
Melbourne – finał skoku w dal odbył się w dniu 27 XI 1956, a już w dniu 16 grudnia do obiegu 
wprowadzono znaczek w kolorze pomarańczowego ZŁOTA z wyświetlonym wynikiem – 6.35 m. 

 

 

  
Emisje znaczków Poczty Polskiej dokumentujące i promujące osiągnięcia polskich olimpijczyków 

Największą radość sprawiają nam przesyłki i znaki pocztowe dokumentujące wydarzenie 
olimpijskie lub sportowe nadane w dniu i miejsca odbywających się zawodów. Poniżej, przykład 
listu poleconego z kasownikiem okolicznościowym Poczty USA stosowanym na skoczni 
narciarskiej w Salt Lake City w dniu 10.02.2002 r., w dniu zdobycia brązowego medalu przez 
Adama Małysza oraz kartka pocztowa z okolicznościowymi kasownikami nadana zaraz po 
zdobyciu ZŁOTA w biegu na 30 km przez Justynę Kowalczyk z olimpijskiego urzędu pocztowego 
Whistler w dniu 27 II 2010 r. Aby, pozyskać takie precjoza filatelistyczne, trzeba w takich 
miejscach być samemu, albo prosić przyjaciół, albo poszukiwać latami na rozmaitych spotkaniach 
wymiennych i giełdach. Nieoceniona rolę odgrywa teraz dostęp do aukcji internetowych. A przy 
okazji należy nieźle znać np. historię polskiego udziału w igrzyskach i daty zdobycia medali przez 
olimpijczyków polskich. 

 

  
List polecony z kasownikiem okolicznościowym nadany po zdobyciu 
brązowego medalu olimpijskiego z urzędu pocztowego przy skoczni 

narciarskiej w Park City, 8 II 2002 

27 II 2010, WHSTLER, kartka pocztowa z okolicznościowymi 
kasownikami nadana zaraz po zdobyciu przez Justynę 

Kowalczyk „ZŁOTA” w biegu na 30 km  



9 
 

Oddzielnym obszarem filatelistyki olimpijskiej jest dokumentowanie organizacji obsługi 
pocztowej tych wielkich i masowych imprez, często rozproszonych w różnych lokalizacjach 
rozgrywania zawodów olimpijskich, lub nawet w różnych miastach i państwach (eksponaty klasy 
Historia Poczty).  

Z jednej strony znaki pocztowe dokumentują bardzo znane fakty, jak konkretny wynik lub 
datę zdobycia złotego medalu, ale w wielu przypadkach znajdujemy walory, które wymagają 
szczegółowego badania tematyczno-historycznego oraz pocztowo-filatelistycznego, aby móc 
prawidłowo opisać walor w eksponacie. 

Doskonałym przykładem do badania pod kątem historycznym i filatelistycznym jest 
przesyłka, kartka pocztowa, która została wysałana w dniu 5 IX 1920 r. wysłana za 
pośrednictwem Poczty Polowej Nr 55 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Wojska Polskiego z 
okresu wojny bolszewicko-polskiej w 1920 roku. Kartka pocztowa jest adresowana do Nowego 
Sącza, gdzie był główny rejon stacjonowania i operacji tego pułku. Z treści na odwrocie kartki 
wynika i daty nadania wynika, że pułk uczestniczył w walkach z bolszewikami na ziemi 
grodzieńskiej (obecnie Białoruś). Ponieważ przesyłki poczt polowych były wolne od odpłat 
pocztowych, na kartce nie znajdujemy znaczka pocztowego.  

 

Ale jaki związek ma ta kartka pocztowa i jej elementy z tematem igrzysk olimpijskich lub 
sportu? Otóż, na odwrotnej stronie kartki odciśnięto stempelek dodatkowy wykonany może z 
żołnierskiej podeszwy lub kartofla o treści: Towarzystwo Wioślarskie w Warszawie-Oddział 
Wartowniczy. W jakich okolicznościach żołnierz 1.Pułku odbił ten stempelek? Czy pułk brał 
udział w Bitwie Warszawskiej? Czy jest to stempelek przygotowany przez służby pocztowe pułku, 
czy tylko na kompanii dla celów pamiątkowych? Co to była za formacja - Oddział Wartowniczy 
WTW? Zrodziły się natychmiast same pytania natury historycznej oraz filatelistycznej. 

 

 

 

 
Odwrotna strona kartki pocztowej wysłana przez żołnierza 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Wojska Polskiego z okresu 
wojny bolszewicko-polskiej z dodatkowym stempelkiem: Towarzystwo Wioślarskie w Warszawie-Oddział Wartowniczy 
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Rozpoczłąlem poszukiwania w źródłach filatelistycznych i historycznych wojny 1920 roku 
oraz w historii WTW. I tutaj pomógł mi dr Ryszard Kobendza z Kalisza, który przesłał mi kopie 
fotografii z kalendarza wydanego przez WTW w 1921 roku. Zdjęcia przedstawiają Kompanię 
Wartowniczą WTW podczas odprawy oraz … wymarszu na stanowiska obrony mostu Kierbedzia 
na Wiśle.  

  
Fotografie z kalendarza Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego na 1921 rok 

 

 

 

Z jego informacji wynika także, że w obliczu zagrożenia wojennego Warszawskie 
Towarzystwo Wioślarskie wezwało wszystkich swoich członków na ochotnika do obrony kraju. 
Czy wutewiacy służyli obok żołnierzy 1.Pułku Strzelców Podhalańskich? Tego nie udało mi się 
ustalić jeszcze. 

Mógłbym przytoczyć bardzo wiele przykładów prowadzonych poszukiwań, gdy mamy 
informację historyczną o wydarzeniu i poszukujemy walorów, czasami latami i oraz przykładów 
prowadzonych badań, gdy znaleźliśmy walor/y filatelistyczne na strychu w koszu babci, albo na 
aukcji lub giełdzie internetowej, które wymagają zbadania pod kątem historii sportu lub igrzysk 
olimpijskich. 
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1.2.4. Funkcja organizacyjna 

Funkcaja organizacyjna filatelistyki olimpijskiej objawiła się na początku lat pięćdziesiątych 
XX wieku, kiedy znacznie wzrosło zainteresowanie sportem, a igrzyska olimpijskie zaczęły 
przyciągać miliony widzów na świecie dzięki transmisjom radiowym i telewizyjnym. Do tego 
entuzjazmu włączyły się poczty wielu krajów niebędących organizatorami igrzysk olimpijskich, a 
znaczki pocztowe zaczęto wykorzystywać do promocji sportu na szeroka skalę, również w Polsce. 
Na fali wzmożonej aktywności emisyjnej światowych poczt zaczęły powstawać grupy filatelistów 
zainteresowanych tematyką olimpijską i sportową, co zaowocowało powstaniem 
zorganizowanego ruchu filatelistyki olimpijskiej i sportowej w wielu krajach na początku lat 
sześćdziesiątych. W tych latach powstało kilka organizacji filatelistyki olimpijskiej o zasięgu 
krajowym lub międzynarodowym. Pierwszym klubem zarejestrowanym na świecie był klub 
Centro Italiano Filatelia Tematica Guppo Sport, CIFT we Włoszech (1957 r.), a następnym w 
kolejności był Klub Zainteresowań OLIMPIJCZYK utworzony w Polskim Związku Filatelistów w 
dniu 18 marca 1962 r.  

 

  
Kasownik okolicznościowy stosowany w U.P.T.  WARSZAWA 40  i przedrukowane całostki pocztowe 

FIS 1962 z okazji I-go Ogólnopolskiego Zjazdu Filatelistów-Olimpijczyków w Warszawie, 18 III 1962 r. 

Nieco później powstały siostrzane kluby OLYMPSPORT w dawnej Czechosłowacji, IMOS w 
Niemczech i inne. Poza Europą należy wymienić Sport Philatelist International w USA (1965 r.). 
Kluby te działają w ramach narodowych związków filatelistycznych, komitetów i akademi 
olimpijskich lub są stowarzyszeniami poza tymi strukturami. 

Należy podkreślić, że członkami klubów są indywidualni kolekcjonerzy. 

Przełom organizacyjny oraz nowy impuls w kolekcjonerstwie olimpijskim stanowiło 
powołanie do życia Międzynarodowej Federacji Filatelistyki Olimpijskiej, FIPO (Fédération 
Internationale de Philatélie Olympique) przy MKOl w 1982 roku, która na zasadzie dobrowolności 
zrzesza kluby filatelistyki olimpijskiej i sportowej. Od 1993 roku FIPO zostało włączone do 
nowoutworzonej Komisji Kolekcjonerów Olimpijskich, MKOl, która obejmuje również obszary 
kolekcjonerstwa - numizmatykę oraz memorabilia olimpijskie. Przewodniczącym FIPO, od czasu 
jego utworzenia był Juan A. Samaranch Honorowy Przewodniczący MKOl. Obecnie, w 2012 roku, 
FIPO, jako organizacja filatelistyczna jest przekształcane w nową organizację kolekcjonerów 
olimpijskich. Trwają prace nad nowym statutem. 
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1.2.5. Funkcja wystawiennicza 

Wystawy i pokazy filatelistyczne są jedną z podstawowych form działalności towarzystw i 
związków filatelistycznych. Pierwsze wystawy organizowano już w końcu XIX wieku, czyli w 30-40 
lat po emisji pierwszego znaczka pocztowego w 1840 roku. Wystawy zarówno krajowe jak i 
międzynarodowe służyły promowaniu zbierania znaczków pocztowych i filatelistyki. Odbywają 
się one, jako pokazy niekonkursowe oraz od kilkudziesięciu lat, jako wystawy konkursowe 
róznego szczebla, krajowego i międzynarodowego, zgodnie z zasadami wystawiennictwa i 
regulaminami organizacyjnymi Międzynarodowej Federacji Filatelistycznej, FIP, (Fédération 
Internationale de Philatélie, FIP) lub krajowych związków filatelistycznych. Wystawy dotyczą 
praktycznie wszystkich kategorii filatelistyki oraz tematyki eksponatów wystawowych.  

O determinacji i potrzebie filatelistów do organizacji i uczestnictwa w wystawach niech 
świadczy wystawa filatelistyczna zorganizowana w warunkach obozu jenieckiego Oflag II D Gross 
Born, a o jej wyjatkowości niech stanowi okoliczność, że odbyła się dla uczczenia Roku 
Olimpijskiego 1944. Walory wojskowej poczty obozowej należą do pereł polskiej filatelistyki 
olimpijskiej. Powstaje pytanie, zatem, skąd w warunkach niewoli działalność filatelistów i 
organizacja wystaw? Ale to już zupełnie inna i długa opowieść. 

 
Bloczek i kasownik okolicznościowy jenieckiej poczty obozowej z okazji Wystawy Filatelistycznej 

dla uczczenia ”Igrzysk Obozowych za Drutami” w Roku Olimpijskim 1944, które odbyły się w 
Oflagu IID Gross Born w dniach 31 VII – 15 VIII 1944 r. 

Powstanie w latach powojennych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ub. wieku, tak 
spontanicznego ruchu filatelistów-olimpijczyków zaowocowało wykorzystaniem funkcji 
wystawienniczej filatelistyki do promocji kolekcjonerstwa olimpijskiego i sportowego, idei 
olimpijskiej, historii olimpizmu i sportu zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. 
Zaczęto organizować wystawy filatelistyczne monotematyczne poświęcone igrzyskom 
olimpijskim i sportowi. Prym wiedli tutaj nie tylko Włosi, pierwsza wystawa w Rimini już w 1952 
roku, ale i w Polsce pierwsza sportowa wystawa filatelistyczna odbyła się z okazji Szybowcowych 
Mistrzostw Świata w Lesznie w 1958 r. Z okazji mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn 
„WROCŁAW 1963” zorganizowano europejską wystawę znaczków sportowych, ewenement w 
państwie o komunistycznym reżimie. Poczta Polska udokumentowała bardzo bogato 
mistrzostwa koszykarskie i towarzyszącą wystawę filatelistyczną wydawnictwami znaczkowymi i 
kasownikami okolicznościowymi. 
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Dla autora wystawa ma charkter szczególnie osobisty, gdyż zadebiutował na tej 
wystawie, jako 15-letni chłopak eksponatem pt. WYŚCIG POKOJU zdobywając swój pierwszy 
dyplom i medal filatelistyczny, brązowy. 

Na wystawach filatelistyki olimpijskiej jest bardzo szeroko wykorzystywana symbolika 
olimpijska na dekoracjach, napisach i wydawnictwach. Tym samym eksponaty filatelistyczne 
nasycone również symboliką olimpijską i grafiką sportową nabierały szczególnej wymowy. Poczty 
gospodarzy wystaw przygotowują szczególnie bogaty program emisyjny oraz pamiątkowe 
wydawnictwa, a więc każda prawie wystawa posiada znakomitą dokumentację pocztowo-
filatelistyczną. Należy również ukazać skalę i rozmiary światowych wystaw filatelistyki 
olimpijskiej. Eksponaty są prezentowane w ramach przeszklonych o wymiarach 100 x 100 cm, a 
każdy ekran zawiera zazwyczaj 6 kart wystawowych. 

 
Międzynarodwa Wystawa Filatelistyki Olimpijskiej i Sportowej OLYMPHILEX’85, Lozanna 

Tylko podczas OLYMPHILEX 1996 w Los Angeles wystawiono 1600 ekranów wypełnionych 
eksponatami filatelistycznymi, co oznacza, że można by ustawić ekrany wzdłuż bieżni stadionu 
olimpijskiego, i to czterokrotnie. Czyli, sztafeta 4 x 400 metrów.  Taki też dystans muszą 
„przebiec” kilkakrotnie sędziowie oceniający eksponaty. Każdy eksponat w zależności od rangi 
uzyskanego wcześniej wyróżnienia wystawiany jest w 5 lub 8 ekranach. 
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Panorama głównego holu Światowej Wystawy Filatelistyki Olimpijskiej OLYMPHILEX 2004 podczas igrzysk olimpijskich w Atenach.                   

Łącznie eksponowano blisko 1,2 km eksponatów filateistycznych. Poniżej bieżnia stadionu podczas ME w lekkoatletyce, Budapeszt 1998 

 

      Na wystawach filatelistycznych eksponaty są prezentowane w klasach niekonkursowych, 
do których zaliczają się: 

 Klasa Honorowa    – eksponaty, które uzyskały na swiatowych wystawach złote medale, 

 Klasa Oficjalna       – eksponaty muzeów, zarządów pocztowych i innych instytucji, 

 Klasa Sędziowska   – eksponaty sędziów powołanych na wystawę i członków ich rodzin, 

oraz w klasach konkursowych. Eksponaty konkursowe, muszą być opracowane zgodnie z zasadmi 
wystawiennictwa krajowymi lub międzynarodowymi i są kwalifikowane do klas: 

i. Historii Poczty 
ii. Filatelistyki Tradycyjnej 

iii. Całostek 
iv. Tematycznej 
v. Aerofilatelistyki 

vi. Lireatury i wydawnictw komputerowych 

Eksponaty w klasach konkursowych są oceniane przez sądy konkursowe składające się z 
uprawnionych sędziów filatelistycznych nominowanych przez krajowe lub miedzynarodowe 
organizacje filatelistyczne.  

Funkcję wystawienniczą filatelistyki-olimpijskiej przedstawiłem bardziej szczegółowo, 
gdyż udział w wystawie i zdobycie najwyższych ocen i medali jest ukoronowaniem naszych 
kolekcjonerskich zmagań. To właśnie wystawinnictwo jest motorem dla aktywności filatelistów-
olimpijczyków i należy pamiętać zawsze o tym, że najważniejszymi aktorami wystaw 
filatelistycznych są wystawcy i ich eksponaty.  
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1.2.6. Funkcja publicystyczna 

Funkcja publicystyczna i wydawnicza wynikła z dynamicznego wzrostu szerokiego 
zainteresowania społecznego igrzyskami olimpijskimi i powstawaniem środowiska filatelistów-
olimpijczyków. Na wzór katalogów ogólnych katalogów filatelistycznych już w w 1957 roku 
ukazała się pierwsza edycja katalogu pt. CATALOGO DEI FRANCOBOLI SPORTIVI (Katalog 
znaczków sportowych) autorstwa Julio Landmansa z Mediolanu, a w roku 1958 opublikowano 
pierwszy poradnik filatelistyki sportowej na ponad 300 stronicach pt.: SPORT UND 
BRIEFMARKEN. Handbuch der Sportphilatelie – Gesichte des Sport in Wort und Bild, którego 
autorami byli Gerhard SCHMIDT I Gűnter SCHNEIDER. 

W Polsce powstało w 1960 roku niezwykłe wydawnictwo jak na ówczesne czasy, autorstwa 
Fabiana Bury współzałożyciela Klubu Zainteresowań OLIMPIJCZYK, niestety tylko w dwóch 
językach - niemieckim: DIE OLYMPISCHEN SPIELE AUF DEN MARKEN DER WELT oraz szwedzkim: 
OLYMPIAFRIMÄRKEN FRÅN HELA VÄRLDEN. Na 181 stronicach autor przedstawił w formie 
kolorowych ilustracji wszystkie dotyczczasowe wydawnictwa pocztowe na temat igrzysk 
olimpijskich uzupełniając je cennymi informacjami. Wydawnictwo to było dostępne wyłącznie za 
dewizy. Z pomocą polskim filatelistom przyszedł Kazimierz Gryżewski, dziennikarz i znakomity 
filatelista, który opracował KATALOG ZNACZKÓW SPORTOWYCH wydany przez Państwowe 
Przedsiębiorstwo Filatelistyczne RUCH w 1963 roku.  

  
Pierwsze polskie wydawnictwa książkowe poświęcone filatelistyce olimpijskiej i sportowej 

Powstające w tamtym okresie kluby filatelistyki olimpijskiej i sportowej rozpoczęły 
pubikacje własnych biuletynów, a liczne artykuły pojawiały się w ogólnej prasie związków 
filatelistycznych. W rozdziale 4.2.3 Zamiesciłem krótki opis biblioteczki biblioteczki filatelisty-
olimpijczyka, który obecnie znajduje się w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.  Zbiór 
powstawał przez ponad 40 lat i zawiera obecnie około 700 pozycji. Zatem istnieje i jest do naszej 
dyspozycji ogromna baza wiedzy filatelistycznej związana z igrzyskami olimpijskimi oraz 
światowym i polskim sportem.   

A filateliści nadal publikują coraz to bardziej pogłębione studia oraz coraz piękniejsze 
albumy książkowe promujące kolekcjonerstwo olimpijskie i sportowe. 
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2. ZNAKI I DOKUMENTY POCZTOWE O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ I SPORTOWEJ 

2.1. Znaczek pocztowy I jego rola w filatelistyce olimpijskiej 

W zakresie zainteresowań filatelistów są dwa obszary tematyczne, które najogólniej można 
podzielić na tematykę olimpijską i sportową. Obydwa te obszary rozwijały się historycznie 
patrząc, oddzielnie. Oczywiście tematycznie mocno przeplatają się. W tym artykule skoncentruję 
się na filatelistyce olimpijskiej. 

W filatelistce olimpijskiej rytm wydawnictw pocztowych jest regulowany przez kolejne 
igrzyska olimpijskie, początkowo tylko letnie, a później także zimowe od 1924 roku. Przeglądając 
ponad stuletni okres działalności emisyjnej i rozwoju usług pocztowych poczt całego świata 
związanych z promocją i obsługą igrzysk, a w szczególności poczt państw, w których odbywały się 
igrzyska, możemy dopatrzeć się dwóch wyraźnych okresów. Wyróżniamy okres tzw. klasycznej 
filatelistyki olimpijskiej obejmujący lata od 1896 do 1952 (niektórzy filateliści wydłużają ten okres 
nawet do 1956 roku) oraz okres współczesny charakteryzujący się „wybuchem”, nawet raczej 
inflacją wydawnictw pocztowych, również emitowanych przez poczty państw nieuczestniczących 
w igrzyskach, nierzadko spekulacyjnych. Do roku 1939 znaczki były praktycznie emitowane przez 
poczty państw goszczących igrzyska. 

Historia filatelistyki olimpijskiej rozpoczyna się z dniem otwarcia Igrzysk I Olimpiady w 
Atenach w dniu 25 marca 1896 roku (wg. kalendarza gregoriańskiego). Z tym dniem, w związku z 
koniecznością sprzedaży znaczków olimpijskich w celu zgromadzenia funduszy na odbudowę 
stadionu, ze wszystkich urzędów pocztowych w całej Gracji zostały wycofane dotychczasowe 
znaczki pocztowe i w sprzedaży były wyłącznie znaczki olimpijskie. 

 

 

 

 

 

 Unikalny list polecony 
ofrankowany znaczkami 

pierwszej serii olimpijskiej 
(maksymalny nominał 

znaczka 2 drahm) nadany w 
Atenach w dniu otwarcia 

Igrzysk oraz pierwszego dnia 
obiegu znaczków w dniu 25 

marca 1896 roku.  

Reprodukcja ze zbioru pt. 
The Prestige Olympic 

Collection dzięki uprzejmości 
Muzeum Olimpijskiego 

MKOl w Lozannie 

Znaczki olimpijskie były w sprzedaży w Grecji do końca 1900 roku, jednakże wysokie 
nominały 2, 5 i 10 drahm są bardzo rzadkie lub unikalne na przesyłkach listowych. Część 
znaczków o wysokich nominałach została przedrukowana niższymi wartościami w tym roku. 

Emisje znaczków pocztowych z okazji igrzysk 1896 roku i tzw. międzyigrzysk 1906 w 
Atenach, igrzysk w Antwerpii 1920 oraz w Paryżu 1924 przedstawiały wyłącznie motywy igrzysk i 
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mitologii antycznej. Dopiero poczta Holandii z okazji igrzysk w Amsterdamie w 1928 roku 
„odważyła” się pokazać na ośmiu znaczkach współczesne dyscypliny sportowe.  

 

 

 

   

Znaczki Poczty Holandii z ośmio-znaczkowej serii olimpijskiej na Igrzyska IX Olimpiady w Amsterdamie w 1928 roku. 

Natomiast Poczta Urugwaju, jako pierwsza w historii wykorzystała sukcesy reprezentacji 
tego kraju w piłce nożnej na igrzyskach w Paryżu i Amsterdamie (dwukrotnie złote medale 
olimpijskie i tytuły mistrzów świata) i emitowała serie znaczków z tej okazji. Serie po trzy znaczki 
z 1924 i 1928 roku, otwierają tym samym katalog wydawnictw pocztowych związanych z piłką 
nożną.  

 

 

  
Znaczki pocztowe i kasownik okolicznościowy poczty Urugwaju upamiętniające zdobycie złotych medali olimpijskichw piłce nożnej na Igrzyskach 

Olimpijskich PARYŻ 1924 i AMSTERDAM 1928. 

Światowe rekordy w filatelistyce olimpijskie pobiła z pewnością Poczta USA. Rok 1932 
przynosi pierwszy znaczek z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Lake Placid. Znaczek o 
nominale 2c przedstawiający narciarza w zjeździe, skromny w grafice, wydrukowany został w 
nakładzie ponad 51 milionów sztuk !!! Ale podczas igrzysk letnich padł kolejny rekord nakładu – 
wydrukowano 168.885.300 znaczków o nominale 3 centy – biegacz w blokach startowych. 
Należy przypomnieć, że tymi znaczkami można opłacać przesyłki pocztowe w USA do dnia 
dzisiejszego – wartość? – 3 centy. 

 

   
Wysokonakładowe znaczki Poczty USA z okazji zimowych i letnich igrzysk olimpijskich 

w Lake Placid i Los Angeles 1932 r. 

W Roku Olimpijskim 1936, Poczta III Rzeszy Niemieckiej rozpętała prawdziwą machinę 
propagandową i niesłychanie rozbudowaną nowoczesną obsługę pocztową Igrzysk XI Olimpiady 
w Berlinie, wprowadzając wiele nowinek dla filatelistów. Po raz pierwszy emitowano bloczki 
(czworoblok znaczków w formie arkusika), zeszyciki pocztowe zawierające znaczki z rolek oraz 
okazjonalne olimpijskie blankiety telegramów. Urzędy pocztowe stosowały ponad 300 
kasowników okolicznościowych oraz stempli dodatkowych, przed i w trakcie igrzysk. Ponadto, 
ponad 160 instytucji państwowych stosowało tzw. frankatury mechaniczne z hasłami i logo 
igrzysk berlińskich. 
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Poczta III Rzeszy, jako pierwsza w histori filatelistyki olimpijskiej emitowała bloczek z czterma znaczkami pocztowymi 

 

Arkusze drukarskie zawierały znaczki o dwóch róznych nominałach i rysunkach drukowanych obok siebie na przemian w 
kolumnach. Część nakładu rozerwano na potrzeby zeszycików zawierająch 20 znaczków. Pierwszy olimpijski zeszycik 

znaczkowy był sprzedawany podczas Igrzysk XII Olimpiady w Berlinie przez niemiecka pocztę 

Igrzyska XI Olimpiady w Berlinie przeszły do historii nowożytnych igrzysk, a także 
filatelistyki, z powodu przeniesienia po raz pierwszy w historii przez sztafetę znicza olimpijskiego 
z Olimpii na stadion olimpijski w Berlinie, co udokumentowała na znaczku Poczta Rzeszy. 

  

Do pełnoprawnych dokumentów filatelistycznych należą wydawnictwa wojskowych poczt 
polowych. Historia pocztowa igrzysk olimpijskich czasu wojny została zapisana między innymi 
wydawnictwami poczt polowych, które zostały zorganizowane przez polskich jeńców wojennych 
w niemieckich oflagach Woldenberg Oflag IIC i Gross Born Oflag IID. Polscy oficerowie będący w 
niemieckiej niewoli długie lata uczcili Rok Olimpijski 1944 organizując igrzyska za drutami 
kolczastymi. Igrzyska jenieckie zostały udokumentowane „bogato” walorami pocztowymi, 
których grafika prezentuje głębokie treści mitologii olimpijskiej oraz patriotyczne. Walory te 
należą do największych rarytasów polskiej i światowej filatelistyki olimpijskiej. 
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Projekt znaczka autorstwa por. Edwarda Czarneckiego i druk definitywny znaczka olimpijskiego w kolorze czerwonym oraz pocztówka z 

kasownikiem okolicznościowym i winietką funduszu olimpijskiego przygotowane przez Pocztę Obozową  z okazji Roku Olimpijskiego 1944                
w Oflagu IIC Woldenberg, 23 VII – 13 VIII 1944 r 

Lata powojenne są latami odbudowy wiary i pozytywnego ducha wielu narodów, również 
poprzez sport. Organizację letnich igrzysk olimpijskich w 1948 roku powierzono Londynowi (w 
miejsce odwołanych igrzysk w 1944 roku). Poczta królewska przygotowała serię czterech 
znaczków o uniwersalnej symbolice i głową króla Jerzego. Poczta brytyjska wprowadza, jako 
novum całostkę lotniczą, czyli druk aerogram z wydrukowanym znaczkiem olimpijskim, 
wykorztując do znaku opłaty jeden ze znaczków tej serii (zob. 2.3). 

Dopiero w 1956 roku, Poczta Polska włączyła się do pocztowej rodziny olimpijskiej emisją 
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE MELBOURNE 1956 składajacą się z sześciu znaczków przedstawiających 
ówczesne nadzieje złoto-medalowe Polaków. 

   

   

 

Z pewnością nie wyczerpałem w całości tematu o roli znaczka pocztowego w 
kolekcjonerstwie olimpijskim, ale na emisji Poczty Polskiej poprzestanę, gdyż można byłoby 
napisać dość grubą księgę, szczególnie o wyścigu technologicznym w produkcji znaczków 
rozpoczętym np. podczas trwania igrzysk olimpijskich w Sydney w 2000 roku.  
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2.2. Kasowniki okolicznościowe  

Najbardziej rozpowszechnioną formą znaków pocztowych o tematyce olimpijskiej i 
sportowej są kasowniki we wszystkich formach: datowniki okolicznościowe ręczne i 
mechaniczne, wirnikowe stemple mechaniczne, frankatury mechaniczne (w stemplu 
uwidoczniony jest znak opłaty) i inne formy nowoczesne znaków stosowanych przez poczty 
całego świata. Trudno będzie tutaj opisać wszelkie rodzaje kasowników pocztowych 
przygotowywanych oficjalnie przez zarządy pocztowe państw organizatorów igrzysk, dlatego 
ograniczę się do tych podstawowych. 

Równocześnie poczta Grecji wprowadziła do użycia pierwsze w historii pocztowe kasowniki 
okolicznościowe o tematyce olimpijskiej związane są z Międzyigrzyskami ATENY 1906, które 
stosowano w trzech ateńskich urzędach pocztowych: Stadion, Akropolis i Zappeion.  

 
Ręczne kasowniki okolicznościowe przez urzędy pocztowe  w Atenach z okazji Igrzysk X-lecia, 1906 r. [2] 

Poraz pierwszy mechaniczny kasownik wirnikowy o tematyce olimpijskiej zastosowała 
królewska Poczta Szwecji z okazji Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie w 1912 roku. 

 
Kasowniki mechaniczny wirnikowy promujący Igrzyska Olimpijskie w Sztokholmie w 1912 roku 

Przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Garmisch Partenkirschen oraz letnimi w Berlinie 
i Kilonii, Poczta III Rzeszy do promocji berlińskich igrzysk wprowadziła na dużą skalę 
stemplownice, tzw. frankatury mechaniczne, czyli kasowniki mechaniczne z zamieszczonym 
znakiem opłaty. Frankatury zainstalowano w ponad 160 urzędach i instytucjach Rzeszy już w 
1935 roku. Zebranie kompletu frankatur BERLIN 1936 udało się dotychczas tylko jednemu 
kolekcjonerowi – były one pokazne na wystawie 90-lecia PKOl w Warszawie w 2009 r. 

  

Frankatury mechaniczne używane w urzędach miejskich Berlin SPANDAU i Belin CHARLOTTENBURG promujące Igrzyska XI Olimpiady BERLIN 1936 
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Wobec faktu, że frankatury występowały przeważnie na korespondencji służbowej i nie 
uważano je za znaczki pocztowe, koperty z tzw. czerwonymi koszmarkami lądowały w koszu. 
Najlepszym tego przykładem jest koperta Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich XII 
Olimpiady w Helsinkach z frankaturą mechaniczną zapowiadajacą igrzyska. Dużą wartością 
kolekcjonerską jest fakt, że przesyłka zawierająca bilety na zawody olimpijskie została nadana w 
dniu 31 sierpnia 1939 roku, dzień przed wybuchem II Wojny Światowej, wskutek której 
odwołano igrzyska w Helsinkach w 1940 roku. Dzisiaj, te frankatury należą do najbardziej 
poszukiwanych walorów na rynku filatelistyki olimpijskiej, szczególnie te z oryginalnego obiegu 
pocztowego i dobrym stanie.  

 

Koperta dużego formatu nadana z Sekcji Biletowej Komitetu Organizacyjnego I.O. HELSINKI 1940 
z mechaniczną frankaturą olimpijską z dnia 31.8.1939 r.  po odbyciu „lotu” do kosza oraz po jej 

wydobyciu, prawdopodobnie przez życzliwego filatelistę 

Poczta niemiecka, prawdopodobnie nieświadomie, wprowadziła dodatkową atrakcję dla 
filatelistów-olimpijczyków. W kasownikach okolicznościowych zastosowano z wymienną datą 
oraz godzinnik. Pozwala nam to dobrać kasownik z taką datą i godziną, która dokumentuje np. 
finał jakiejś dyscypliny, co jest szczególnie ważne, jeżeli chcemy udokumentować np. zwycięstwo 
zawodnika z naszego kraju. Widząc w eksponacie takie „rozpracowanie” pocztowe i tematyczne, 
przyznaję zwykle najwyższe noty w kategorii „wiedza”. 

 

Kasownik okolicznościowy z olimpijskiego toru regatowego Berlin-Grünau                                 
odcisniętywz dniu 8.8.1936 o godzinie 20, wyróżnik „m” 
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Komplet kasowników okolicznościowych, które były w użyciu w stosikach pocztowych na obiektach olimpijskich w Pekinie w 2008 r. 

 

Jak widać, poczty krajów-organizatorów igrzysk prześcigają się w pomysłach i ilości 
wydawnictw, jednym z celów jest brutalny drenaż kieszeni filatelistów. O ból głowy może 
przyprawiać chęć zebrania kasowników i wydawnictw chińskiej poczty upamiętniających np. 
drogę znicza olimpijskiego przez miasta i miasteczka, góry, porty i morza … od Aten do Pekinu. 
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2.3. Całostki pocztowe i aerogramy 

Poczty całego świata stosują przedpłacone druki do korespondencji z wydrukowanym 
znaczkiem pocztowym, tzw. całostki, już od XIX wieku. Jako znak opłaty drukowane są nowe 
wzory graficzne lub wykorzystywane są projekty emitowanych wcześniej znaczków. Pierwszą 
całostkę olimpijską wprowadziła do obiegu Poczta Francji z okazji VIII Igrzysk Olimpijskich w 
Paryżu w 1924 roku. Całostka przeznaczona była do obiegu zagranicznego, stąd też w znaku 
opłaty znaczek o nominale 30 centimów. 

 

  
Znaczek poczty francuskiej o nominale 30 centimów z olimpijskiej serii przedstawiający z rzeźbę Milona z 

Krotonu  oraz wydrukowany na całostce  wydanej  z okazji Igrzysk VIII Olimpiady w Paryżu w 1924 r. 

Inny przykładem przedpłaconego duku pocztowego są aerogramy-sekretniki dla poczty 
lotniczej. W obszarze filatelistyki olimpijskiej prekursorem była Królewska Poczta Wielkiej 
Brytanii, która w znaku opłaty umieściła znaczek o nominale 6 pensów, których wchodził w skład 
serii olimpijskiej. 

 
 

 

 
Pierwszy aerogram olimpijski z nadrukowanym znaczkiem olimpijskim o nominale 6d                                               

wydany przez Pocztę Wielkiej Brytanii z okazji Igrzysk XIV Olimpiady w Londynie w 1948 r. 

Szczególnie interesujące dla filatelistów są całostki ilustrowane na jej odwrotnej stronie 
lub też na stronie adresowej. Grafika ilustracji i treści tekstowe nadają się doskonale do 
wykorzystania w celu rozwijania myśli tematycznej eksponatów filatelistycznych. Ze względu na 
kilkakrotnie większy obraz projektanci zamieszczają znacznie większą ilość motywów i 
szczegółów. Pierwsze całostki ilustrowane pojawiły się podczas igrzysk zimowych i letnich w 1936 
roku. Tematyka sportowa pojawiła się na ilustrowanych całostkach Poczty Polskiej w 1935 roku, 
a o tematyce olimpijskiej dopiero z inicjatywy filatelistów-olimpijczyków w 1974 roku.  

  
Całostka Poczty Polskiej z 1935 r. przedstawiajaca w ilustracji budynek Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie 
oraz całostka z 1974 r. upamietniajaca pierwszy start i medale polskiej ekipy olimpijskiej na letnich igrzyskach w Paryżu w 1924 roku 
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2.4. Olimpijskie okolicznościowe serwisy pocztowe  

Podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 r. zaplanowano przelot 
sterowca LZ-129 HINDENBURG nad stadionem olimpijskim. Poczta niemiecka zoorganizowała z 
tej okazji specjalna POCZTĘ BALONOWĄ. Stworzono filatelistom możliwość nadania 
zaadresowanych przesyłek pocztowych za specjalna opłatą, które następnie zostały zabrane na 
pokład sterowca i ostemplowane okrągłym kasownikiem: LUFTSHIFF HINDENBURG z datą 1.8.36 
oraz dodatkowym kasownikiem z tekstem: OLYMPIAFAHRT 1936. Po wylądowaniu kilkadzisąt 
tysięcy przesyłek wyekspediowano do odbiorców.   

  

W okresie powojennym począwszy od 1956 roku, poczty kilku krajów, a wśród nich Poczta 
Polska zorganizowały specjalne poczty lotnicze dla upamiętnienia przelotów ekip olimpijskich na 
kontynent australijski do Melbourne. W urzędzie pocztowym WARSZAWA 1 przyjmowano prze-
syłki do przewozu samolotem, w którym podróżowała nasza ekipa. Przesyłki opatrzono kasow-
nikiem okolicznościowym PRZELOT POLSKIEJ EKIPY OLIMPIJSKIEJ WARSZAWA-MELBOURNE             
4 XI 1956. W następnych latach tzw. loty olimpijskie stały się bardzo popularne, a dla ekspona-
tów z przesyłkami lotniczymi utworzono na wystawach klasę aerofilatelistyki olimpijskiej. 

2.5. Olimpijski serwis telegraficzny 

W ramach obsłui pocztowej igrzysk olimpijskich instalowane były również stanowiska 
telegraficzne, które drukowały treść przyjmowanych telegramów na okolicznościowych 
blankietach. I znów Poczta III Rzeszy Niemieckiej wprowadziła piękny olimpijski formularz, 
trzystronicowy składany formatu A4, które należą do rarytasów olimpijskiej filatelistyki. 

   
Blankiet okolicznościowego telegramu (front, środek i tył) stosowanego przez Pocztę III Rzeszy Niemieckiej z okazji Igrzyska XI Olimpiady w Berlinie 

w 1936 roku. Treść telegramu wysłanego do Polskiej drużyny w piłce nożnej zawiera gratulacje od mieszkanek Kobrynia na Kresach Wschodnich 
po zwycięskim meczu z Anglią 6:5 – unikat kolekcjonerski  
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3. OD ZBIORU ZNACZKÓW DO EKSPONATU KONKURSOWEGO 

3.1. Zbiór filatelistyczny a eksponat wystawowy 

Pewna część filatelistów zbierających znaczki pocztowe i wszelkie inne walory pocztowe do 
klasera w pewnym momencie dojrzewa do etapu, na któryn zaczyna się zastanawiać – i co dalej? 
Jeszcze jeden rocznik znaczków z abonamentu? A może jeszcze jeden klaser, jeszcze jedno 
pudełko od butów z kopertami? Zaczynamy wtedy myśleć o opracowaniu eksponatu początkowo 
na pokaz, a później na wystawę konkursową. Zwykle, większość osób nieuprawiających 
filatelistykę jest mocno zdziwiona faktem, że znaki pocztowe są przedmiotem wystawiennictwa 
w szerokim zakresie i na światową skalę, że są oceniane przez sędziów filatelistycznych i 
otrzymują wyróżnienia w formie medali i dyplomów. Odnosi się to jeszcze wyraźniej do 
wystawiennictwa olimpijskiego. Kiedy kolega laik spytał mnie skąd wróciłem? A ja odpowiadam z 
igrzysk olimpijskich w Atenach. Otwiera on szeroko oczy i pyta: a w jakiej dyscyplinie 
startowałeś? Ja odpowiadam – ze znaczkami i pokazuję przepiękny medal i dyplom filatelistyczny 
z igrzysk olimpijskich. Oczy kolegi robią się jeszcze większe, … zatem na czym polega 
wystawiennictwo filatelistyczne, a w szczególności olimpijskie i sportowe? Co jest przedmiotem 
ekspozycji filatelistycznej? 

Na poziomie filatelistyki wyczynowej będziemy mieć na myśli konkursowe eksponaty 
filatelistyczne, a nie zbiór wszystkiego, co poczta i filateliści wyprodukowali, a my gromadzimy to 
w klaserach i kartonach.  Taką kumulację nieuporządkowaną lub ułożoną nawet bardzo starannie 
i według katalogu w klaserze będziemy traktować jak zbiór/zbiorek znaczków. 

 
Zbiorek znaczków pocztowych o tematyce olimpijskiej i sportowej 
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Opracowanie, prezentacja i ocena sędziowska eksponatu filatelistycznego są regulowane 
przepisami Międzynarodowej Federacji Filatelistycznej FIP (Federation Internationale de 
Philatelie) lub przepisami krajowych organizacji filatelistycznych, które stosujemy również w 
ocenie eksponatów filatelistyki olimpijskiej i sportowej. Ocenia się koncepcję eksponatu i plan 
oraz jego rozwinięcie poprzez najbardziej właściwy dobór walorów pocztowych, wiedzę 
tematyczną i filatelistyczną, rzadkość i stan walorów oraz ogólną prezentację. Za innowacyjność 
eksponatu wystawca może uzyskać 5 punktów na 100 ogółem. Eksponaty, które uzyskają 
odpowiedni poziom oceny i stosowne kwalifikacje są wystawiane na wystawach filatelistycznych 
konkursowych, krajowych, międzynarodowych oraz światowych. 

W eksponacie, materiał filatelistyczny w zależności od jego charakteru oraz koncepcji 
wystawcy może być prezentowany, jako tzw. eksponat historii poczty dokumentujący np. 
organizuję poczty podczas wybranych igrzysk olimpijskich, eksponat tradycyjny przedstawiające 
proces emisyjny np. jednej serii z 1896 roku lub o układzie tematycznym, który wystawca ukazuje 
poprzez plan rozwijany za pomocą walorów pocztowych z odpowiednimi opisami tematycznymi i 
pocztowymi.  

W ramach tematyki olimpijskiej przedmiotem zainteresowania kolekcjonerów koncentrują 
się wokół historii starożytnych igrzysk i ich wskrzeszenia przez Barona Pierre de Coubertin, 
rozwoju ruchu olimpijskiego i nowożytnych letnich i zimowych igrzysk olimpijskich, rozwoju 
sportów i konkurencji sportowych w programach igrzysk, historii międzynarodowego lub 
narodowych komitetów olimpijskich, organizacji poczty państw-organizatorów igrzysk, itp. Dobór 
tematu zależy od indywidualnych zainteresowań i inwencji każdego kolekcjonera. 

Poniżej, strona tytułowa eksponatu (w języku angielskim) pt.: IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ERY 
NOWOŻYTNEJ i OSIĄGNIĘCIA POLSKIEGO SPORTU i plan eksponatu opracowanego przez Autora, 
[5] oraz przykładowe karty ekspozycyjne.  
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Plan eksponatu 

1.  DUCH STAROŻYTNEJ OLIMPII 

 1.1. Śladami mitów 
   1.2.  Greckie Igrzyska        

2. KULTURA FIZYCZNA I SPORT XIX-go WIEKU  
 2.1  Sława Starożytności  
 2.2  Ruchy Gimnastyczne  
 2.3  Sport 

3.  NOWOŻYTNY OLIMPIZM  

3.1  Wskrzesiciel ducha olimpijskiego 

3.2  Ideały olimpijskie barona Pierre de Coubertin 

3.3  Międzynarodowy Komitet Olimpijski 

3.4  Narodowe Komitety Olimpijskie 

4.  IGRZYSKA OLIMPIJSKIE NOWOŻYTNEJ ERY 

 4.1  Igrzyska I-szej Olimpiady ATENY 1896 
 4.2  Igrzyska olimpijskie na wystawach światowych  
 4.3  1906 - Igrzyska Olimpijskie na zawsze w Grecji?  
 4.4  Igrzyska w Atmosferze Olimpizmu i Sportu 
 4.5   BERLIN 1916 - odwołane Igrzyska 
 4.6   Kronika olimpijska 192O-1936   
 4.7   XII Olimpiada - HELSINKI 1940 
 4.8   Złote Gody MKOl - Lozanna 1944 
 4.9   Odrodzenie z popiołów ojny 
 4.10  Koncepcja współzawodnictwa olimpijskiego wg. 

Józefa Stalina 
 4.11  Na olimpijskim szlaku 1960-1976 
 4.12  Zbojkotowane igrzyska - Moskwa i Los Angeles 
 4.13  Igrzyska Dobrej Woli 1986 
 4.14  Obalenie Muru Berlińskiego 
 4.16  Rok stulecia nowożytnego olimpizmu          
 4.17  Olimpijska droga w XXI-szy Wiek                 

5. DUCH OLIMPIZMU I KULTURY FIZYCZNEJ W POLSCE  

  5.1   Literackie inspiracje  
     5.2   Twórcy kultury fizycznej w Polsce 

6.  POCZĄTKI SPORTU W POLSCE 

  6.1  Z XVII i XVIII-to wiecznej historii Polski  
  6.2  Początki organizacji sportowych  
  6.3  Zanim Polska została członkiem Rodziny 

Olimpijskiej 

 

7. POLSKA NA „OLIMPJADĘ" 

7.1  Początki polskiego ruchu olimpijskiego 
7.2  Debiut Polski na arenach olimpijskich 
7.3  Ku Chwale Polskiego Sportu  

8.  IGRZYSKA ZA KOLCZASTYMI DRUTAMI 

8.1  Polski Sport - straty II-giej Wojny Światowej 

8.2  Igrzyska Jeńców Wojennych 1940-1944  

9. ODRODZENIE POLSKIEGO RUCHU OLIMPIJSKIEGO  

9.1 Odbudowa Polskiego Sportu z ruin wojny  

     9.2  Wsparcie Poczty Polskiej dla polskiego olimpizmu  

9.3  Na kontynencie australijskim 

9.4  Olimpijski sen spełnia się - RZYM 1960 

        9.5  Narodziny Klubu Filatelistyki Olimpijskiej 
OLIMPIJCZYK 

9.5 Igrzyska na śniegu i lodzie 

9.6 Apel Olimpijski 

9.7 Sesja MKOl w Warszawie1969 

10. DEMOKRACJA DLA POLSKI  

      10.1  Moskiewskie igrzyska i protest robotników polskich  
10.2   Polski bojkot Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles 1984  
10.3   Filateliści zamiast polskich olimpijczyków 
10.4   ATLANTA 1996 – 7x ZŁOTO 

10. 5  Olimpijska kandydatura – ZAKOPANE 2006 
 10.6   Obronione ZŁOTO - SYDNEY 2000 

 11. POLSKI PANTEON OLIMPIJSKIEJ SŁAWY 

11.1  Bokserska szkoła Feliksa Sztamma 
   11.2  Szybciej – Wyżej - Silniej 

11.3  Lekkoatletyczny Wonderteam z Polski 
11.4  Mistrzowie walki 
11.5   Polski Orzeł 
11.6   Złoci chłopcy Górskiego i Wagnera 
11.7   Wodniackie tradycje 

 

 

 

Do tak opracowanego planu w eksponacie tematycznym dobierane są obiekty 
filatelistyczne, które w najlepszy sposób rozwijają myśl eksponatu i ilustrują ją graficznie. 
Wystawca umieszcza walory na kartach wystawowych określonego rozmiaru (230x290 mm), 
opracowując każdą kartę pod względem układu walorów i treści dodatkowej w opisach, które 
wiążą w całość prezentowane znaki pocztowe.  
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Karta ekspozycyjna (rozdz. 7.3.2) poświęcona 
Halinie Konopackiej zdobywczyni pierwszego 
złotego medalu olimpijskiego dla Polski na 
Igrzyskach IX Olimpiady w Amsterdamie w dniu                
31 VII 1928 r. - w lewym górnym rogu pięciokątny 
kasownik olimpijski poczty holenderskiej z tego dnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta ekspozycyjna (rozdz. 11.3.1) poświęcona 
Józefowi Schmidtowi podwójnemu złotemu 
mealiście olimpijskiemu z Rzymu i Tokio. U góry: 
znaczek po prawej z usterką – przesunięcie barwy 
czerwonej – spodenki z białym pasem 
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Na wystawie karty są umieszczane w ekranach chronionych przeźroczystym materiałem 
(szkło lub twardy poliwęglan), z reguły po 16 kart w jednym ekranie. Organizator wystawy 
planuje odpowiednie ustawienie ram wystawowych, stosownie do koncepcji wystawy.  

 

Pojedynczy ekran zawierający 16 kart wystawowych Eksponat wystawowy rozłożony w ramach – płaskie ustawienie ram raczej 
nietypowe na wystawach europejskich 

Odpowiednio do rangi wystawy – światowa, międzynarodowa, bilateralna, ogólnokrajowa, 
krajowa lub okręgowa – wymagane jest zgromadzenie przez organizatorów niezbędnej liczby 
eksponatów oraz ekranów wystawowych. 

Na wystawach konkursowych ocenie podlegają eksponaty rozmieszczone i eksponowane 
w ramach. 

Ale co jest najważniejsze, o powodzeniu i sukcesie organizacyjnym wystawy można mówić, 
jeżeli jest ona odpowiednio rozpromowana i cieszy się sporym zainteresowaniem publiczności, 
nie tylko filatelistów. 

 

3.2. Ocena eksponatów filatelstycznych w klasie tematycznej 

Eksponaty filatelistyczne prezentowane na konkursowych wystawach są opracowywane 
przez wystawców, a oceniane przez sędziów według zasad określanych przepisami 
wystawienniczymi krajowych związków filatelistycznych, w Polsce jest to Polski Związek 
Filatelistów) oraz Międzynarodowej Federacji Filatelistycznej FIP.  

Jako przykład podam punktację stosowaną przy ocenie eksponatów klasy tematycznej. W 
każdej z klas konkursowych można uzyskać maksymalnie 100 punktów w czterech głównych 
kryteriach oceny. Tymi kryteriami w klasie tematycznej są: 

1. Opracowanie tematu i rozwinięcie          max. 35 pkt. 

2. Wiedza, osobiste studia i badania max. 30 pkt. 

3. Stan i rzadkość materiału               max. 30 pkt. 

4. Prezentacja materiału                    max.   5 pkt. 
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3.2.1. Kryterium - opracowanie tematu i rozwinięcie 

W ramach pierwszego kryterium OPRACOWANIE TEMATU I ROZWINIĘCIE ocenia się 
oryginalność i tytułu eksponatu oraz jego zgodność z planem, zgodność rozwinięcia 
tematycznego eksponatu z planem, pełne opracowanie zagadnień, wyważnie proporcji między 
tekstem a walorami filatelistycznymi, wprowadzenie nowych aspektów tematycznych i 
wykorzystanie nowatorskiego materiału, kreatywne opracowanie polegające np. na nowym 
ujęciu znanych i opracowanych dotyczczas tematów. 

Chyba najtrudniejszym i najważniejszym zadaniem wystawcy jest określenie tytułu 
eksponatu. Tytuł może ograniczać lub otwierać zbyt szeroko obszar tematyczny, i zawężać lub w 
wprowadzać nieograniczony czasokres eksponatu. Tytuł może czasami niewiele świadczyć o 
szczególnym ujęciu tematu i zainteresowaniu wystawcy. Określenie w tytule tylko dyscypliny 
sportowej np. KOSZYKÓWKA lub tylko LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W FILATELISTYCE niewiele 
wskazuje na szczególne podejście wystawcy do bardzo szerokich tematu i jest mało atrakcyjne 
dla zwiedzającego. W przypadku eksponatu o koszykówce, którego autor jest również sędzią 
koszykówki, eksponat i plan został opracowany pod tytułem: RAPORT O KOSZYKÓWCE. KOCHAM 
TĘ GRĘ !!!, co z daleka świadczy o bardzo osobistym podejściu, autentycznej wiedzy i 
entuzjaźmie wystawcy do tematu.  Innym przykładem może być tytuł eksponatu Autora, którego 
tematem są wydzarzenia sportowe w okesie II Wojny Światowej. Pierwotny tytuł brzmiał: 
KRONIKA WYDARZEŃ SPORTOWYCH 1939-1945, który sugeruje pokazanie dokumentacji 
pocztowej imprez sportowych w układzie raczej chronologicznym w przedziale czasowym 
określonym latami 1939-1945. Po kilkakrotnym wystawieniu, pozyskaniu nowego materiału i 
nowym spojrzeniu tematycznym, zdecydowałem się się na zmianę tytułu na następujący: SPORT 
EUROPEJSKI W CIENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ, a w konsekwencji planu eksponatu.  Tytuł ten 
umożliwia wprowadzenie i wyjaśnienie sytuacji sportu w Europie i poszczególnych krajach w 
powiązaniu z historią wojenną przy wykorzystaniu bardzo ciekawego materiału praktycznie od 
1933 roku, aż do Igrzysk w Londynie w 1948 roku. Oto plan eksponatu w języku angielskim: 

1. SPORT IN GRIPS OF NAZISM AND FASCISM 

1.1  Sport, olympism and politics  
1.2  Sport under the badge of swastika 
1.3  Games of the XIIth Olympiad 

    1.4  August 31, 1939  - the last day of the world's peace 

2. IN THE SPIRIT OF PEACE AND SPORT 

2.1. Innauguration of world sports calendar 1939 
2.2. European sports arena 1939 

   2.3 First international sports confict 
2.4. Poland cancels events of the September 1939 

3. WORLD WAR II STARTED, SEPTEMBER 1st, 1939 

3.1   Military beginnings of the world war ii 
3.2  The Soviet-Finish winter war 1939-1940 
3.3  Long years of threat and terror 

    3.4  War between allies - German plan “Barabarossa” 

4. SPORT STRENGTHEN MILITARY POWER  

4.1  Sport on service of Hitler's Germany 
4.2  Sports events in germany  
4.3  German sport in annexed countries 
4.4   Polish stadiums “Nür für Deutsche” 
4.5   Sports activities in fascist italy 
4.6  Sportsmen and women strengthen the Red Army 
        "ready for effort and defence" 

5. SPORTS CHRONICLE OF MARTIAL PERIOD 

 5.1  Sport among Polish officers in German captivity 
5.2  Scandinavia keeps to continue sports traditions 
5.3  Baltic countries losses their independence 
5.4  Central Europe continues sports activities 
5.5  Complicated situation in balkan countries 

    5.6  In the countries of the occupied Western Europe  
5.7  For excellent winter sports to switzerland 

6. THE OLYMPIC YEAR 1944 - NOT FORGOTTEN 

6.1  The International Olympic Committee 
    6.2  Celebrations of the Olympic Year 1944 by Polish P.O.W.s 

7.  MARTYDOM AND GLORY OF SPORTSMEN 

7.1  Olympians contribute to bring the war down 
7.2   Countries count national martial loses 

8.  RECOVERING FROM ASHES OF THE WAR 

8.1. Sport helps finns and poles to revive national spirit 
8.2. Romania stimulates country reconstruction trough sport 
8.3. Aviation sports - demonstration of strength 
8.4. For future Olympic and sport champions 

 

Z tym tytułem, planem i poszerzonym materiałem filatelistycznym eksponat uzyskał bardzo 
wysokie wyróżnienie na krajowych i światowych wystawach filatelistycznych. 
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3.2.2. Kryterium - wiedza, osobiste studia i badania 

Kryterium drugie, WIEDZA, OSOBISTE STUDIA i BADANIA, obejmuje ocenę wiedzy 
wystawcy o opracowywanym temacie (max. 15 pkt.) oraz wiedzy filatelistycznej (max. 15 pkt.) w 
zakresie znajomości znaków i dokumentów pocztowych.  

O wysokiej wiedzy filatelistycznej stanowi wykorzystanie przez autora eksponatu 
różnorodnego i właściwego materiału pocztowego z opisami świadczącymi o dobrej znajomości 
np. historii i organizacji poczty, procesu druku znaczków oraz różnorodności dostępnych 
walorów w wybranym temacie, o których napisałem w rozdz. 2. W szczególności ceni się nowe 
odkrycia i badania wystawcy, które wykazuje w eksponacie, jako pierwszy. Jako przykład może 
nam tutaj posłużyć badanie słynnej odwrotki bokserów z emisji Poczty Polskiej w 1956 r. W celu 
wyjaśnienia tej „tajemnicy” niezbędne jest zbadanie całego procesu druku znaczków.  

  

Znaczek definitywny  „bokserzy” o nominale 20 gr                                                   
z emisji olimpijskiej MELBOURNE 1956 

 

Znaczek tzw. „odwrotka bokserów”. 
Ze zbioru Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.                     

(różnica kolorów między znaczkami wynika z użycia różnych skanerów) 

Wiedza tematyczna obejmuje dobór materiału filatelistycznego oraz wiążące opisy, które 
powinny w najlepszy i nowatorski sposób przekazywać wiedzę tematyczną w całym eksponacie. 

Przykładem badań tematycznych niech będzie fragment eksponatu dra Manfreda 
Bergmana pt. HISTORIA POLITYCZNA POLSKI A POLSKI RUCH OLIMPIJSKI 1795-1944, do którego 
wystawca ma szczególnie osobisty charakter. Eksponat został specjalnie przygotowany na naszą 
prośbę na okoliczność jubileuszowej wystawy 90-lecia PKOl.   

  

Kopia karty tytułowej eksponatu pt. Historia Polityczna Polski a polski Ruch Olimpijski 1795-1944 oraz karty prezentującej wydarzenia na 
stadionie olimpijskim Igrzysk VII Olimpiady w Antwerpii oraz na froncie wojny polsko-bolszewickiej w dniu 14 sierpnia 1920 roku.                        

Reprodukcje dzięki uprzejmości dr Manfreda Bergmana, Szwajcaria 

Zatrzymajmy się przy wybranej dacie 14 sierpnia 1920 roku. W zwykłym opisie igrzysk w 
1920 roku wystawca napisze: Polska była zaproszona do udziału w Igrzyskach, ale nie wzięła 
udziału. Ale, po dogłębnych studiach o tej dacie możemy napisać, że nastąpiło uroczyste 
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otwarcie Igrzysk VII Olimpiady w Antwerpii oraz o tym, że na stadionie powiewała biało-
czerwona, ale pod nieobecność polskiej ekipy olimpijskiej, której członkowie na krótko przed 
igrzyskami zostali skierowani na front do obrony przed agresją bolszewicką. 14 sierpnia 1920 r. 
to również początek Bitwy Warszawskiej i cudu nad Wisłą. Na kolejnych kartach spotykamy 
stemple olimpijskie z datami 15, 16 i 18 sierpnia 1920 roku – kolejne dni wojny, ale też kolejne 
dni programu olimpijskiego. Tak pisana historia filatelistyczna jest ważna nie tylko dla nas, 
Polaków. Z przyjacielem z Estonii, byłym obywatelem byłego ZSRR, odbyłem gorącą dyskusję o 
tym eksponacie w kontekście 1920 roku oraz 17 września 1939 roku. Niestety dla byłego 
obywatela ZSRR druga wojna światowa rozpoczęła się 22 czerwca 1941 roku, zatem odrobił 
polatach lekcję prawdziwej historii. A jak później oceniać taką zafałszowaną wiedzę 
przedstawianą poprzez eksponat filatelistyczny? Na kartach poświęconych okresowi II-giej Wojny 
Światowej dr Bergman prezentuje kilka walorów poświęconych obozom m.in. koncentracyjnym 
(ilustracje stanowiły także dramatyczne fotografie więźniów). A jaki to związek ze sportem – w 
przypadku Polski, olbrzymi. Starczy przeczytać książki Bogdana Tuszyńskiego poświęcone stratom 
sportu polskiego w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Blisko dwa tysiące polskich 
olimpijczyków, sportowców i działaczy sportowych poległo w walce z okupantem hitlerowskim 
lub zostało zamordowanych bestialsko w Palmirach czy też w Katyniu, Ostaszkowie i Charkowie. 

Przykładem innych studiów i zdobywania wiedzy dla realizacji planu i eksponatu może być 
moje obecne badanie tematyczne POCZTÓWKI, którą wydała wojskowa Poczta Obozowa Oflagu 
IIc w Woldenbergu. Na pocztówce jest naklejony znaczek upamietnijący igrzyska obozowe w 
1944 roku, skasowany olimpijskim stemplem okolicznościowym. Czy jeniec, nieznany oficer-
jeniec używając tej pocztówki był świadom, że autorem pomnika TRZECH KRZYŻY w Wilnie był 
Antoni Wiwulski, który brał udział w olimpijskim konkursie sztuki i literatury w 1912 roku 
przeprowadzonym osobiście przez Pierre de Coubertin’a? A. Wiwulski był również twórcą 
pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie upamiętnionego na znaczku Poczty Polskiej w 1945 roku.  
A może inne pytanie np. wiedząc o tym, co chciał ten jeniec przez skomponowanie tego 
olimpijskiego waloru filatelistycznego przekazać? Pamiętamy, że w obozach jenieckich 
przebywali olimpijczycy, sportowcy oraz akademiccy nauczyciele wychowania fizycznego. 
Wspólnie z doktorem Bergmanem, który ma blisko do źródeł Muzeum Olimpijskiego w Lozannie, 
rozpoczęliśmy badanie tego tematu pod kątem filatelistyki - ważne dla historii polskiego ruchu 
olimpijskiego.   

 

 

 

 

 

 

Pomniki w Wilnie i Krakowie wg. projektów autorstwa 
Antoniego Wiwulskiego (1877-1919) 
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Prowadząc poszukiwania walorów filatelistycznych np. związanych z wydarzeniami 
podczas igrzysk olimpijskich niezbędne jest prowadzenie badań tematycznych. Wybierając 
znaczki czy kasowniki okolicznościowe z igrzysk olimpijskich staramy się znaleźć konkretną 
informację czy datę w stemplu np. dzień zdobycia pierwszego złotego medalu dla Polski przez 
Halinę Konopacką. Zwykle w znakomitej większości ogólnodostępnych książek i opracowań się 
nie znajdzie taką informację. Osobiście, nieocenioną pomoc dla moich studiów filatelistycznych 
znajduję w opracowaniu Davida Wallechinsky’ego, w którym oprócz kompletu wyników letnich i 
zimowych igrzysk, znajdują się daty i szczegóły wszystkich finałów olimpijskich. Zatem wiedząc, 
że dniem finałowym rzutu dyskiem kobiet w Amsterdamie był 31 lipca 1928 roku i pamiętając tę 
datę, zaczynam poszukiwania kasownika olimpijskiego z tą datą, a istnieje multum kasowników z 
innych dniu igrzysk. Miałem szczęście, po kilku latach poszukiwań, bodajże 7-8 lat, znalazłem w 
Australii (dzięki interetowi) kasownik z datą J 28 M VII D 31, co po holendersku oznacza: J = Jaar 
= rok, M = Maand = miesiąc oraz D = Daag = dzień, czyli 31 VII 1928.  

 

 

Wycinek z ozdobnego arkusika olimpijskiego (zob. karta albumowa rozdz. 3.1)                            
Kasownik z datą 31 VII 1928 – kasownik Nr 2 

 
Wycinek z kasownikiem okolicznościowym z Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Cortina 

d’Ampezzo z dnia 31 I 1956 r.  w tym dniu Franciszek Groń-Gąsienica zdobył medal 
BRĄZOWY - pierwszy medal w zimowych igrzyskach dla Polski w kombinacji norweskiej 

Podobnie „poluję” na kasowniki dokumentujące medale polskich olimpijczyków na 
innych igrzyskach, ale to jest bardzo trudne. Poniżej, walory pocztowe znalezione z pomocą 
informacji zamieszczonych w książce THE COMPLETE BOOK OF THE OLYMPICS. 

Zamieszczając tak pogłębione informacje rownież na karcie wystawowej, wystawca 
dokumentuje swoją wiedzę tematyczną i świadczy to o jego pracy badawczej - zobacz 
reprodukcje kart wystawowych w rozdz. 3.1.   

3.2.3. Kryterium - stan i rzadkość materiału 

Kryterium trzecie, STAN i RZADKOŚĆ MATERIAŁU, przyprawia najczęściej wielu wystawców 
o ból głowy i kłopoty z kontem bankowym. Maksymalna liczba punktów wynosi 10 za każdy z 
elementów tej oceny. 

Kryterium STAN jest równie ważne jak każdy inny element oceny. Dlatego też wybierając 
do prezentacji w eksponacie znaczki i dokumentację filatelistyczną musimy zadbać o ich czystość, 
czytelność, brak uszkodzeń w formie załamań, ubytków fragmentów przesyłek, itp. Wielu 
wystawców jest szczęśliwych, że posiadają jakiś walor, ale nie zwracają uwagę na ich stan - 
ważne, że „ma”. Niekiedy, przy bardzo rzadkich walorach nie można, albo nie jest to możliwe, 
aby walor był w dobrym lub bardzo dobrym stanie (np. przesyłki katastrof morskich albo 
lotniczych).  
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Jakie będą parametry do oceny w przypadku np. kasowników okolicznościowych? Posłużę 
się przykładem olimpijskiego arkusika pamiątkowego przygotowanego przez Poczmistrza Poczty 
Holenderskiej z okazji Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie ze znanym nam już dniem 31 VII 
1928. Przy okazji wyjaśnię, że był on przewodniczącym holenderskich esperantystów i 
wykorzystał nawet kształt kasownika i grafikę do promocji ESPERANTO ! Teraz nie dziwi nikogo 
jego pięciokątny kształt. Kasownik na arkusiku był odbijany w jednym czasie przez jedną osobę. 

 

 

Odbicie kasownika bardzo dobrej jakości – 
równimiernie i można odczytać wszystkie elementy 

graficzne 

 

Odbicie kasownika słabej jakości – nierównimierne 
nasycenie tuszem – nie można odczytać wyraźnie 

wszystkich elementów graficznych 

 

Odbicie kasownika złej jakości – nierównimierne 
nasycenie tuszem – nie można odczytać wielu 

elementów graficznych 

Kolejnym przykładem oceny stanu może być ocena jakości odbicia mechanicznych 
kasowników wirnikowych, którymi przesyłki są z reguły masowo kasowane w przy ekspedycji 
pocztowej. Znalezienie przesyłki z autentycznego obiegu pocztowego z wirnikiem o bardzo 
dobrej jakości jest trudne. Wykorzystam, zatem kasowniki wirnikowe z okazji FIS 1939, które były 
stosowane w kilku Miatach Polski do promocji Narciarskich Mistrzostw Świata w Zakopanem. 
Kompletna odbitka kasownika składa się z dwóch datowników dziennych pocztowych oraz ramek 
z okolicznościowym tekstem i grafiką. Kasownik odbity na przesyłce ze Lwowa, jest praktycznie 
idealny, jednakże slobo widoczny adres (wyblakły tusz) dyskwalifikuje ten walor do pokazania w 
całości. Druga przesyłka z Katowic, też nie nadaje się do ekspozycji z powodu niekompletnego i 
mało czytelnego odbicia kasownika – ramka z tekstem podzielona na dwie części. 
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Kryterium rzadkości materiału filatelistycznego zawiera ocenę częstości występowania i 
rozłożenia w eksponacie konkursowym walorów rzadkich i trudnych do zdobycia, którymi mogą 
być już w momencie emisji znaczki i wydawnictwa pocztowe o ograniczonych nakładach, 
oryginalne przesyłki z obiegu pocztowego z kasownikami o krótkim okresie stosowania lub w 
małodostępnych urzędach pocztowych (np. używane w samochodowej poczcie objazdowej na 
obiekcie sportowym czynnyn wyłącznie podczas zawodów sportowych) i oczywiście unikaty 
odpowiednio udokumentowane, czyli walory istniejące w jednostkowych egzemplarzach - jeden 
do trzech, a może pięciu egzemplarzy, np. próby druku lub projekty znaczków przyjętych do 
druku. Jestem przekonany, że w środowisku muzealników i kolekcjonerów nie muszę zbyt wiele 
wyjaśniać, chociaż istnieje oczywista specyfika oceny rzadkości walorów filatelistycznych. 
Niekiedy, wydawnictwa pocztowe są wyłącznie trudnodostępne ze względu na ich cenę 
jednostkową, a zostały emitowane w tysiącach egzemplarzy. 

Wybierając np. młodą lub mało popularną dyscyplinę sportową jesteśmy skazani 
automatycznie na niedobór rzadkich walorów filatelistycznych w porównaniu z innymi obszarami 
tematycznymi i okresami. Ale, młodym materiał niekoniecznie musi być popularnym i łatwo 
dostępnym.  

Dla ilustracji powyższego zademonstruję w tym opracowaniu trzy walory o róźnym stopniu 
rzadkości z różnych okresów nowożytnych igrzysk olimpijskich. Pierwszy walor należy z 
pewnością do grupy o wysokiej rzadkości i śmiem twierdzić, że może należeć do grupy 
unikalnych. Podczas mojej kilkudziesięcioletniej kariery filatelisty olimpijczyka taki walor 
spotkałem tylko raz w życiu, co nie oznacza, że może jeszcze gdzieś podobne listy zachowały się. 
Jest to koperta listu poleconego ofrankowany dwoma znaczkami o nominałach 25 i 40 lepto z 
pierwszej olimpijskiej emisji znaczków Grecji z Aten do Częstochowy w Zaborze Rosyjskim (do 
Polski) nadany w dniu 31 JAN 1897 roku. Listy z pierwszymi znaczkami olimpijskimi nie są 
nieosiągalne, jednakże znaczki na przesyłce do Polski znane są do dzisiaj tylko na jednym liście.  

 

Unikalna całość pocztowa ze znaczkami greckiej emisji olimpijskiej ATENY 1896 nadana w 1897 r. 
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Poniżej przedstawione są listy nadane z igrzysk olimpijskich w Los Angeles. Po lewej, 
ilustrowana koperta ze znaczkami olimpijskimi nadana 30 JUL 1932 w urzędzie pocztowym LOS 
ANGELES w dniu otwarcia Igrzysk X Olimpiady w 1932 roku. Takich przesyłek na rynku 
filatelistycznym jest oferowanych setki. Po prawej natomiast, list polecony z Igrzysk XXIII 
Olimpiady w Los Angeles w 1984 r. nadany w samochodowym stoisku pocztowym, które 
funkcjonowało na pływalni olimpijskiej na 2 godziny przed zawodami i w trakcie zawodów w dniu 
2 AUG 1984, ale z powodu braku klientów poczty okienko zamknięto i samochód-poczta 
odjechał. Mój przyjaciel uzyskał informację, że podczas postoju mobilnej poczty nadano tylko 5 
przesyłek poleconych (zgodnie z rejestrem pocztowym), a jednym z powodów dla małej ilości 
przesyłek poleconych nadawanych podczas igrzysk w 1984 roku była wysoka opłata pocztowa. 
Jest znaczna grupa kolekcjonerów zbierających tzw. „erki”, czyli nalepki pocztowe dla przesyłek 
poleconych i przesyłki te stały się przedmiotem „pożądania” filatelistów-olimpijczyków. Ale jest 
ich tylko pięć, więc jak porównać rzadkość tych dwóch prezentowanych przesyłek – jedna 
wiekowa, ale dostępna w internecie, a druga – ograniczona ilość i praktycznie niedostępna.  

 
 

Niekiedy bardzo ciężko jest pogodzić rzadkość z dobrym stanem, czego najlepszym 
przykładem jest frankatura mechaniczna Komitetu Organizacyjnego I.O. Helsinki 1940 – 
frakatura z 31.08.1939 datą jest wyjątkowo rzadka, ale niestety stan całego dokumentu jest „jak 
po wyjęciu z kosza” (zob. rozdz. 2.2).  

3.2.4. Kryterium - prezentacja eksponatu 

Ostatnie kryterium - prezentacja eksponatu odpowiada za 5% punktów w całkowitej 
ocenie. Prawidłowo prezentowany eksponat powinien przyciągać zwiedzających i wyglądać 
atrakcyjnie, a myśl przewodnia dobrze i przejrzyście ukazana. Również sędziowie oceniający 
eksponat, najczęściej ocenę szczegółowa eksponatu rozpoczynają się od oceny ogólnego 
wrażenia. Eksponat powinien być prezentowany estetycznie i w sposób zrównoważony, co 
można uzyskać porzez umiejętny dobór i rozłożenie walorów na kartach, odpowiedni dobór i 
rozmieszczenie napisów oraz liternictwa. Zwykle wystawca przerabia swój eksponat kilka razy 
zanim osiągnie wysoki poziom i oceny, a niekiedy już całkowicie po pierwszym wystawieniu 
eksponatu. 

Jeszcze do niedawna eksponaty były opisywane ręcznie z bardzo różnym efektem. Obenie 
techniki komputerowe umożliwiają bardzo precyzyjne opracowywanie poszczególnych kart,a 
posługując się programami graficznymi możemy podglądać już w trakcie tworzenia eksponatu 
jego rzeczywisty wygląd. Praktycznie, opracowywanie kart przypomina edycję książkowego 
albumu filatelistycznego. Filateliści to z reguły ludzie starsi wiekiem, dlatego słyszymy o 
nieocenionej pomocy wnuków i wnuczek przyz pracy z komputerem. 

Po dodaniu wszystkich punktów przyznanych za poszczególne kryteria, przyznawany jest 
wystawcy medal odpowiednio do zdobytych punktów. 
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3.2.5. Tablica punktowo-medalowa 

Na konkursowych wystawach filatelistycznych, zgodnie z regulaminami wystawiennictwa 
przyjętymi w krajowych i międzynarodowych organizacjach filatestycznych przyznawane są 
dyplomy i medale w kolorach od Dużego Złotego do Brązowego stosownie do rangi wystawy (I, II 
lub III stopień) oraz liczby uzyskanych punktów. Poniżej przykład tabeli punktowo-medalowej 
stosowanej na wystawach konkursowych w Polskim Związku Filatelistów. 

Medal 

Stopień wystawy 

I st. 
(wystawa ogólnopolska, 

międzynarodwa) 

II st. 
(wystawa krajowa) 

 

III st. 
(wystawa okręgowa) 

 

DZ     (Duży Złoty)  95 - 100 90 - 100 x 

Z        (Złoty) 90 - 94 85 - 89  80 - 100 

DPZ   (Duży Pozłaczany) 85 - 89 80 - 84 75 - 79 

PZ      (Pozłaczany) 80 - 84 75 - 79 70 - 74 

DS     (Duży Srebrny) 75 - 79 70 - 74 65 - 69 

S        (Srebrny) 70 - 74 65 - 69 60 - 64 

PS      (Posrebrzany) 65 - 69 60 - 64 55 - 59 

B       (Brązowy) 60 - 64 55 - 59 50 - 54 

ZU     (Zaświadczenie 
                 uczestnictwa) do 59 do 54 do 49 

Najlepszy eksponat otrzymuje nagrodę GRAND PRIX wystawy, jeżeli taką przewiduje 
regulamin wystawy. Przyznawane są również nagrody specjalne oraz nagrody rzeczowe 
zgromadzone przez organizatorów od protektorów i sponsorów wystawy. 

3.3. Sąd konkursowy na wystawie filatelistycznej 

3.3.1. Skład osobowy 

Sędzią filatelistycznym może zostać każdy członek związku filatelistów, który komisyjnie 
wykaże się odpowiednio wysoką wiedzą filatelistyczną, uzyskał za własny eksponat/eksponaty 
wysokie wyróżnienia na wystawach krajowych i międzynarodowych, posiada doświadczenie 
wystawiennicze i cieszy się dobrą opinią wśród członków związku. W przypadku kandydatów na 
sędziów Międzynarodwej Federacji Filatelistycznej, FIP, muszą uzyskać nominację krajowego 
związku filatelistycznego oraz wykazać się biegła znajomością przynajmniej jednego z czterech 
oficjalnych języków FIP (angielski, francuski, rosyjski i niemiecki). Sędziowie specjalizują się w 
wybranych dziedzinach filatelistyki, najczęściej zbliżonych do własnego zakresu zbieractwa. 

  
Grupa sędziów międzynarodwych FIP podczas oceny ekspo-

natów na europejskiej wystawie filatelistycznej w LUBIN 2003 
Głosowanie za nagrodą GRAND PRIX podczas uroczystości PALMARES-u na 

wystawie OLYMPHILEX SYDNEY 2000 
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Na każdą wystawę konkursową nominowany jest przez rodzimy związek przewodniczący 
sądu konkursowego oraz powoływany jest zespół składający się z sędziów o różnej spcjalizacji, w 
zależności od rangi i specyfiki wystawy.  Oprócz sędziów, na wystawach filatelistycznych wyższej 
rangi powoływani są eksperci filatelistyczni, których zadaniem jest badanie oryginalności znaków 
i dokumentów pocztowych umieszczonych w eksponatach. Za swoją społeczną pracę członkowie 
Sądu Konkursowego i eksperci otrzymują zgodnie z przepisami medal wystawy. 

 

Członkowie międzynarodowego Sądu Konkursowego (jury) Światowej 
Wystawy Olimpijskiej OLYMPEX, the Olympic EXPO BEIJING 2008 

. 

3.3.2. Protokól sądu konkursowego 

Na zakończenie pracy sądu konkursowego sporządzany jest protokół, w którym zamiescza 
się ustalenia punktowe, przydzielone medale oraz nagrody specjalne, a także opisane zostają 
wszelkie zmiany formalne dotyczące eksponatów. Najczęściej protokół jest w formie broszury, 
wzbogacony o fotografie z wystawy i inne treści. 

Zwyczajowo protokół jest odczytywany przez sekretarza sądu konkursowego podczas 
uroczystego palmaresu. 

3.3.3. Jury critique 

Na zakończenie wystawy filatelistycznej organizowane jest spotkanie z wystawcami, tzw. 
jury critique, podczas którego członkowie sądu konkursowego wyjaśniają im uzyskane oceny, 
wskazują na elementy do poprawy i odpowiadają na pytania wystawców. 

 

Autor, międzynarodowy sędzia filatelistyczny FIP i krajowy Klasy I,                                          
w trakcie rozmowy z wystawcami podczas Jury Critique 
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4. ZORGANIZOWANY RUCH FILATELISTYKI OLIMPIJSKIEJ W POLSCE 

4.1. Klub Zainteresowań „OLIMPIJCZYK” PZF 

O historii filatelistyki olimpijskiej i sportowej w Polsce pisano już wielokrotnie w 
biuletynach i czasopismach PKOl oraz filatelistycznych. Pierwszym podsumowaniem była 
prezentacja Autora podczas konferencji naukowej LOGOS I ETOS POLSKIEGO OLIMPIZMU 
zorganizowanej Krakowie z okazji 100-lecia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i 75-lecia 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w 1994 roku, [6]. Jednakże od czasu tej konferencji dokonały 
się bardzo istotne zmiany, generalnie w środowisku filatelistycznym w Polsce i nie tylko. Mam na 
myśli spadek zainteresowania filatelistyką na rzecz innych form spędzania wolnego czasu, 
szczególnie młodzieży. Liczne organizacje filatelistyczne w Europie borykają się z radykalnym 
spadkiem członków oraz brakiem zainteresowania u młodzieży. Niewątpliwie jedną z przyczyn 
tego stanu jest informatyzacja naszego życia, która przeciąga młodzież w obszar zainteresowań 
informatycznych lub też komputerowo-zabawowych, a z drugiej strony informatyzacja otwiera 
całkowicie nowe sposoby działania i komunikacji dla kolekcjonerstwa, w tym olimpijskiego. 

Filateliści-olimpijczycy w Polsce skupiają się wokół Klubu Zainteresowań „OLIMPIJCZYK” im. 
Fabiana Bury działającego w Polskim Związku Filatelistów od 1962 roku. W „porywach” liczba 
członków klubu osiągała magiczną liczbę – 300 osób, ale to było w latach 60-70-dziesiątych 
tamtego stulecia. Natomiast liczba wystawców i eksponatów wystawowych jest przez cały ten 
okres zbliżona, około 30. Członkowie Klubu są również najczęściej aktywnymi członkami 
lokalnych organizacji filatelistycznych.  

K.Z. OLIMPIJCZYK PZF jest aktywny na arenie międzynarodowej znajdując wsparcie 
instytucjonalne w PKOl przez wiele lat, szczególnie ważne do 1989 roku. W 1982 r. utworzono 
Międzynarodową Federację Filatelistyki Olimpijskiej FIPO (Fédération Internationale de Philatélie 
Olympique), a następnie w 1992 roku Komisję Kolekcjonerów MKOl łączącą główne nurty 
kolekcjonerstwa olimpijskiego – filatelistykę, numizmatykę oraz memorabilia. Klub 
Zainteresowań OLIMPIJCZYK za poparciem Zarządu Głównego PZF oraz PKOl był członkiem FIPO 
od 1993 roku i włączył się aktywnie do działalności międzynarodowej. Udział polskich 
filatelistów-olimpijczyków w międzynarodowych i światowych imprezach olimpijskich był 
możliwy dzięki wsparciu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiej Fundacji Olimpijskiej i 
Polskiego Związku Filatelistów; szczególnie dotyczy to udziału w dalekich wystawach zamorskich. 

Przez bardzo wiele lat Klub współpracował z Pocztą Polską doradzając w sprawach treści 
emisji znaczków pocztowych i całostek. Ważną inicjatywą Klubu było zachęcenie Poczty Polskiej 
do rozpoczęcia wieloletniej emisji serii całostek pocztowych poświęconych sukcesom polskich 
olimpijczyków pt. GALERIA POLSKICH MEDALISTÓW OLIMPIJSKICH. Corocznie w latach 1974-
1984 ukazywała się całostka olimpijska, najczęściej z okazji Dni Olimpiczyka.  Pierwsza edycja 
odbyła się w 1974 roku, w 50-lecie pierwszego udziału Polaków w igrzyskach i zdobycia 
pierwszych medali olimpijskich. Na zamówienie PKOl na części nakładów (ok. 2000 szt.) w PWPW 
drukowano dodatkowy tekst życzeń lub apelu adresowanego do przyszłych olimpijczyków, 
podpisywanego przez Sekretarza Generalnego PKOl oraz medalistów olimpijskich. 

Niestety, w ostatnich latach w wyniku przekształcania Poczty Polskiej w spółkę komercyjną 
oraz zmiany procedur ustalania planów emisyjnych oraz treści znaków pocztowych, Poczta 
realizuje zadania biznesowe i ta współpraca praktycznie całkowicie zanikła. 
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Całostka pocztowa upamiętniająca srebrny medal polskiej ekipy w kolarstwie torowym oraz brązowy w jeździectwie na I.O.w  Paryżu, 1924 r. 
Kasownik okolicznościowy z okazji pokazu znaczków sportowych, a na odwrocie życzenia z okazji Apelu Olimpijskiego ‘1974 z podpisami 

Franciszka Szymczyka, srebrnego medalisty w kolarstwie torowym z Paryża 1924 r. (wyścig 4000 m.) oraz                                                   
Sekretarza Generalnego PKOl dr Stanisława Drążdżewskiego. 

 

Przykładem aktualnej aktywności i współpracy filatelistów z PKOl oraz z organizacjami 
sportowymi może być organizacja tylko w 2009 roku trzech wystaw filatelistyki olimpijskiej i 
sportowej. Wystawę MISTRZOWIE FILATELISTYKI OLIMPIJSKIEJ w jubileusz 90-lecia PKOl z 
udziałem wystawców z 10 krajów współorganizowano z Klubem Kolekcjonerów Olimpijskich 
PKOl, 15-31 maja, Warszawa; Wystawę Filatelistyczną 66. TOUR DE POLOGNE w Nałęczowie, 3-
10 sierpnia, zorganizowano wspólnie z LANG Team, a międzynarodową wystawę filatelistyczną 
BASKETFIL POZNAŃ 2009, 6-10 września, zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Wielkopolski Związek Koszykówki z okazji Mistrzostw Europy EUROBASKET 2009, [7].  

  
2009.05.15  WARSZAWA 1. Kasownik okolicznościowy i kartka 

beznominałowa otwarcia wystawy MISTRZOWIE FILATELISTYKI 
OLIMPIJSKIEJ (The Prestige Olympic Philately) z okazji 90-lecia PKOl 

2009.09.07  POZNAŃ 2. Znaczek, kasownik okolicznościowy i kartka 
beznominałowa z okazji Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn i 

otwarcia wystawy BASKETFIL POZNAŃ 2009 

 

Najwyższym uznaniem dla znaczenia polskiej filatelistyki olimpijskiej i roli polskich 
filatelistów-olimpijczyków było trzykrotne zaproszenie przez PKOl i przygotowanie obecności 
Przewodniczącego MKOl Juana A.Samarancha na trzech wystawach filatelistycznych w Polsce.  
Po raz pierwszy złożył on wizytę na wystawie z okazji 70-tej rocznicy PKOl zorganizowanej w 
Warszawie w 1989 roku, a następnie z okazji 75-tej rocznicy PKOl przypadającej w 1994 r. - 
wspólna wystawa Klubów Zainteresowań CRACOVIANA oraz OLIMPIJCZYK PZF z udziałem 
Muzeum Olimpijskiego w Lozannie w Muzeum Historycznym m. Krakowa.  
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Krajowa Wystawa Filatelistyczna 70-lecie PKOl,  Warszawa, 1989.                

Juan A. Samaranch w towarzystwie kol. Wiesława Ryszawego  
Juan A. Samaranch podczas zwiedzania SALONU               

FILATELISTYKI OLIMPIJSKIEJ  z okazji 75-lecia PKOl,                       
Kraków, 1994r., oprowadza kol. Zbigniew Lech 

Wystawa międzynarodowa 90-lecia PKOl pt. THE PRESTIGE OLYMPIC PHILATELY 
zorganizowana przez PKOl pod patronatem Juana Antonio Samarancha Honorowego 
Dożywotniego Przewodniczącego MKOl razem z 14. Światowymi Targami Kolekcjonerów 
Olimpijskich odbyła się Centrum Olimpijskim w Warszawie w dniach 15 – 31 maja 2009 roku. Na 
które przybyło ponad 200 kolekcjonerów z 22 krajów całego świata. Członkowie OLIMPIJCZYKA 
aktywnie uczestniczyli w organizacji tej wystawy oraz znaleźli się w gronie doborowych 
międzynarodowych wystawców. 

W marcu 2012 roku Klub celebrował swoje ZŁOTE GODY. Z tej okazji odbyła się uroczyste 
spotkanie w Klubie Olimpijczyka PKOl w Warszawie. Były wspominki i wręczono medale medale i 
odznaczenia honorowe PKOl. Honorowymi Gośćmi byli prof. Kajetan Hądzelek wiceprezes PKOl i 
Andrzej Szalewicz przewodniczący Klubu Kolekcjonerów PKOl oraz pani dr Iwona Grys, były 
wieloletni dyrektor MSiT.  

 
 Aleksandera Haraburdę (drugi od prawej) wyróżniono Złotym Honorowym 

Medalem PKOl za znaczący wkład na rzeczrozwoju polskiego olimpizmu 
Lech Konopiński, poeta, odczytał okolicznościowy wiersz na cześć 

jubileuszu Klubu OLIMPIJCZYK 

          Na okoliczność Złotego Jubileuszu ukazała się publikacja [12], w której szczegółowo 
opisano działalność i sukcesy klubu w latach 1962-2012. 
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Pani dr Iwona Grys w imieniu dyrektora w Muzeum Sportu i Turystyki zaprosiła i oprowadziła osobiście uczestników jubileuszowego spotkania 

po ekspozycji wskazując na najcenniejsze precjoza olimpijskie i sportowe. Rodzinna fotografia przy Ścianie Chwały Polskich Olimpijczyków  

Spotkanie, zakończone wspólną fotografią przy Panteonie Sławy Polskich Olimpijczyków w 
Muzem Sportu i Turystyki w Warszawie, zostało upamiętnione kasownikiem okolicznościowym 
stosowanym w Urzędzie Pocztowym WARSZAWA 1 w dniu 17 marca 2012 roku. 

4.2. Wystawy filatelistyki olimpijskiej i sportowej w Polsce 

W Polsce w latach 1957-2012 filateliści zrzeszeni w Polskim Związku Filatelistów 
zorganizowali ponad 40 wystaw filatelistycznych związanych ze sportem i igrzyskami 
olimpijskimi. Pierwszą wystawą filatelistyki sportowej odnotowaną w powojennej historii była 
wystawa z okazji Memoriału Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny w Zakopanem 1957 r. 
Natomiast pierwszą wystawę, udokumentowana w pełni filatelistycznie, zorganizowano w 
Lesznie z Okazji Dzybowcowych Mistrzostwa Świata w 1958 roku. 

 

 

 

 

 

Skan artykułu o przebiegu wystawy zamieszczony w numerze 14/1958 dwytygodnika FILATELISTA oraz kasownik okolicznościowy na znaczku 
Poczty Polskiej i medal wystawy FILSPORT 1958 

Do najbardziej znaczących w rozwoju filatelistyki sportowej w Polsce należy zaliczyć 
Europejską Wystawę Znaczków Sportowych Wrocław 1963 z okazji Mistrzostw Europy Mężczyzn 
w Koszykówce. 
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Katalog, medal (awers i rewers) i dyplom Europejskiej Wystawy Znaczków Sportowych WROCŁAW 1963. Dyplom debiutującego 
międzynarodowo młodzieżowca w randze medalu brązowego za eksponat WYŚCIG POKOJU  

Kolejno organizowano wystawy 50 lat pod Olimpijską Flagą Warszawa 1969, 50-lecie 
Akademii Wychowania Fizycznego Warszawa 1979, Espana ‘82 Warszawa, ME w Kajakarstwie 
Bydgoszcz 1983, Sport i Turystyka Olsztyn 1987, 70-lecie PKOl Warszawa 1989, Sport Zbliża 
Nagrody Warszawa 1992, Salon Filatelistyki Olimpijskiej 75 lat PKOl Kraków 1994, ZAKOPANE 
2006 – miasto kandydat Zakopane 1999, SYDNEY 2000 Gdańsk, Dni Olimpijczyka 2001 Iława, 
Poczta Polska w służbie sportu Wrocław 2006, Mistrzowie Filatelistyki Olimpijskiej z okazji 90-
lecia PKOl w Centrum Olimpijskim PKOl, i wiele innych. 

    

Katalogi (wybrane) wystaw filatelistycznych zorganizowanych w Polsce przez członków Klubu Zainteresowań 
„OLIMPIJCZYK” PZF w latach 2000-2009 

Na każdą z wystaw filatelistycznych przygotowywane są zwykle katalogi, medale, dyplomy i 
pamiątki pocztowe. Katalogi zawierają oryginalne artykuły np. na temat polskiej filatelistyki 
olimpijskiej i sportowej, które niejednokrotnie stanowią podstawę do opracowania eksponaty 
wystawowego. Ponadto, działalność filatelistów w kraju jest dokumentowana poprzez 
propagandowe lub okolicznościowe walory pocztowe, jak znaczki, kasowniki okolicznościowe, 
całostki (karta pocztowa z wydrukowanym znakiem opłaty), tzw. kartki beznominałowe (karta 
pocztowa bez znaku opłaty). Z inicjatywy filatelistów poczta organizuje okolicznościowe 
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przewozy przesyłek np. pocztą szybowcową lub balonową, a także wspólnie z pocztami państw 
organizatorów igrzysk olimpijskich specjalne przewozy lotnicze. 

4.3. Filatelistyka w zbiorach i działalności Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie 

4.3.1. Zbiór filatelistyczny MSiT 

Polscy filateliści-olimpijczycy mogą być tylko wdzięczni kolejnym dyrektorom Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warszawie za zrozumienie dla naszego kolekcjonerstwa i udostępnianie sal 
muzealnych dla wspólnej z muzeum działalności wystawienniczej i spotkań klubowych. W 
efekcie, muzeum zaczęło gromadzić własny zbiór znaczków pocztowych o tematyce olimpijskiej i 
sportowej. W latach siedemdziesiątych ub. stulecia MSiT zakupiło od jednego ze znanych 
filatelistów warszawskich znakomitą kolekcję olimpijską, która do dzisiaj stanowi trzon zbioru 
obejmującego około 20 tysięcy egzemplarzy znaczków i wszelkich innych walorów pocztowych. 
Można wyrazić tylko nadzieję, że zbiór zostanie opracowany w formie ekspozycyjnej i będzie 
czasowo udostępniany zwiedzającym lub chociażby w formie wirtualnej wycieczki do świata 
filatelistyki. 

4.3.2. Wystawy filatelistyczne stałe i czasowe 

Pierwsza wystawa filatelistyki olimpijskiej odbyła się w Muzeum Sportu i Turystyki w 
Warszawie na Stadionie K.S. SKRA w dniach od 5 czerwca do 30 sierpnia 1969 roku na 
okoliczność 50-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego i odbywającej się z tej okazji w Warszawie 
w PKiN, 68.Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego została upamiętniona kasownikiem 
okolicznościowym. Od tego czasu filateliści byli stałymi gośćmi i nie sposób wymienić wszystkie 
wspólne imprezy. W końcowym okresie pobytu MSiT przy ul Wawelskiej powstał na kilku 
ekranach stał ekspozycja polskiej filatelistyki olimpijskiej, uzupełniona medalami i dyplomami 
zdobytymi przez polskich filatelistów na międzynarodowych arenach filatelistycznych. 

 

 
Mistrzyni olimpijska Otylia Jędrzejczak                                                                                      

przy stałej mini-ekspozycji filatelistycznej w MSiT 

Po przeprowadzce do nowoczesnej siedziby w budynku Centrum Olimpijskiego PKOl, pani 
dyrektor Iwona Grys nie zapomniała o filatelistyce i filatelistyce. Mamy tam stałą mini-ekspozycję 
filatelistycznej historii igrzysk olimpijskich ze znaczkami pierwszej serii greckiej sprzed ponad 100 
lat. Medale filatelistyczne są wyeksponowane tuż obok medali zdobytych przez polskich 
olimpijczyków.  Czasami udaje się „ustrzelić” mistrza olimpijskiego podczas licznych uroczystości i 
pomówić krótko o filatelistyce olimpijskiej. Obecny dyrektor Tomasz Jagodziński, sam 
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kolekcjoner, odgraża się, że w następnym wcieleniu muzeum, może blisko Stadionu Narodowego 
w Warszwie, filatelistyka będzie miała należną przestrzeń ekspozycyjną. Pożyjemy, zobaczymy … 

4.3.3. Biblioteczka Filatelisty-Olimpijczyka 

Zbiór biblioteczki filatelisty-olimpijczyka, który został przekazany do Muzeum Sportu i 
Turystyki w Warszawie, powstawał przez ponad 40 lat. Poszczególne pozycje biblioteczne 
docierały do mnie rozmaitymi drogami i znakomitą większość pozyskałem osobiście ze źródeł 
krajowych oraz zagranicznych. Koncepcja stworzenia tej biblioteczki powstała w końcu lat 
dziewięćdziesiątych, kiedy wielokrotnie rozmawialiśmy o przyszłości filatelistyki olimpijskiej i 
sportowej z Kolegą Wiesiem Ryszawym, jednym z założycieli Klubu „OLIMPIJCZYK”. Przekazał on 
mi również część swoich zbiorów książek i periodyków z intencją przekazania ich do dyspozycji 
innych filatelistów oraz osób zainteresowanych kolekcjonerstwem olimpijskim. Wydawało nam 
się, że biblioteka Muzeum Sportu i Turystyki będzie najlepszym miejscem dla zachowania i 
kontynuacji zbioru oraz miejscem, w którym dostęp dla zainteresowanych będzie najłatwiejszy.  

Przekazany do Muzeum Sportu i Turystyki, zawierający ponad 600 pozycji zbiór znalazł 
znakomite miejsce w nowych i przestrzennych pomieszczeniach, zlokalizowanych w 
nowoczesnym budynku Centrum Olimpijskiego PKOl. Dyrektor Muzeum pani dr Iwona Grys, 
zawsze życzliwa filatelistom, zadeklarowała, że zbiór będzie otoczony profesjonalną opieką i 
będzie dostępny publicznie na ogólnych zasadach korzystania z zasobów bibliotecznych.  
Zapraszamy, zatem wszystkich do korzystania z Biblioteki Filatelisty-Olimpijczyka. 

Należy tutaj ponownie przypomieć, że w Muzeum jest rozwijany dział FILATELISTYKA i na 
dzień dzisiejszy zbiór filatelistyczny zawiera blisko 20 tysięcy walorów pocztowych. W katalogu 
muzealnej biblioteki również od dawna istnieje kategoria FILATELISTYKA.  

Katalog, zawierający spis wszystkich przekazanych pozycji bibliotecznych, został przekazany 
również w formie elektronicznej na dysku CD i może być skopiowany na życzenie osoby 
zainteresowanej. Miejmy również nadzieję, że rozwój systemów informatycznych pozwoli 
również na udostępnienie katalogu biblioteczki Filatelisty-Olimpijczyka drogą internetową on-
line. 

Każda z pozycji w biblioteczce została sklasyfikowana i otrzymała własny numer 
referencyjny w następujących podkatalogach: 

I. Wstęp i informacja o Biblioteczce Filatelistyki-Olimpijczyka 

II. Wydawnictwa książkowe, albumowe i reprezentacyjne 

III. Katalogi znaczków olimpijskich i sportowych  

IV. Katalogi specjalizowanych aukcji filatelistycznych  

V. Katalogi Krajowych Wystaw Filatelistyki Olimpijskiej i Sportowej 

VI. Katalogi Międzynarodowych Wystaw Filatelistyki Olimpijskiej i Sportowej 

VII. Biuletyny Klubów Filatelistyki Olimpijskiej i Sportowej 

VIII. Artykuły specjalizowane opublikowane w periodykach filatelistycznych 

IX. Broszury i zeszyty okolicznościowe, artykuły autorskie 

X. Eksponaty filatelistyczne (reprodukcje i kopie) 

XI. Ulotki i materiały promocyjne 

XII. Publikacje zarejestrowane, ale brak w biblioteczce 
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4.4. Klub Kolekcjonerów Olimpijskich PKOl 

Spoglądając z perspektywy Polskiego Komitetu Olimpijskiego, filatelistyka jest tylko jednym 
z elementów promocji polskiego olimpizmu i jego osiągnięć. Natomiast, spoglądając z 
perspektywy filatelistów – bez zrozumienia, wsparcia i współpracy PKOl z filatelistami, trudno 
byłoby dzisiaj pisać o tak znaczących rezultatach, jakimi mogą poszczycić się polscy filateliści-
olimpijczycy, i to od samego początku zorganizowania się w ramach Polskiego Związku 
Filatelistów. Ważnym, a być może najważniejszym aktorem filatelistyki, również olimpijskiej, jest 
POCZTA POLSKA. Poczta jest nie tylko emitentem znaków pocztowych, ale również instytucją 
finansującą w przeszłości przez kilkadziesiąt lat działalność PKOl - szczegółowo opisano w [3]. W 
tym instytucjonalnym trójkącie filateliści-olimpijczycy przez bardzo wiele lat spełniali rolę 
inspirującą i inicjującą wiele inicjatyw PKOl i planów emisyjnych Poczty Polskiej. Jednakże jest 
faktem, że na przestrzeni ostatnich lat Poczta Polska przestawiając się na bardziej menadżerskie 
zarządzanie i komercyjne formy działania zdała się na własne doświadczenia i pomysły emisyjne. 
Spadek treści oraz jakości znaczków Poczty Polskiej o tematyce olimpijskiej i sportowej jest 
obecnie wyraźny. 

Efektywna współpraca PKOl z filatelistami datuje się od połowy lat sześćdziesiątych 
ubiegłego stulecia, w szczególności po zjeździe założycielskim Klubu Zainteresowań PZF o nazwie 
OLIMPIJCZYK, który odbył się w siedzibie PKOl odbył się 12 marca 1962 roku.  

  
18 III 1962 r., kasownik okolicznościowy stosowany w U.P.T. WARSZAWA 40 z okazji I-go Ogólnopolskiego Zjazdu Filatelistów Olimpijczyków              
w Warszawie w siedzibie PKOl oraz podpisy uczestników zjazdu założycielskiego. Obok,  oryginalny tekst statutu uchwalony na Zjeździe. 

W statucie Klubu, obowiązującym do dzisiaj, zapisano, że jednym z podstawowych zadań 
jest promocja polskiego olimpizmu w środowisku filatelistów i współpraca z PKOl. Klub od 
samego początku uzyskał dla swojej działalności akceptację i życzliwość władz Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, którego Prezesi lub Sekretarze Generalni uczestniczyli w 
najważniejszych imprezach klubowych przez wszystkie lata. Siedziby PKOl gościły wielokrotnie 
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spotkania filatelistów olimpijczyków, w tym zjazd założycielski, nadając im szczególny olimpijski 
charakter. To właśnie podczas tych spotkań rodziło się wiele wspólnych pomysłów i inicjatyw, 
zwykle z powodzeniem realizowanych. Oznacza to, że PKOl doceniał rolę filatelistyki i filatelistów 
na rzecz promocji polskiego ruchu olimpijskiego. Wielu filatelistów zostało uhonorowanych 
medalami i odznakami honorowymi PKOl.  

Ważną płaszczyzną współdziałania PZF i PKOl na rzecz promocji i rozwoju polskiego ruchu 
olimpijskiego była przez wiele lat Komisja Kultury i Edukacji Olimpijskiej PKOl, w pracach, której 
brali udział Fabian Bura oraz Autor. Sprawy filatelistyki olimpijskiej były wielokrotnie 
przedstawiane szerokiemu gronu olimpijczyków, profesjonalistów sportowych, ludziom świata 
kultury olimpijskiej i działaczy olimpijskich, zyskując zrozumienie i poparcie dla kolekcjonerstwa 
olimpijskiego.  

Obecnie współpraca ta jest kontynuowana w ramach Klubu Kolekcjonera PKOl, 
zainicjowanego i kierowanego obecnie przez Andrzeja Szalewicza, Prezesa PKOl w latach 1991-
1997, znakomitego kolekcjonera oficjalnych pin-sów i medali PKOl. Filateliści z Klubu 
OLIMPIJCZYK służą swoim doświadczeniem i wiedzą organizacyjną na rzecz rozwoju 
instytucjonalnego kolekcjonerstwa olimpijskiego w Polsce. A więc, np. poprzez zapraszanie 
kolekcjonerów znaczków (pin-sów), odznak lub medalierstwa do wspólnych wystaw, również 
wzorem światowych wystaw filatelistyki olimpijskiej OLYMPHILEX, organizowanych przez FIPO 
MKOl. Należy nadmienić, że wystawy OLYMPHILEX, początkowo wyłącznie filatelistyczne, 
przekształciły się w wielodyscyplinowe imprezy kolekcjonerstwa olimpijskiego, obejmujące 
filatelistykę, numizmatykę i memorabilia (pamiątki). 

  

Wydawnictwo jubileuszowe z okazji              
90-lecia PKOl, [9] 

Juan A. Samaranch podczas zwiedzania wystawy MISTRZOWIE FILATELISTYKI OLIMPIJSKIEJ,                         
30 V 2009 r., w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Oprowadzają R. Babut oraz                                                 

M. Tecardi przedstawiciel FIPO  

Doskonałym przykładem wspólnego kolekcjonerskiego zapisu historii polskiego ruchu 
olimpijskiego jest publikacja Andrzeja Szalewicza pt. 90 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
oczami kolekcjonera 1919-2009, [9], w której oprócz jego pionierskiego opracowania 
katalogowego oficjalnych odznak (falerystyka) i medali PKOl, zamieszczono rozdziały na temat 
polskich monet olimpijskich (numizmatyka), winietek Funduszu Olimpijskiego PKOl (memorabilia) 
oraz polskiej filatelistyki olimpijskiej. 

Od lat, Polski Komitet Olimpijski postrzega i wysoko docenia filatelistykę, jako element 
promocji historii i osiągnięć polskiego ruchu olimpijskiego. Dowodem na to są wspólnie 
zorganizowane z Polskim Związkiem Filatelistów wystawy filatelistyczne 60-lecia, 75-lecia oraz 
90-lecia PKOl, czy też wystawa z okazji DNI OLIMPIJCZYKA 2001 w Iławie. Bardziej szczegółowo 
przedstawie te dwie ostatnie  wystawy.  
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Wystawy Kolekcji Olimpijskich z okazji jubileuszu „90-lecia PKOl 1919-2009” 

Polski Komitet Olimpijski rozpoczął uroczystości jubileuszowe 90-lecia od cyklu Wystaw 
Kolekcjonerów Olimpijskich oraz 14. Światowych Targów Kolekcjonerów Olimpijskich pod 
patronatem Juana A. Samarancha Dożywotniego Honorowego Przewodniczącego MKOl, który 
przybył do Warszawy i zaszczycił swoją kilkudniową obecnością targi oraz zakończenie wystawy 
filatelistycznej.  

W majowe dni, od 15 do 31 maja 2009 roku, w salach wystawowych Centrum 
Olimpijskiego i Muzeum Sportu i Turystyki można było podziwiać: 

� wystawę medali olimpijskich i sportowych i monet Mennicy Polskiej S.A.,  

� kolekcję odznak - pin-sów Coca-Coli,  

� kolekcję odznak Narodowych Komitetów Olimpijskich,  

� kolekcję oficjalnych odznak i medali PKOl,  

� kolekcję odznak olimpijskich dyscyplin sportowych PEKIN 2008,   

� wystawę pt. O SPORCIE, TYŚ JEST RADOŚCIĄ! - sport na dawnej pocztówce ze zbiorów 
Muzeum Sportu i Turystyki, oraz  

� wystawę filatelistyczną pt. THE PRESTIGE OLYMPIC PHILATELY – MISTRZOWIE 
FILATELISTYKI OLIMPIJSKIEJ. 

Kulminację imprez stanowiły światowe targi kolekcjonerów olimpijskich zorganizowane 
również w salach Centrum Olimpijskiego.  

  
Panowie Andrzej Praśniewski Wiceprezes PKOl oraz Andrzej Szalewicz Przewodniczący Klubu Kolekcjonerów PKOl                                                

uroczyście zainaugurowali jubileusz 90-lecia PKOl otwarciem Wystaw Kolekcji Olimpijskich 

 

Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna MISTRZOWIE FILATELISTYKI OLIMPIJSKIEJ, 
Warszawa, Centrum Olimpijskie PKOl, 15-31 maja 2009 r. 

Autor był odpowiedzialny za aranżację wystawy filatelistyki olimpijskiej i sportowej. Do 
udziału w wystawie zaproszono wystawców i eksponaty filatelistyczne z całego świata, które 
uzyskały najwyższe wyróżnienia (medale) na światowych i międzynarodowych wystawach. Udało 
się zgromadzić 19 czołowych eksponatów z 10 krajów europejskich. Niestety, nie udało się ze 
względu na wysoki koszt (i warunki kryzysowe) pozyskać dwóch mistrzowskich eksponatów z 
Chin i USA. Wystawa miała charakter niekonkursowy.  

O bogactwie tematyki prezentowanej na wystawie świadczą tytuły eksponatów, które 
zgromadzono podzielono na trzy grupy tematyczne:  
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Igrzyska Olimpijskie 

 MUZEUM OLIMPIJSKIE MKOl w Lozannie 

         Perły Filatelistyki Olimpijskiej – wybór walorów 1894-1936 

 Manfred BERGMAN, Szwajcaria 
                      Historia Polityczna Polski i Polski Ruch Olimpijski 1795-1944 

 Roman BABUT, Polska,  
           Polska na „OLIMPJADĘ”  

 Maurizio TECARDI, Włochy 

1900 Paryż – 1904 Saint Louis. Igrzyska Olimpijskie bez Znaczków Pocztowych 

 Michalis TSIRONIS, Grecja 
Wydanie Olimpijskie 1906 – wybrane fragmenty z albumu wyd. w 2006 roku 

 Peter OSUSKÝ, Słowacja 

Dla Chwały Sportu – Dziedzictwo Barona Coubertin’a 1925-1932 

 Fritz KARPINSKY, Niemcy 

Poczta III Rzeszy podczas Igrzysk Olimpijskich 1936    

 Roman BABUT, Polska 

Przetrwać z Honorem … Sport i Duch Olimpijski 1944 w niemieckich obozach dla 
polskich Jeńców Wojennych 

 Yuri BELYUGA, Estonia 

Z Historii Olimpijskich Turniejów Piłki Nożnej 1900-1996 

 

Historia Sportu 

 Jaroslav PETRASEK, Czechy    Bez Zysku, bez Chwały    

 Roman BABUT, Polska   Poczta Polska w Służbie Sportu    

 Zbigniew GAŁUSINSKI, Polska   Sporty Lotnicze w Polsce 1926-1939   

 Sándor KURDICS, Węgry   Historia Węgierskiego Wydania Znaczków o 
 Tematyce Sportowej w 1925 roku 
 

Dyscypliny Sportowe 

 Halvor KLEPPEN, Norwegia   Świat Narciarstwa     

 Pierangelo BRIVIO, Włochy   Historia Piłki Nożnej     

 Stephen MECO, Włochy   ITALIA ‘90 

 Pasquale POLO, Włochy  Gra miasta Rugby    

 Ryszard PRANGE, Polska  Koszykówka. Kocham tę Grę    

 Mieczysław ROŻEK, Polska  Ku Szczytom Gór 

 

O dwóch eksponatach, które nadały niezwykłą rangę i wysoki poziom wystawie, 
mianowicie o zbiorze Muzeum Olimpijskiego MKOl w Lozannie (zob. rozdz. 3.2) oraz o 
eksponacie dra Manfreda Bergmana ze Szwajcarii (zob. rozdz. 3.2), napisałem szerzej, mając 
również możliwość skorzystania z reprodukcji z tych eksponatów. 
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Widok ogólny wystawy filatelistycznej MISTRZOWIE FILATELISTYKI OLIMPIJSKIEJ 
w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie, 15-31 maja 2009 r. 

Fragment ekspozycji THE PRESTIGE OLYMPIC COLLECTION 
Muzeum Olimpijskiego MKOl w Lozannie 

  

Dr med. Peter Ossusky znakomity filatelista-olimpijczyk z Bratysławy 
prezentował fragment swojego eksponatu o baronie Pierre de Coubirtin 

W stoisku Poczty Polskiej były do nabycia polskie znaczki                  
o tematyce olimpijskiej i można było uzyskać stempel 

okolicznościowy na pamiątkach filatelistycznych 

  
Beznominałowe kartki pocztowe oraz kasownik okolicznościowy Poczty Polskiej stosowany w dniu 15.05.2009 r. w stoisku pocztowym                          

w Centrum Olimpijskim oraz w Urzędzie Pocztowym WARSZAWA 1 z okazji otwarcia Wystaw Kolekcji Olimpijskich. W ilustracji kasownika                     
KOŃ SŁAWY z plakatu Zygmunta Kamińskiego pt. POLACY NA IX OLIMPJADĘ z 1927 r., znajdującego się w zbiorach MSiT w Warszawie 
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Krajowa Wystawa Filatelistyczna INAUGURACJA DNI OLIMPIJCZYKA IŁAWA’2001 

Centralna inauguracja DNI OLIMPIJCZYKA 2001 odbyła się w Iławie, podczas otwarcia 
nowoczesnej hali sporowej zbudowanej wedłu najlepszych zasad budownictwa przyjaznego 
środowisku, a więc z drewna i innych materiałów lokalnych. Warto nadmienić, że władze Iławy 
mają w planie stworzenie w tym mieście położonym na dwóch pięknych jeziorach olimpijskiego 
centrum sportów wodnych. W tym mieście bardzo prężnie działają również filateliści, dlatego też 
zaproponowano zorganizowanie na otwarcie hali sportowej wystawę filatelistyki olimpijskiej, 
która odbyła się w dniach 21.-27.04.2001 roku.  

   

Inauguracja Dni olimpijczyka miała szczególnie uroczysty charakter, na którą przybyli nasi 
sławni olimpijczycy oraz kierownictwo PKOl. Sala wypełniona po brzegi młodzieżą szkolną i 
gośćmi, raz po raz biła gorące brawa naszym złotym, srebrnym i brązowym medalistom. Po 
uroczystościach olimpijskich odbył się koncert Maryli Rodowicz. 

 

Następnie zgodnie z programem nastąpiło uroczyste otwarcie Krajowej Wystawy 
Filatelistycznej INAUGURACJA DNI OLIMPIJCZYKA IŁAWA’2001, której głównym animatorem był 
kolega Roman Przybyła Prezes Okręgu PZF w Olsztynie. 

  
Wystawę otworzył Stefan Paszczyk Prezes PKOl wraz przedstawicielami miasta Iława, Poczty Polskiej oraz PZF, a następnie Irena Szewińska                    

i Prezes PKOl przekazali członkom K.Z. OLIMPIJCZYK upominki olimpijskie z wystawy SYDNEY 2000 
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Maria Kwaśniewska-Maliszewska, znakomita przedwojenna lekkoatletka, medalistka olimpijska z Berlina 1936, oglądająca pamiątki 

filatelistyczne z Jej igrzysk oraz Irena Szewińska, siedmiokrotna medalistka olimpijska i Leszek Drogosz, mistrz Europy w boksie w wadze 
lekkopółśredniej w latach 1953, 1955, 1959 i brązowy medalista I.O. w Rzymie w 1960 roku również wspominali wydarzenia z aren sportowych 

spoglądając na dokumenty filatelistyczne w towarzystwie Komisarza wystawy Romana Przybyły z Iławy 

 

  
Wpis Marii Kwaśniewskiej-Maliszewskiej, medalistki w 

Berlinie 1936 r. do Ksiegi Panmiątkowej K.Z. OLIMPIJCZYK                                                    
Katalog Krajowej Wystawy Filatelistycznej CENTRALNE DNI 

OLIMPIJCZYKA IŁAWA ‘2001 

Inaugurację Dni Olimpijczyka oraz wystawę upamiętniono wydawnictwami 
filatelistycznymi.  

 
Beznominałowa kartka pocztowa oraz kasownik okolicznościowy Poczty Polskiej 

stosowany w dniu 21.04.2001 r. w stoisku pocztowym na wystawie 
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5. MIĘDZYNARODOWE KLUBY FILATELISTYKI OLIMPIJSKIEJ I SPORTOWEJ 

Prekursorem dzisiejszych organizacji filatelistyki olimpijskiej i sportowej była Komisja 
Motywowa OLIMPIADY powołana do życia w 1959 roku w ramach Międzynarodowej Federacji 
Filatelistyki Konstruktywnej FlPCO (Fédération Internationale de Philatélie Constructive), której 
celem było rozwijanie filatelistyki motywowej (zbieranie według motywu na znaku pocztowym, 
np. motyle, grzyby, lokomotywy, sport, itp.). Wzrastające zainteresowanie filatelistów tematyką 
sportową i olimpijską spowodowało powstanie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
poprzedniego stulecia pierwszych klubów filatelistyki olimpijskiej i sportowej o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym. Były to, włoski klub Centro Internazionale di Filateli Tematica GRUPPO 
SPORT (powst. 1957 r.), Klub Zainteresowań OLIMPIJCZYK (Polska, 1962), Sports Philatelists 
International SPI (USA, 1963) z siedzibą w USA oraz International Motivgruppen Olympiaden und 
Sport, IMOS (1966) w Republice Federalnej Niemiec, Společnosť pro Olympijskou a Športovni 
Filatelie v ĆSFF OLYMPSPORT (1966) powstał w Czechosłowacji, ale ze zrozumiałych względów 
tylko z członkostwem krajowym, podobnie jak w przypadku polskiego klubu "OLIMPUCZYK" 
(1962). Brytyjski klub Society Of Olympic Collectors, SOC utworzono w 1984 roku. W latach 
osiemdziesiątych powstały kluby w Rumuni, na Węgrzech, czy też w Holandii, Francji, Hiszpanii. 
Na południowo amerykańskim kontynencie powstał klub Grupo Tematico Deportes PODIUM de 
la Associacion Filatelica Tematica - Argentina (1994). Obecna liczebność klubów jest bardzo 
zróżnicowana - od około 250-300 członków (SPI, IMOS) do około stu w klubach OLYMPSPORT i 
UIFOS i ok. 30 członków w klubie OLIMPIJCZYK. W wielu krajach działają znakomici indywidualni 
fIlateliści-olimpijczycy np. Estonia, Holandia, Belgia, Ukraina czy Rosja. Poniżej lista aktywnych 
klubów wraz z adreasami dostępnych stron internetowych.  

Kluby międzynarodowe:  

• Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi (UICOS ), Włochy, www.uicos.org 

• Centro Italiano di Filatetia Tematica (CIFT), Włochy, www.cift.it 

• Sports Philatelist International  (SPI), USA, www.sportstamps.org 

• Internationale Motivengruppen Olympiaden Und Sport (IMOS ), Niemcy, www.imos-online.de 

• Olympia- und Sport- Philatelisten- Club Berlin (OSPC), Niemcy, www.ospc-berlin.de 

• České Asociace Pro Olympijskou a Sportovni Filatelii (OLYMPSPORT), Republika Czeska, 
www.olymp-sport.cz 

• Associacion Française des Collectionneurs Olympiques et Sportives (AFCOS), Francja, 
www.afcos.org 

• Grupo Tematico Deportivo (PODIUM),  Argentyna, www.grupopodium.com.ar 

• La Union Espanola de Filatelia Olimpica (UEFO), Hiszpania  

• Mabéosz Magyar Olimpiai eś Sport Filatelisták Társasága ( MOSFIT), Węgry  

• Slovenská Společnosť Olympijskiej a Športovej Filatelie Pri S.O.V., Słowacja  

• Society of Olympic Collectors (SOC), Wielka Brytania  

• Hrvastog Drustvo Olimpijsko-Sportske Filatelie, Zagreb, Chorwacja 

• Общество Коллекционеров Олимпийскиx Реликви, Rosja  

• Belgian Olympic Philately Club, Belgia  

• The Olympic Philately Delegation Turkey, Turcja  
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Kluby filatelistyki olimpijskiej i sportowej tworzono w związkach filatelistycznych lub jako 
organizacje niezależne, ale współpracujące z krajowymi organizacjami filatelistycznymi. 
Wymienione kluby działają prężnie w środowiskach filatelistów i kolekcjonerów olimpijskich. 
Głównymi celami działalności klubów filatelistycznych jest:  

- skupianie kolekcjonerów znaczków pocztowych o tematyce olimpijskiej i sportowej;  

- poszerzanie zainteresowania znaczkami pocztowymi i wszystkimi materiałami 
filatelistycznymi rozpowszechniającymi olimpizm, igrzyska olimpijskie, sporty uznane w 
ramach programów igrzysk olimpijskich oraz sporty służące rozwojowi fizycznemu i 
humanistycznemu człowieka;  

- rozpowszechnianie idei olimpijskiej i sportu w środowisku filatelistycznym;  

- przybliżanie środowisku sportowemu zagadnień filatelistyki i ukazanie jej roli w 
propagowaniu idei olimpijskiej i sportu.  

Cele te są realizowane poprzez rozmaite formy działalności filatelistycznej i współpracy z 
organizacjami olimpijskimi oraz sportowymi. Bardzo ważnym czynnikiem rozwijania filatelistyki 
olimpijskiej jest współpraca z zarządami pocztowymi w wielu krajach.  

W klubach rozwijane są szczegółowe zainteresowania do filatelistyki, a tematu 
olimpijskiego i sportowego w szczególności. Tworzone są warunki do zbierania i 
systematyzowania walorów pocztowych, uzyskiwania fachowej porady w zakresie sportowo-
historycznym i filatelistycznym wydań pocztowych oraz tworzenia nowych zbiorów i eksponatów 
wystawowych. Większość klubów wydaje regularne biuletyny dla swoich członków i prowadzi 
strony internetowe. Opracowywanych jest również wiele publikacji, indywidualnie lub 
zespołowo. Kulminację aktywności klubów stanowią zjazdy, spotkania oraz wystawy 
organizowane najczęściej z okazji różnych imprez sportowych i igrzysk.  

   

   
Okładki wybranych biuletynów klubów filatelistycznych i kolekcjonerów olimpijskich (dostępne również w bibliotece MSiT w Warszawie) 
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6. KOLEKCJONERSTWO OLIMPIJSKIE W STRUKTURZE MKOI 

6.1. The Olympic Philately, Numismatic and Memorabilia  Commission IOC  

Przenikanie się rozmaitych form kolekcjonerstwa olimpijskiego I sportowego doprowadziło 
do powołania przez Międzynarodwy Komitet Olimpijski OLYMPIC COLLECTORS' COMMISSION,  
OCC IOC (Komisja Kolekcjonerów Olimpijskich MKOl) obejmująca swoim zakresem działania 
filatelistykę FIPO, numizmatykę FINO i memorabilia FIMO.  

http://www.olympic.org/olympic-philately-numismatic-memorabilia-commission?tab=Mission 

W składzie OCC są członkowie MKOl oraz eksperci z dziedzin kolekcjonerskich 
nominowani przez przewodniczącego MKOl. Aktualnie prace komisji koordynuje Departament 
ds. Telewizji i Marketingu MKOl. Celami, które określone zostały przed OCC są:  

- inicjowanie i wspieranie wszelkich dziedzin olimpijskiego kolekcjonerstwa,  

- włączenie zbiorów olimpijskich do programu kulturalnego ruchu olimpijskiego,  

- zachęcanie sportowców do zbierania pamiątek olimpijskich i stawania się kolekcjonerami,  

- ochrona przed wydawaniem lub wytwarzaniem nieodpowiednich i nielicencjonowanych 
pamiątek olimpijskich.  

 

6.2. Fédération Internationale de Philatélie Olympique (1982-2012) 

 
Po wyborze na przewodniczącego MKOl w 1980 roku, Juan Antonio Samaranch podjął 

działania na rzecz zjednoczenia i wzmocnienia istniejących klubów oraz utworzenia klubów 
filatelitelistyki olimpijskiej w każdym kraju należącym do MKOl. Jego misją, jako wybitnego 
kolekcjonera była promocja filatelistyki olimpijskiej, którą traktował, jako szczególna część 
kultury olimpijskiej, a Jego motto brzmiało: 

 

OLIMPIZM  = SPORT  + KULTURA 
 

Rolę i znaczenie filatelistyki, jako masowego nośnika informacji doceniały wszystkie bez 
wyjątku komitety organizacyjne igrzysk olimpijskich oraz wielkich imprez sportowych. 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski z wielką uwagą obserwował działania filatelistów, 
szczególnie zorganizowanych w klubach filatelistyki olimpijskiej i sportowej. Podjęto inicjatywę 
do utworzenia międzynarodowej organizacji filatelistyki olimpijskiej. Do spotkania 
założycielskiego doszło podczas wystawy filatelistycznej ROMOLYMPHIL’82 w Rzymie w dniach 
19-26 maja 1982 roku, którą zorganizowali bardzo aktywni filateliści włoscy przy wsparciu 
Włoskiego Komitetu Olimpijskiego, CONI. Do uczestnictwa w wystawie zaproszono 
prominentnych filatelistów-olimpijczyków z całego świata, a wśród nich również Polaka, Fabiana 
Burę, prezesa Klubu Zainteresowań OLIMPIJCZYK Polskiego Związku Filatelistów. 



56 
 

 

  

Winietka oraz arkusik pamiątkowy ROMOLYMPHIL ’82 z reprodukcją włskich znaczków olimpijskich RZYM 1960   

Prezes Bura był już doskonale znany międzynarodowo, jako autor licznych artykułów i 
książek o filatelistyce olimpijskiej i posiadał unikalne zbiory znaczków pocztowych o tej tematyce, 
za które zdobywał złote medale na wystawach filatelistycznych.  

  

Okładka oraz strona z katalogu wystawy prezentujaca Fabiana Burę i opis jego eksponatu nt. igrzysk sportowych 1944 r.  
w niemieckich  obozach dla polskich jeńców wojennych Gross Born i Woldenberg 

 
W dniu 7 grudnia 1982 roku została zatwierdzony przez MKOl statut organizacji o nazwie 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE PHILATÉLIE OLYMPIQUE, FIPO (Międzynarodowa Federacja 
Filatelistyki Olimpijskiej), której przewodniczącym z urzędu był przewodniczący MKOl - 
J.A.Samaranch piastował tę funkcję w latach 1982-2010. 

Początkowo FIPO było organizacją międzynarodową zrzeszającą około 500 indywidualnych 
członków z całego świata. W 1992 roku MKOl podjął decyzję o przekształceniu FIPO w 
organizację zrzeszającą kluby reprezentujące filatelistykę olimpijską danego kraju oraz działające 
w oparciu o krajowy związek filatelistyczny lub narodowy komitet olimpijski. Klub OLIMPiJCZYK 
PZF złożył aplikację do nowego FIPO w końcu 1993 roku. W tym samym okresie na wzór FIPO 
stworzono organizacje numizmatyków oraz kolekcjonerów memorabilia olimpijskich, w tym 
szczególnie pin-sów (odznak i znaczków). 
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Artykuł 2.  Cele FIPO  
a) zjednoczenie w ramach jednej organizacji krajowych związków 

filatelistyki olimpijskiej i sportowej; 
b) współpraca z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, zwanym 

dalej MKOl, w propagowaniu idei olimpijskiej; 
c) promowanie wiedzy i przyjaźni między filatelistami-olimpijczykami na 

całym świecie; 
d) poszerzanie zainteresowania w świecie znaczkami pocztowymi i 

wszystkimi materiałami filatelistycznymi rozpowszechniającymi 
Olimpizm, Igrzyska Olimpijskie i sporty uznane w ramach programów 
igrzysk olimpijskich; 

e) opiniowanie i wysuwanie propozycji, gdzie możliwe, dotyczących 
tematyki wszelkich znaków pocztowych z pożytkiem dla społeczności 
filatelistów-olimpijczyków; 

f) promowanie międzynarodowych i światowych wystaw Filatelistyki 
Olimpijskiej; 

g) promowanie i wspieranie uczestnictwa w wystawach organizowanych 
przez Komitety Organizacyjne letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich 
oraz w imprezach filatelistycznych towarzyszących imprezom 
sportowym najwyższej rangi; 

h) utworzenie wyspecjalizowanej biblioteki na potrzeby wszystkich 
zainteresowanych tematyką filatelistyki olimpijskiej członków i osób; 

i) wydawanie Biuletynu informującego członków, narodowe Komitety 
Olimpijskie, międzynarodowe Federacje sportowe i administracje 
pocztowe o działalności krajowych związków filatelistyki olimpijskiej i 
sportowej, będących członkami FIPO; 

j) prowadzenie aktywnej współpracy z administracjami pocztowymi 
wszystkich krajów oraz ze światową Unią Pocztową; 

k) utrzymywanie efektywnej współpracy ze światową Federacją 
Filatelistyki (FIP) oraz podobnymi organizacjami o zasięgu 
międzynarodowym. 

 

Inauguracja FIPO odbyła się podczas Międzynarodowej Wystawy Filatelistyki Olimpijskiej 
OLYMPHILEX w Lozannie w marcu 1985 roku. Poraz pierwszy zaprezentowano publicznie logo 
FIPO (pięć kół olimpijskich na przerwanych znaczkach pocztowych) na medalu wystawy 
OLYMPHILEX 1985, a członkowie otrzymali legitymacje. 

 

  

Oficjalne logo FIPO (po lewej)  na medalu wystawy filatelistycznej OLYMPHILEX’85 

 

W początkowym okresie ukazywał się kwartalnie dwujęzyczny, anglo-francuski, Biuletyn 
FIPO, który został zastąpiony informatorem z sekretariatu w zależności od wydarzeń. Na wniosek 
członków FIPO opracowało wydawnictwo, w którym ujęto wszystkie znaki i wydawnictwa 
pocztowe związane z ruchem olimpijskim i igrzyskami do Igrzysk Olimpijskich w Rzymie w 1960 r.   
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Wydawnictwo Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego pt. POCZTA, FILATELISTYKA I OLIMPIZM,                        
tom I (1894-1936, 186 stron) oraz tom II (1940 - 1960, 325  stron) opublikowane w 1986 roku 

Należy podkreślić szczególną rolę dwóch osób, które przez blisko 30 lat były animatorami 
światowego ruchu filatelistyki olimpijskiej. Ogromne zasługi należy przypisać dr Manfredowi 
Bergmanowi z Genewy, który jako mały chłopak wyjechał z Polski do Niemiec, ale nadal wyraża 
wiele serdeczności i sympatii do Polski i Polaków. Dr Bergman był inicjatorem kolekcji 
filatelistycznej pt. THE PRESTIGE OLYMPIC COLLECTION, którą utworzył na bazie donacji Juana A. 
Samarancha dla muzeum olimpijskiego w Lozannie. Wskazał on również kierunki badań historii 
igrzysk olimpijskich i olimpizmu w powiązaniu ze znaczkami i dokumentami pocztowymi 
podnosząc tym samym wartość intelektualną kolekcjonerstwa olimpijskiego. 

 
Maurizio Tecardi i Mafred Bergman podczas ostaniego posiedzenia 

międzynarodowego jury wystawy OLYMPEX BEIJING 2008 

Drugą osobą był Maurizio Tecardii z Rzymu, wybitny filatelista olimpijczyk i 
przewodniczący włoskiego klubu filatelistów olimpijskich i sportowych, który piastował funkcję 
sekretarza FIPO przez cały okres funkcjonowania. To dzięki obu tym Panom i ich energii doszło 
głównie do realizacji cyklu światowych wystaw olimpiskich i inicjatyw opisanych w następnym 7 
rozdziale. 

W dniu 21 kwietnia 2010 roku odszedł w Barcelonie z naszego grona Juan Antonio 
Samaranch (1920-2010), dzięki któremu przeżyliśmy blisko 30-letni okres prosperity dla 
kolekcjonerów, a w szczególności filatelistyki olimpijskiej. W 2011 roku MKOl podjął decyzję o 
reorganizacji instytucjonalnej ruchu kolekcjonerów spod znaku pięciu kół olimpijskich.  

Formalnie, z ostatnim dniem Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie, w dniu 12 sierpnia 2012 
r., Międzynarodowa Federacja Filatelistyki Olimpijskiej FIPO zakończyła swoją działalność w 
dotychczasowej formie statutowej. 
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6.3. Muzeum Olimpijskie MKOl w Lozannie 

Stałe ekspozycje filatelistyki olimpijskiej możemy oglądać w dwóch muzeach w Europie - w 
Muzeum Olimpijskim MKOl w Lozannie oraz w Muzeum Turystyki i Sportu w Warszawie.  

Wśród kolekcji filatelistyki olimpijskiej znanych w świecie, naj, naj, naj … jest kolekcja The 
Prestige Olympic Collection Muzeum Olimpijskiego w Lozannie. W kolekcji zgromadzono 
praktycznie wszystkie wydawnictwa pocztowe i niezliczone dokumenty filatelistyczne o tematyce 
olimpijskiej od 1894 roku. Szczególne studia i zakupy do kolekcji dla okresu klasycznego 1894-
1956 filatelistyki olimpijskiej prowadzone były przez jej faktycznego twórcę i kustosza dra 
Manfreda Bergmana ze Szwajcarii. Opisy w kolekcji dotyczą zarówno faktów z historii igrzysk i 
ruchu olimpijskiego, jak też wyników głębokich studiów z zakresu historii od strony pocztowej, 
przygotowania i procesu druku znaczków pocztowych, wprowadzania nowych usług i walorów 
pocztowych oraz współpocztowych. Muzeum Olimpijskie MKOl prezentuje na stałej ekspozycji 
tylko fragment kolekcji, organizując wystawy okazjonalne, zapraszając także do udziału 
indywidualnych filatelistów z ich eksponatami. Tematem przewodnim np. wystawy JEUX 
OLYMPIQUES NON CELLEBRES były igrzyska olimpijskie, które zostały odwołane w roku 1916, 
1940 oraz w 1944 z powodu działań wojennych I-szej oraz II-giej wojen światowych.  

Autor miał zaszczyt być zaproszonym do zaprezentowania w Muzeum Olimpijskim w 
Lozannie eksponatu filatelistycznego nt. igrzysk jenieckich w Roku Olimpijskim 1944, które 
zorganizowali polscy oficerowie, jeńcy w niemieckich obozach Oflag IIC Woldenberg i Oflag IID 
Gross Born.  

 

Frankatura mechaniczna stosowana na korespondencji wychodzącej z MKOl anonsująca wystawę filatelistyczną pt. JEUX OLYMPIQUES NON 
CELEBRES 1916-1940-1944, którą zorganizowało Muzeum Olimpijskim w Lozannie w okresie styczeń/marzec 1996 roku 

 

Muzeum Olimpijskie MKOl uczestniczy również z eksponatem pt. The Prestige Olympic 
Collection w najważniejszych wystawach filatelistyki olimpijskiej pod patronatem FIPO. I za 
szczególne wyróżnienie należy uznać fakt, że kolekcja ta była prezentowana w Polsce dwukrotnie 
podczas jubileuszowych wystaw filatelistycznych, 75-lecia i 90-lecia PKOl, zorganizowanych przez 
PKOl w współpracy z Klubem OLIMPIJCZYK - w Krakowie w 1994 roku oraz w Warszawie w 2009 
roku. 

Eksponat Muzeum Olimpijskiego jest przykładem dogłębnego studium pocztowego-
filatelistycznego oraz historii igrzysk olimpijskich każdej emisji znaczków pocztowych oraz 
wszelkich dokumentów pocztowych związanych z igrzyskami olimpijskimi. Pod kątem pocztowo-
olimpijskim analizowane są intencje emitenta, treść tekstowa walorów oraz symbolika 
prezentowana w grafice. Studia dotyczą procesu przygotowania znaczków pocztowych, użycie 
pocztowe oraz wszelkie odmiany i usterki. Na wielu kartach albumowych można znaleźć 
dodatkowe informacje o wydarzeniach spoza sfery olimpijskiej, ale wpływające na historię ruchu 
olimpijskiego, np. wojny, rozwój ruchu robotniczego, bojkoty polityczne igrzysk. Daty użycia 
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kasowników olimpijskich są analizowane i wiązane z wydarzeniami na stadionach olimpijskich 
oraz poza nimi. Zgromadzone w eksponacie walory pocztowe oraz współpocztowe wraz z 
opisami stanowią dla filatelistów źródło ważnych i referencyjnych informacji. Szczególnie ten 
eksponat potwierdza funkcję dokumentalną filatelistyki olimpijskiej. Muzeum Olimpijskie 
dokonało wyboru z olbrzymiej kolekcji walorów z okresu 1894-1936, a wiele z nich zostało 
pokazanych wyłącznie w Polsce i po raz pierwszy poza siedzibą Muzeum w Lozannie.  

Na uwagę zasługuje również dobór i niezwykła jakość prezentowanych walorów 
filatelistycznych. Dotyczy to idealnego stanu prezentowanych znaczków, kompletności i 
czytelności kasowników, stanu przesyłek pocztowych, itp. 

 

  

Kopie kart z eksponatu THE PRESTIGE OLYMPIC COLLECTION przedstawiające: kasowniki olimpijskie (po raz pierwszy użyty mechaniczny                         
kasownik wirnikowy, u góry karty) Igrzysk V Olimpiady w Sztokholmie, 1912 r. oraz próbę odtworzenia układu pełnego arkusza drukarskiego                        

z analizą błędów drukarskich znaczka 50 centymów emitowanego przez Pocztę Francuską na Igrzyska VIII Olimpiady w Paryżu, 1924 r.                 
Reprodukcje z eksponatu prezentowanego w Warszawie dzięki uprzejmości Muzeum Olimpijskiego MKOl w Lozannie 
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6.4. Working Group FIPO 

W 2011 roku Komisja Kolekcjonerów MKOl podjęła nową inicjatywę zjednoczenia 
wszystkich form kolekcjonerstwa olimpijskiego w jednej organizacji. Wymaga to jednak zmian 
statutowych FIPO, i przekształcenia w nową organizację. W tym celu powołano Grupę Roboczą 
FIPO (Working Group FIPO) składającą się z z zaproszonych rzez MKOl przewodniczących klubów 
kolekcjonerów z USA, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i z Polski. W pracach Grupy z 
upoważnienia PKOl udział bierze Autor. Odbyły się dwa spotkania Grupy Roboczej FIPO, podczas 
których dyskutowano i wypracowano propozycję nowego modelu światowej organizacji 
kolekcjonerów olimpijskich pod patronatem MKOl. Po przeprowadzonych konsultacjach ze 
wszystkim aktywnymi członkami, FIPO, przekazano propozycję nazwy oraz cele i założenia 
organizacjne nowego stowarzyszenia do rozpatrzenia przez Komisję Kolekcjonerów MKOl, która 
rekomendowała stworzenie niezależnego stowarzyszenia z własnym statutem i administracją. 

Równocześnie, MKOl podjął decyzję o skoncentrowaniu działalności wszystkich 
stowarzyszeń działających w sferze kultury i edukacji olimpijskiej wokół Muzeum Olimpijskiego w 
Lozannie. Rozpatrywana jest na roboczo nazwa International Association of Olympic Collectors, 
IAOC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Kolekcjonerów Olimpijskich), a służby prawne MKOl 
pracują nad propozycją nowego statutu IAOC. Z ramienia K.K. MKOl prace Grupy Roboczej, którą 
obecnie poszerzono o przedstawicieli klubów numizmatycznych i memorabilii olimpijskich, 
koordynuje pan David Maiden z Australii.  

  

Olimpijska kartka pocztowa z podpisami członków Grupy Roboczej FIPO nadana podczas posiedzenia 
inicjatywnego nowej organizacji kolekcjonerów olimpijskich w Lozannie w dniach 4-5.4.2011 r. 

 

Można wyrazić nadzieję, że nowa organizacja z powodzeniem będzie kontynuować 
działalność rozwiniętą przez FIPO, i że powstanie najpóźniej w 2013 roku. 
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7. ŚWIATOWE WYDARZENIA KOLEKCJONERSKIE POD PATRONATEM FIPO I MKOI 

7.1. Wystawy filatelistyczne, numizmatyki i memorabilii olimpijskich OLYMPHILEX 

7.1.1. Organizatorzy i formuła wystaw  

Dla każdego filatelisty-olimpijczyka uwieńczeniem jego kolekcjonerstwa jest udział w 
wystawach najwyższej rangi i zdobywanie olimpijskich medali, podobnie jak dla każdego 
sportowca. Tym marzeniem jest udział w światowych wystawach o nazwie OLYMPHILEX pod 
patronatem FIPO, przygotowywanych przez komitety organizacyjne igrzysk w ramach programu 
kulturalnego. Niektóre edycje wystaw odbyło się z innej okazji niż igrzyska olimpijskie, np. 
OLYMPHILEX ROME’87 z okazji Mistrzostw Świata w kekkoatletyce w Rzymie czy też OLYMPHILEX 
VARNA 1990, jako impreza czysto promocyjna filatelistyki olimpijskiej. 

Historia światowych i międzynarodowych wystaw OLYMPHILEX zamyka się w okresie 1985-
2008. Pierwsza wystawa OLYMPHILEX odbyła się w Lozannie w 1985 roku, w której uczestniczyli 
filateliści z ponad 20 krajów, w tym kilku z Polski. 

 

 
Juan A. Samaranch w otoczeniu międzynarodowego grona filatelistów 
podczas otwarcia wystawy OLYMPHILEX ’85, Lozanna (po lewej Autor) 

Następne wystawy konkursowe, już w pełni olimpijskie, czyli w ramach programów 
kulturalnych igrzysk, organizowane były w czasie igrzysk olimpijskich, regularnie od igrzysk w 
Seulu w 1988 roku.  Wystawę OLYMPHILEX SYDNEY 2000 poraz pierwszy poszerzono oficjalnie o 
ekspozycję niekonkursową numizmatyczną i memorabilii olimpijskich.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulotka promująca wystawę 
OLYMPHILEX  2000, Sydney  
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W mojej ocenie, najwiekszą i o największym znaczeniu oraz najlepiej zorganizowaną 
imprezą w historii filatelistyki olimpijskiej była wystawa OLYMPEX BEIJING 2008 w ramach 
ogromnej wystawy olimpijskiej OLYMPIC EXPO prezentującej wszystkie kategorie 
kolekcjonerstwa olimpijskiego oraz imponującą ekspozycję Muzeum Olimpijskiego MKOl w 
Lozannie. 

Niestety, OLYMPEX BEIJING 2008 był ostatnią konkursową wystawą filatelistyki olimpijskiej 
o światowej randze zorganizowaną pod patronatem FIPO i MKOl. 

 

7.1.2. Ceremonia Otwarcia i Palmares 

W programach wystaw OLYMPHILEX są zawsze dwie ceremonie, którym nadawano 
najwyższą rangę olimpijską – otwarcie oraz palmares prezentowany zwykle pod koniec wystawy.  

Do 2000 roku wszystkie wystawy OLYMPHILEX otwierał Juan Antonio Samaranch 
Przewodniczący MKOl i FIPO w towarzystwie przewodniczących Komitetów Organizacyjnych 
Igrzysk – gospodarzy wystawy, członków MKOl i działaczy olimpijskich, wystawców oraz licznych 
gości. Wystawę w Atenach 2004 oraz Pekinie 2008 otwierali wspólnie dr Jacques Rogge 
przewodniczący MKOl oraz J.A. Samaranch Przewodniczący FIPO. W kilku uroczystościach 
uczestniczyli również prezes i przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, poseł Sejmu R.P. 
oraz, co odnotowuję z wielką radością pani Irena Szewińska członkini MKOl oraz przedstawiciele 
Polskiego Związku Filatelistów. 

 

 

 

Uroczystości otwarcia w obecności najwyższych władz MKOl wystaw OLYMPHILEX ATENY 2004, u góry oraz PEKIN 2008, na dole 
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Wszyscy wystawcy oczekują również na te drugie najważniejsze dla nich wydarzenie na 
wystawie, czyli uroczysty palmares, podczas którego odczytywany jest oficjalny protokół jury z 
wynikami wystawy i ogłaszane jest GRAND PRIX za najlepszy eksponat, którym na głównych 
imprezach olimpijskich była nagroda Juana Antonio Samarancha przewodniczącego MKOl. 
Następnie odbywa się ceremonia wręczania medali, dyplomów i nagrodód honorowych. 

 

 

 

 

Nagroda Honorowa Juana Antonio Samarancha 
przewodniczącego FIPO MKOl przyznawana na wystawach 

filatelistyki olimpijskiej trafiła do Polski w 1998 roku 

„Trzej tenorzy” z Grecji z medalami Dużymi Złotymi, 
zdobywcy 1-, 2- i 3-ciego miejsca na światowej wystawie 

OLYMPHILEX ‘2004 w Atenach 

 

7.1.3. Zasady organizacji i warunki uczestnictwa 

Konkursowe wystawy filatelistyki olimpijskiej odbywały się zgodnie z odpowiednim 
regulaminem organizacyjnym, a warunkiem udziału indywidualnych wystawców w klasach 
konkursowych wystaw OLYMPHILEX było uzyskanie przez ich eksponaty filatelistyczne nominacji 
krajowej lub międzynarodowej. 

Praktycznie wszystkie wystawy typu OLYMPHILEX pod patronatem FIPO odbywały się przy 
stosowaniu regulaminów opracowanych dla wystaw organizowanych przez krajowe związki 
filatelistyczne lub Międzynarodową Federację Filatelistyczną FIP. Dwukrotnie wystawy 
filatelistyki olimpijskiej odbyły się pod patronatem i ściśle według regulaminów FIP. Były to 
wystawy OLYMPHILEX ATLANTA 1996 oraz ATENY 2004. 

Aby dobrze przedstawić obowiązujące zasady, przytoczę skrócony regulamin wystawy 
OLYMPEX BEIJING 2008 (tłumaczenie Autora), jako szczegółowy przykład organizacji wystawy 
typu OLYMPHILEX oraz wymagań stawianych eksponatom. 

 

 

 

 

 



65 
 

 

ŚWIATOWA SPECJALIZOWANA WYSTAWA FILATELISTYKI OLIMPIJSKIEJ i 
SPORTOWEJ „OLYMPIC EXPO – OLYMPEX BEIJING 2008” 

Regulamin (wersja skrócona) 

 

1. Patronat, Organizacja, Miejsce i Data 

NAZWA WYSTAWY:  OLYMPIC EXPO – OLYMPEX BEIJING 2008 

Światowa Specjalizowana Wystawa Filatelistyki Olimpijskiej i Sportowej OLYMPIC EXPO - OLYMPEX, jest 
organizowana w ramach Programu Kulturalnego Igrzysk XXIX Olimpiady BEIJING’2008, której celem jest podkreślenie 
roli znaczków i dokumentów pocztowych o tematyce sportowej i olimpijskiej w promowaniu Idei Olimpijskiej i 
Olimpizmu na całym świecie. 

PATRONAT: Wystawa odbędzie się pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Chińskiego 
Komitetu Olimpijskiego, Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich BEIJING’2008 oraz Poczty Chińskiej Republiki 
Ludowej.  

KLASY KONKURSOWE: Tradycyjna, Historii Poczty, Tematyczna, Aerofilatelistyka, Maksimafilia, Otwarta, 
Młodzieżowa oraz Literatura poświęcone tematyce sportowej i Igrzyskom Olimpijskim. 

Wystawa odbędzie się Beijing Exhibition Centre, w dniach od 8 do 18 sierpnia 2008 r. 

2. Regulamin 

Wystawa podlega normalnym regulaminom wystaw filatelistycznych oraz Regulaminowi prezentowanemu poniżej. 

3. Warunki uczestnictwa 

Wystawa jest dostępna dla wszystkich, którzy są członkami stowarzyszeń afiliowanych przy narodowych związkach 
filatelistycznych lub przy Międzynarodowej Federacji Filatelistyki Olimpijskiej, FIPO. 

Eksponaty dorosłych powinny uzyskać wcześniej medal pozłacany na wystawie rangi krajowej lub ekwiwalentnej. 

4. Plan Wystawy i Klasy  

Wystawa OLYMPIC EXPO–OLYMPEX BEIJING 2008 jest podzielona na dwie części: 

A. Klasa Pozakonkursowa (na zaproszenie) 
1. Klasa Honorowa 
2. Eksponaty członków Jury 
3. Inne eksponaty zaproszone 

B. Klasa Konkursowa 
1. Igrzyska Olimpijskie (Letnie i/lub Zimowe Igrzyska Olimpijskie) 
2. Dyscypliny Sportowe 
3. Międzynarodowe Imprezy Sportowe, Mistrzostwa Świata i Puchary Świata, Kontynentalne i Regionalne 

Igrzyska / Mistrzostwa, tp. ) 
4. Historia Ruchu Olimpijskiego, Międzynarodowy Komitet Olimpijski IOC, Narodowe Komitety Olimpijskie 

NOC, Rocznice Olimpijskie i specjalne wydarzenia ( Sesje, Kongresy, itp.) 

Eksponaty będą oceniane wg. zasad opisanych w poz. 2. Eksponaty w Klasie Młodzieżowej w zakresie zgodnym dla 
Klas Konkursowych (1-4) powyżej są podzielone na dwie grupy: 

a. wiek 16-18 lat 
b. wiek 19-21 lat 

Literatura filatelistyczna w drukowanej lub elektronicznej formie (CD/DVD), pokrywającą zakres Klas Konkursowych 
(1-4) jest podzielona na trzy grupy: 

a. Książki i prace studialne (publikowane po 1 stycznia 2003 roku) 
b. Czasopisma i periodyki filatelistyczne (najbardziej aktualny zestaw lub kompletny rocznik) 
c. Katalogi (publikowane po 1 stycznia 2003 roku). 

Opisy tekstowe eksponatów w Klasach Konkursowych powinny być napisane w jednym z czterech języków: 
angielskim, niemieckim, francuskim lub hiszpańskim. 
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5. Nagrody 

5.1. W Klasach Konkursowych będą przyznawane następujące medale: Duży Złoty, Złoty, Pozłacany, Srebrny i 
Brązowy wraz z odpowiadającym Dyplomem, a także Zaświadczenie Uczestnictwa. 

5.2. Medale Mistrzowskie (Wielki Finał) - jeden Złoty (GRAND PRIX), jeden Srebrny i jeden Brązowy zostaną 
przyznane eksponatom spośród tych, które zdobyły przynajmniej Złoty Medal w Klasach Konkursowych. 

5.3. W klasach konkursowych Nagrody Specjalne zostaną przyznane: 
       - za najbardziej oryginalny eksponat  - Nagroda  Theodore Champion’a; 
       - za najlepszy eksponat młodzieżowy   - Nagroda Einricha Mannharta. 

6. Rozmiary i przydział ram 

6.1. Każdy ekran zawiera 16 kart standardowych o wymiarach maksymalnych 23 x 29 cm. 
6.2. W klasach konkursowych dorosłych każdy wystawca otrzyma do dyspozycji 5 ekranów; eksponaty, które 

wcześniej uzyskały medal Duży Pozłacany mogą otrzymać przydział 8 ekranów. 
6.3.1. W klasie młodzieżowej 16-18 lat, min. 3, a maximum 4 ekrany. 

Pozostałe przepisy szczegółowe dostępne w jęz. angielskim. 

Na podstawie oceny przeprowadzanej wg. określonych zasad przez członków sądu 
konkursowego, składającego się zazwyczaj z sędziów filatelistycznych z międzynarodowymi 
uprawnieniami, wystawcom przyznawane są dyplomy i medale stosownie do uzyskanych 
punktów.  

 

7.1.4. Kronika filatelistyczna wystaw OLYMPHILEX 

OLYMPHILEX ’85,  Lozanna,  29.7.–6.8.1985 

  
Arkusik winietek samoprzylepnych i pocztówka pamiątkowa OLYMPHILEX ‘85  

 
Kasownik okolicznościowy i znaczek LAUSANNE – VILLE OLYMPIQUE poczty 

szwajcarskiej oraz kasownik polskiej poczty dokumentujące wystawę 
filatelistyczną OLYMPHILEX ‘85  
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OLYMPHILEX ’87,  Rzym, 29.7. – 6.8.1987 

 

Kasownik okolicznościowy i znaczek poczty włoskiej dokumentujące Światową Wystawę Filatelistyczną 
OLYMPHILEX ’87 w Rzymie 

 

 

 

 
Medal oraz katalog Światowej Wystawy Filatelistyki 

Olimpijskiej OLYMPHILEX ’87 ROME 

 

OLYMPHILEX ’88,  Seul, 29.7. – 6.8.1988 

 

  

Winietka, kasownik okolicznościowy oraz katalog Światowej Wystawy Filatelistyki Olimpijskiej OLYMPHILEX ’88 SEOUL  
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OLYMPHILEX ’90,  Warna, 29.7. – 6.8.1990 

 

   

Winietka, medal oraz list polecony z bloczkiem i kasownikiem okolicznościowym Międzynarodowej Wystawy Filatelistyki Olimpijskiej 
OLYMPHILEX ’90 VARNA 

 

OLYMPEXPO ’92,  Albertville - Grignon , 8. – 23.2.1992 

 
 

Katalog, dyplom oraz list polecony z kasownikiem okolicznościowym Międzynarodowej Wystawy Filatelistyki                                                           
Olimpijskiej OLYMPEXPO ’92 ALBERTVILLE 
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OLYMPHILEX ’92,  Barcelona, 29.7. – 6.8.1992 

 

 

 

Arkusiki z winietkami pamiątkowymi oraz katalog i dyplom Światowej Wystawy Filatelistyki Olimpijskiej OLYMPHILEX ’92 BARCELONA 

  

  

 
Znaczek i kasownik okolicznościowy na kopercie pamiątkowej Światowej Wystawy Filatelistyki Olimpijskiej 

OLYMPHILEX ’92 BARCELONA 



70 
 

OLYMPHILEX ’96,  Atlanta, 19.7. – 3.8.1996 

 

  

Identyfikator 1996 Olympic Arts Festival 
dla komisarza narodowego 

 

 

Ulotka promocyjna Światowej Wystawy 
Filatelistyki Olimpijskiej i Sportowej 

OLYMPHILEX ’96 ATLANTA 

 

 

 

Wśród Gości podczas uroczystości Palmaresu obecny był Andrzej Szalewicz Prezes PKOl 
oraz pani Jadwiga Ślawska-Szalewicz Prezes Polskiego Związku Badmintona, która 

prezentowała nagrodę Honorową PKOl za najlepszy eksponat o tematyce sportowej 

 

 
Znaczek i kasownik okolicznościowy Poczty Polskiej, która prowadziła własne stoisko na wystawie OLYMPHILEX’96 w Atlancie                                              

oraz kasownik okolicznościowy administracji pocztowej USA 
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OLYMPHILEX 2000,  Sydney, 15. – 28.8.2000 

 

 

 

 

 

Kasownik okolicznościowy i znaczek personalizowany z wystawy OLYMPHILEX ‘2000 SYDNEY. Poczta australijska po raz pierwszy umożliwiła 
umiesczenie osobistego wizerunku obok znaczków olimpijskich 

 

 
 
 

 

Wystawę zwiedził znakomity kajakarz Władysław Zieliński                                          
medalista olimpijski z Rzymu  

Wyjątkowy walor kolekcjonerski z kategorii memorabilia 
- okolicznościowa karta VISA SYDNEY 2000 

 

  

Kartka pamiątkowa oraz Światowej Wystawy Filatelistyczna, Numizmatyczna i Memorabilii Olimpijskich OLYMPHILEX ‘2000 SYDNEY. 
Ceremonia otwarcia odbyła się na galerii obrotowej wieży telewizyjnej, a wystawa odbywała się w salach stanowiących podstawę wieży 
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OLYMPHILEX 2004,  Ateny, 12 – 22.8. 2004 

 
Przesyłka z bloczkiem Poczty Grecji emitowanym z okazji wystawy OLYMPHILEX ATENY’2004 

  

J.A. Samaranch podczas oglądania kolekcji oficjalnych odznak i 
medali PKOl prezentowanej przez Andrzeja Szalewicza w dziale 

Memorabilia Olimpijskie 

Światowej sławy filatelista Michalis Tsironis z Grecji oraz Autor w gronie 
przyjaciółek wspierających kolekcjonerów olimpijskich                                    

  

Palmares wystawy z wydrukowanymi wynikami Dyplom OLYMPHILEX 2004 z podpisami J.Rogge Przewodniczącego MKOl 
oraz J.A. Samarancha Honorowego Przewodniczącego MKOl                                   

i Przewodniczącego FIPO 
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OLYMPEX, THE OLYMPIC EXPO BEIJING 2008, Pekin, 8. – 18.8.2008 

 

 
Znaczki personalizowane na przywieszkach do znaczków BEIJING 2008. Na marginesie dolnym 

arkusika ze znaczkami pokazano  teren wystawy 

 

 
W głebi pekiński Pałac Kultury - miejsce wystawy OLYMPEXPO ‘BEIJING 2008.                        

Szacownych Gości wystawy witała pieczęć symbolizująca kamień szlachetny JADE w kolorze 
czerwonym oznaczającym działanie, wiarę, zaufanie i witalność 

  

Pani Irena Szewińska członkini MKOl z mężem Januszem zwiedzili 
wystawę w towarzystwie komisarza narodowego PZF na wystawę 

OLYMPEXPO BEIJING 2008 

Mr. Feng Shula chiński komisarz wystawy OLYMPEXPO otrzymał Plakietę 
Honorową PKOl podczas uroczystego Palmaresu w obecności Urs Lacotte 

Dyrektora Generalnego MKOl i komisarzy narodowych 
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Czy filatelistyka olimpijska i sportowa jest niewinnym i niezależnym hobby? Igrzyska 
olimpijskie w Pekinie przyniosły wiele radości kolekcjonerom olimpijskich z Chin oraz tym, którzy 
przybyli tam z całego świata. Ale niestety przez filatelistykę olimpijską przypomniały mi również 
ponure czasy komunistycznej cenzury w Polsce, kiedy przed każdym otwarciem wystawy 
filatelistycznej przybywali smutni panowie z Mysiej 2.  Tak właśnie zdarzyło się w Pekinie, mimo 
że wystawa była organizowana przez MKOl i wydawało się, że jest ona niezależna od władz 
chińskich. Sprawa cenzury na wystawie olimpijskiej nie tylko szczególnie dotknęła mnie 
osobiście, ale również innych wystawców OLYMPEX BEIJING 2008.  Już po zmontowaniu i 
zaszkleniu wystawy, na 24 godziny przed otwarciem, obecni tam komisarze z wielu krajów 
stwierdzili, że na bardzo wielu walorach olimpijskich pojawiły się zaklejki papierowe 
przysłaniające np. znaki swastyki na znaczkach i wydawnictwach igrzysk w Berlinie w 1936 roku.  
Natomiast wszystkie znaczki olimpijskie i sportowe Tajwanu, jest ich zresztą niewiele, oraz część 
znaczków japońskich zostały odwrócone obrazkiem do karty.  

 

Chińska woluntariuszka Beijing 2008 usuwa zaklejki z ocenzurowanych kart wystawowych 

Tylko dzięki natychmiastowej interwencji dra Manfreda Bergmana członka Komisji 
Kolekcjonerów MKOl i przewodniczącego Jury na OLYMPEX BEIJING 2008, pod groźbą, że 
Muzeum Olimpijsie z Lozanny wycofa się z ekspozycji, na samodzielne polecenie komisarza 
chińskiego wystawy woluntariusze chińscy odlepili zaklejki w trybie natychmiastowym. 
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Miałem uczestniczyć w tej światowej wystawie, jako międzynarodowy juror, wystawca, 
komisarz narodowy PZF oraz jako współautor katalogu OLYMPEX BEIJING 2008. Przez 
przedstawiciela MKOl i Komitet Organizacyjny Igrzysk XX Olimpiady Pekin 2008 zostałem 
poproszony o przygotowanie artykułu na temat dokumentacji filatelistycznej igrzysk jenieckich w 
obozach Woldenberg i Gross Born w 1944 roku, który miał być umieszczony w katalogu wystawy, 
który jest zwykle dwujęzyczny. Jest to wielkie wyróżnienie dla autorów i prestiż. Na kilka 
miesięcy przed wystawą, na bazie własnego zbioru filatelistycznego, przygotowałem 18 
stronicowy tekst w języku angielskim pt. TO SURVIVRE WITH THE HONOUR … sports and 
Olympic spirit in P.O.W camps (PRZETRWAĆ Z HONOREM … duch sportowy i olimpijski w 
obozach jenieckich) bogato ilustrowany znaczkami i dokumentami jenieckich poczt obozowych. 
Tekst został przedstawiony stronie chińskiej przez delegata MKOl, a następnie po akceptacji 
przetłumaczony w całości i poprawnie na język chiński. Byłem z tego faktu ogromnie 
zadowolony. Już po przyjeździe do Pekinu natychmiast poprosiłem o pokazanie mi wersji 
drukowanej katalogu, który został mi udostępniony przez pracowników poczty chińskiej 
pracujących przy wydawnictwach wystawy. Wszystko było jak należy – katalog wydrukowany w 
języku angielskim i chińskim w pełnych kolorach zawierał 214 stron. Ale coś mnie tknęło i 
wykonałem kilka fotografii stron katalogu razem z chińskim pracownicami. Po oddaniu polskich 
eksponatów do Komitetu Organizacyjnego udałem się zadowolony do hotelu. 

  
Autor i pracownice Poczty Chińskiej z egzemplarzem „oryginalnej” wersji katalogu światowej wystawy                                         

filatelistyki olimpijskiej OLYMPEX BEIJING 2008 

Jakież było moje zdziwienie, kiedy przed otwarciem wystawy zostałem poinformowany 
przez Komitet Organizacyjny, że ze względów „technicznych”, mój artykuł nie może być 
zamieszczony w katalogu. Poinformowałem o tym fakcie dra Bergmana, ale już nic nie można 
było zrobić. Nowa ocenzurowana wersja katalogu został wydrukowana w nocy i 
rozpowszechniona podczas oficjalnego otwarcia wystawy wśród oficjeli MKOl, wystawców i 
gości. 

Zadać można oczywiście pytanie, dlaczego artykuł został ocenzurowany i usunięty z 
katalogu? Odpowiedź jest chyba prosta – we wstępie, opisując losy polskich jeńców po Kampanii 
Wrześniowej 1939 roku w niewoli niemieckiej, opisałem krótko historię sowieckiej agresji 17 
września 1939 roku oraz mordu polskich oficerów przez NKWD w obozach sowieckich. Innego 
powodu nie dopatruję się nadal. 

Rozpocząłem „polowanie” na oryginalny katalog, który miałem w ręku jeszcze na dwa dni 
przed wystawą. Udało się pod sam koniec dzięki życzliwym pracowniczkom poczty, które nic nie 
wiedziały o nowej wersji i cenzurze. Zatem, jeszcze jeden „rarytas” do mojej kolekcji olimpijskiej. 
Kilka stron w języku chińskim o obozach jenieckich uzupełnia moją relację.  
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Okładka katalogu  OLYMPEX BEIJING 2008 oraz usunięte strony (3 z 16) przez chińską cenzurę z jego oryginalnej wersji 

Mimo tego incydentu uważam nadal OLYMPEX BEIJING 2008 za bardzo znaczące wydarzenie 
w historii filatelistyki i kolekcjonerstwa olimpiskiego. Należy ogromnie żałować, że była to ostatnia 
wystawa FIPO. 
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Zdobycie medalu na wystawie OLYMPHILEX, szczególnie na odbywającej się podczas igrzysk 
olimpijskich, stanowi dumę każdego filatelisty-olimpijczyka. Dlatego też zdecydowałem, że 
przedstawię obok siebie medale światowych wystaw filatelistyki olimpijskiej i sportowej 
organizowanych przez FIPO MKOl podczas letnich igrzysk olimpijskich w latach 1992-2008, które  
wręczano wystawcom stosownie do uzyskanej punktacji. Brakuje medalu z wystawy w Seulu, gdyż 
polscy filateliści nie byli obecni z niezależnych powodów. 

 

  

 

OLYMPHILEX BARCELONA ’1992, medal Srebrny OLYMPHILEX ATLANTA ’1996, medal Duży Pozłacany 

 

 

   

OLYMPHILEX SYDNEY ‘2000, medal Srebrny OLYMPHILEX ATENY ‘2004, medal Duży Pozłacany 

 

  

OLYMPEX, THE OLYMPIC EXPO BEIJING ‘2008, medal duży złoty 
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7.1.5. Udział polskich filatelistów w wystawach pod patronatem FIPO MKOl 

Międzynarodowa Federacja Filatelistyki Olimpijskiej FIPO, w okresie swojej działalności w 
latach 1985-2012, działności zorganizowała lub udzieliła patronatu ponad 20 światowym i 
międzynarodowym wystawom filatelistyki olimpijskiej. Polscy filateliści wzięli udział we 
wszystkich tych wystawach z wyjątkiem wystawy w Seulu z powodu choroby komisarza 
narodowego i niemożliwości zorganizowania zastępstwa.  

Wystawy odbywały się praktycznie na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Afryki, i ich 
organizacja była niezwykle skomplikowana. Również, przygotowanie eksponatów w 
poszczególnych krajach uczestniczących w danej wystawie i ich efektywne dostarczenie na 
miejsce ekspozycji wymaga sporego wysiłku organizacyjnego i finansowego, szczególnie przy 
wystawach zamorskich. Zwykle eksponaty są przygotowywane wspólnie z wystawcami przez 
komisarza narodowego, który zawozi je osobiście na wystawę, co jest uzasadnione kwestiami 
bezpieczeństwa zbiorów. Polski Komitet Olimpijski wielokrotnie udzielał wsparcia filatelistom 
związanego z przygotowaniami i udziałem w wystawach filatelistyki olimpijskiej, ale nie tylko. 
Władze PKOl były zawsze bardzo zainteresowane osiąganymi wynikami przez naszych filatelistów 
i niejednokrotnie medale wystaw były wręczane uroczyście wystawcom w siedzibie PKOl, a 
informacja o działalności i osiągnięciach klubu OLIMPIJCZYK pojawia się w oficjalnych 
publikacjach PKOl, [10]. 

  

Andrzej Szalewicz Prezes PKOl i Tadeusz Wróblewski Sekretarz w oczekiwaniu na uroczyste wręczenie medali zdobytych 
przez filatelistów na Światowej Wystawie Filatelistyki Olimpijskieje OLYMPHILEX ATLANTA 1996 

 

 

 

Komisarz wystawy wręcza medal                            
Zbyszkowi Korszeniowi za eksponat                                                       
SPORT LOTNICZY w POLSCE 
 

Antoni Kurczyński Wiceprezes PZF                                              
wręcza odznakę związkową Prezesowi PKOl  
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Podobnie uroczyście było po powrocie bagażu ekipy olimpijskiej z Pekinu, w którym 
znajdowały się zdobycze filatelistów na wystawie OLYMPEX the OLYMPIC EXPO BEIJING 2008. 
Każdy medal w kryształowej oprawie waży 1,1 kg.  

 

Paleta medali zdobytych przez polskich filatelistów na Światowej 
Wystawie Filatelistyki Olimpijskiej OLYMPEX, THE OLYMPIC EXPO 

BEIJING 2008, a w tym 1 Duży Złoty, 2 Złote i 4 Duże Pozłacane 
oraz katalogi, palamres oraz wydawnictwa pamiątkowe 

Podsumowując okres od 1985 roku, tj. od pierwszej wystawy OLYMPHILEX 
zorganizowanej, przez FIPO MKOl w Lozannie do wystawy w Warszawie w 2009 roku, polscy 
filateliści-olimpijczycy uczestniczyli w 24 światowych i międzynarodowych wystawach 
zdobywając ponad 100 medali, w tym również te najwyższej rangi oraz otrzymując wiele nagród 
honorowych.  

Udział polskich filatelistów oraz zdobyte medale na międzynarodowych i światowych wystawach 
olimpijskich pod patronatem FIPO MKOl w latach 1985–2009 

Wystawa  Miejsce, data                         Medal: LG G LV V LS S SB B 

OLYMPHILEX ’85 Lozanna,  29.7.–6.8.1985 
  1 1 2    

OLYMPHILEX ’87 Rzym, 29.7. – 6.8.1987 
    1    

OLYMPHILEX ’90 Warna, 29.7. – 6.8.1990 
  1 1 2    

PANAMFILA’91 (bez patr. FIPO) Hawana, 8. – 23.8.1991 
    1    

OLIMPEXPO ’92 Albertville, 8. – 23.02.1992 
    1    

OLYMPIAFILA ’92 Budapeszt, 27.4. – 3.5.1992 
    1    

OLYMPHILEX ’92 Barcelona, 29.7. – 6.8.1992 
   1 1 3 3 3 

OLYMPIAFILA ’98 Budapeszt, 18. – 23.8.1995 
  1 1  1 1  

JEUX OLYMPIQUE NON CELEBREE 1914-
1940-1944 

Lozanna,18.12.1995 – 
23.1.1996 

1 INV        

ATHENS 1896-1996 CENTENARY WORLD 
OLYMPIC STAMP EXHIBITION  

Ateny, 25.3. – 5.4.1996 
  1 2  1  1 

OLYMPFILA ‘96 Bratysława, 13. – 27.4.1996 
  1  1  1 2 

OLYMPHILEX ’96 Atlanta, 19.7. – 3.8.1996 
  1  2 1 1 1 

FILFOOT ’98 WORLD FOOTBALL 
CHAMPIONSHIPS  

Paryż, 19.6. – 3.7.1998 
1 INV        

VI  OLYMPIAFILA’98 Budapeszt, 18. – 23.8.1998 
   1 2  1  

IV WORLD OLYMPIC FAIR RIO’98 Rio de Janeiro, 24. - 29.11.1998 
1 INV        

OLYMPSPORT ’99 Praga,  17.4. – 2.05.1999 
  1      

OLYMPIAFILA ‘2000 Bratysława, 11. – 16.04.2000 
  1 1  1 1 1 

OLYMPHILEX ’2000 Sydney, 15. – 28.8.2000 
  1 2  3 4  

OLYMPIAFILA ‘2004 Bratysława,  24.4 -2.5, 2004 
  2 2 3 3  2 

OLYMPHILEX ‘2004 Ateny, 12 – 22.8. 2004  
  3 3 3 1 1 2 

SLOVOLYMPFILA ‘2008 Bratysława, 28.4.-3.5. 2008 
 2 1  3 1 1  

OLYMPEX, THE OLYMPIC EXPO BEIJING 
‘2008 

Pekin, 8 – 18.8.2008 
1 INV 2 4 1 1    

THE PRESTIGE OLYMPIC PHILATELY ‘2009 Warszawa, 15-31.5.2009 
4 INV        

Razem: 
1 4 19 16 24 15 14 12 

Oznaczenia: LG – Duży Złoty (95-100 punktów), G - Złoty (90-94), LV – Duży Pozłacany (85-89),  V – Pozłacany (80-84), LS – 
Duży Srebrny (75-79), S – Srebrny (70-74), SB – Posrebrzany (65-69), B – Brązowy (60-64), INV – eksponat na zaproszenie. 

Przyglądając się uważnie tabeli, można zauważyć wyraźne przesuwanie się eksponatów 
polskich wystawców od prawej strony w 1992 roku do lewej, złotej strony tabeli, w 2008 roku, 
(poniżej), co oznacza podwyższanie poziomu i znaczenia międzynarodowego polskiej filatelistyki 
olimpijskiej.   
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7.2.  Konkurs Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego PRIX OLIMPIA 

Swojego konkursu olimpijskiego doczekały się również emisje znaczkowe. Znaczki, 
traktowane, jako miniaturowe dzieła sztuki, są nagradzane Prix Olympia w kategorii 
najpiękniejszy znaczek pocztowy świata o tematyce olimpijskiej. 

W 1984 roku, FIPO zainicjowało konkurs PRIX OLYMPIA na najpiękniejszy znaczek 
emitowany przez poczty świata z okazji igrzysk olimpijskich. W pierwszym konkursie z okazji 
Igrzysk XXIII Olimpiady w Los Angeles 1984, dziennikarze sportowi z całego świata oraz 
organizacje olimpijskie i sportowe wybrały znaczek Poczty Polskiej zaprojektowany przez artystę 
plastyka Jacka Brodowskiego z serii olimpijskiej 1984 roku, o nominale 6 zł, przedstawiający 
walkę szermierzy. W tak dużym zestawie światowych wydań ten wybór był olbrzymim sukcesem 
emisyjnym naszej poczty, która nie przewidując sukcesu, a solidaryzując się z bojkotem igrzysk w 
Los Angeles po decyzji PKOl o nieuczestniczeniu w igrzyskach, wstrzymała sprzedaż tych 
znaczków w okienkach na pewien okres. W 1987 roku sukces ten został jednak przez Pocztę 
Polską w pełni zdyskontowany wydaniem bloczka z okazji Światowej Wystawy Filateistycznej 
OLYMPHILEX'87 zorganizowanej w Foro Italico w Rzymie podczas Mistrzostw Świata IAAF w 
lekkoatletyce, w którym reprodukowano zwycięski znaczek. Od igrzysk LA 1984 konkurs PRIX 
OLYMPIA jest kontynuowany i ogłaszany po każdych letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Zwycięski znaczek PRIX OLIMPIA 1985 Bloczek upamiętniający zwycięstwo Poczty Polskiej w pierwszym konkursie                   

PRIX OLYMPIA 1985 

Po raz drugi za najpiękniejszy znaczek świata uznano znaczek o nominale 1.10 zł z emisji na XIX 
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Salt Lake City 2002 według projektu Jacka Konarzewskiego. 

 
Zwycięski znaczek światowego konkursu PRIX OLYMPIA 2002 emitowany przez Pocztę Polską  

 



81 
 

Wygrywanie konkursów PRIX OLIMPIA stało się chyba specjalnością Poczty Polskiej i 
projektantów jej znaczków. Ponownie, najpiękniejszy znaczek olimpijski zaprojektował Jacek 
Brodowski, wygrywając konkurs PRIX OLIMPIA ogłoszony po XX Zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich w Turynie. Uwagę zwraca zamieszczenie na przywieszce do znaczka ślubowania, 
które składali polscy olimpijczycy przed wyjazdem na igrzyska zimowe w Turynie. Umieszczenie 
tekstu ślubowania dodatkowo pogłębia sens olimpijski oraz podwyższa jego wartość tematyczną 
w oczach filatelistów. 

 

 

7.3. Światowe Targi Kolekcjonerów Olimpijskich MKOl 

Nową formę aktywności kolekcjonerów olimpijskich ustanowiła Komisja MKOl organizują 
targi kolekcjonerów olimpijskich otwarte dla wszystkich rodzajów kolekcjonerstwa. W 
początkowych edycjach większość uczestników stanowili filateliści, jednakże z czasem dominują 
na imprezach targowych głównie kolekcjonerzy pin-sów, pamiątek wszelkiego typu czy książek. 
Pierwsza edycja targów odbyła się pod namiotami na terenie Muzeum Olimpijskiego MKOl w 
Lozannie na terenie. W następnych latach targi podróżowały po Europie i świecie promując 
kolekcjonerstwo olimpijskie.   

1-sze Światowe Targi Kolekcjonerów Olimpijskich, Lozanna, 7. – 9.10.1994 r. 

 

Kartka pamiątkowa i kasownik okolicznościowy upamiętniający                                                                                                                                                
1.Światowe Targi Kolekcjonerów Olimpijskich w Lozannie 
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2-gie Światowe Targi Kolekcjonerów Olimpijskich, Lozanna, 7. - 9.10.1995 r. 

 

 

Folderek promocyjny 2.Światowych Targów Kolekcjonerów Olimpijskich w Lozannie, w ramach których zorganizowano                                                                  
również rozmaite spotkania i sesje dyskusyjne we wszystkich obszarach kolekcjonerstwa olimpijskiego 

 



83 
 

4-te Światowe Targi Kolekcjonerów Olimpijskich, Rio de Janeiro, 24. - 29.11.1998 r. 

 

  

Kupon olimpijskiej loterii pieniężnej w formie pocztówki z kasownikiem okolicznościowym 
4.Światowych Targów Kolekcjonerów Olimpijskich RIO 1998 

 

  

Nie lada gratką turystyczną (własnoręcznie wykonana fotografia) i kolekcjonerską (wejściówka do muzeum i na stadion) była wycieczka 
uczestników targów na największy stadion świata Maracanã, który może pomieścić do 200.000 widzów. Stadion w 1950 roku gościł 
piłkarskie mistrzostwa świata, które zawitają tutaj ponownie w 2014 roku, a następnie będzie gościł Igrzyska Olimpijskie RIO ‘2016.  
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14-te Światowe Targi Kolekcjonerów Olimpijskich, Warszawa, 29. - 30.5.2009 r. 

 

 

 

Plakat informacyjny oraz beznominałowa kartka pocztowa z kasownikiem 
okolicznościowym stosowanym w urzedzie pocztowym WARSZAWA 1 z okazji 

14. Światowych Targów Kolekcjonerów Olimpijskich w Warszawie 

  

14. Światowe Targi Kolekcjonerów Olimpijskich z okazji 90-lecia PKOl uroczyście otworzyli Piotr Nurowski Prezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego oraz Juan Antonio Samaranch Honorowy Przewodniczacy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w obecności Ireny 

Szewińskiej Członkini MKOl, Jeana Gabetta Dyrektora Muzeum Olimpijskiego MKOl w Lozannie, zaproszonych Gości oraz kolekcjonerów 

  

Mennica Polska S.A. ustawiła kowadło do bicia okolicznościowych medalionów.                
Ale, to u prezesa Szalewicza w gabinecie była główna „kuźnia” kolekcjonerskich imprez 

J.A. Samaranch chętnie mówił o kolekcjonerstwie 
olimpijskim i w całym Centrum Olimpijskim wszyscy 

mogli Go słyszeć dzięki nagłośnieniu obiektu 
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Zasoby kolekcjonerskie są niezgłębione. Przewodniczący FIPO przegląda zbiory kolekcjonera z Pekinu 

  

J.A. Samaranch oraz dr M.Bergman w towarzystwie                                  
T. Jagodzińskiego dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki z grupą 

międzynarodowych kolekcjonerów olimpijskich 

Na wieczornej Gali w Klubie Olimpijczyka PKOl spotkali się 
kolekcjonerzy olimpijscy z ponad 20 krajów całego świata 

  

W ręce Pań, Marzeny i Joasi, powierzono sprawy organizacyjne 
kolekcjonerskich obchodów jubileuszu PKOl. Słowa podziwu dla 

przebiegu imprez i uroczystości napływały jeszcze bardzo długo z 
różnych zakątków świata i kraju. Dziękujemy !!! 

Dr Manfred Bergman w imieniu J.A. Samarancha podziękował 
Andrzejowi Szalewiczowi, głównemu animatorowi i osobom 

zaangażowanym w organizację kolekcjonerskich wystaw i targów 
olimpijskich z okazji 90-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego 

Ja na tym weselu byłem, miód i wino piłem … 

Następne targi olimpijskie odbyły się w Koloni w kwietniu 2010 roku, jednakże ze 
względu na wybuch wulkanu na Islandii wielu kolekcjonerów nie dotarło na miejsce, włącznie z 
Autorem. I tą sentencją zakończę moje opowiadanie o filatelistyce i jej roli w kolekcjonerstwie 
olimpijskim. 
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Na zakończenie 

Mam nadzieję, że udało się mi przybliżyć problematykę filatelistyki olimpijskiej, która jak widać jest 
bardzo złożoną i wielowątkową, wymagającą wiedzy z wielu dziedzin, jeżeli kolekcjoner chce ją uprawiać 
na wysokim wyczynowym poziomie. Ale z pewnością wielu kolekcjonerom aż taka dogłebna wiedza nie 
jest potrzebna, jeżeli cieszą się tylko znajdowaniem, oglądaniem, wkładaniem lub przeglądaniem 
znaczków w klaserach. Ja tak zaczynałem, … 

Skorzystałem również z możliwości, jakie niesie nam wersja elektroniczna publikacji 
pokonferencyjnej. W tym przypadku papier nie kosztuje i można naszą tematykę przedstawić szerzej przed 
tak szacownym gremium muzealników i profesjonalistów zajmujących się zawodowo historią sportu i 
olimpizmu, gromadzącym przede wszystkim muzealia i pozycje bibliofilskie. Jestem przekonany, że 
uczestnicy konferencji spojrzą teraz z innej perspektywy na kolekcjonerstwo olimpijskie i sportowe 
rozwijane przez osoby prywatne. A my kolekcjonerzy z pewnością zaczerpniemy znaczną dozę wiedzy i 
profesjonalizmu zapoznając się warsztatem pracy muzealników i działalnością muzeów. 

W artykule intencyjnie nie rozwijałem tematów związanych z polskimi wydawnictwami 
pocztowymi, gdyż mam nadzieję, że będę mógł bardziej szczegółowo napisać o polskiej filatelistyce 
olimpijskiej i sportowej przy innej okazji. A jest to również tematyka bardzo szeroka, fascynująca 
historycznie i kolekcjonersko. 

W artykule korzystałem wyłącznie z własnych zasobów filatelistycznych i archiwalnych 
fotograficznych, z wyjątkiem nielicznych pozycji, których referencje odpowiednio opisałem. Ponadto, ze 
względów edytorskich nie zachowałem oryginalnych rozmiarów prezentowanych walorów jak również 
wzajemnych proporcji między nimi. 

 

Roman Babut, ur.1948 r., dr inż. – specjalizacja naukowa i zawodowa w zakresie betonów 
specjalnych oraz w zakresie racjonalnego wykorzystania energii w budownictwie. Kolekcjoner 
olimpijski i wystawca filatelistyczny od 1963 r., prezes Klubu Zainteresowań „OLIMPIJCZYK” PZF 
od 1992 r., wiceprzewodniczący Klubu Kolekcjonerów PKOl, międzynarodowy sędzia filatelistyczny 
FIP oraz krajowy PZF. 
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