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W okresie, kiedy idea barona Pierre de Coubertina wskrzeszenia starożytnych igrzysk olimpijskich nabierała rea-
liów w końcówce lat dziewięćdziesiątych XIX wieku i pierwsze igrzyska olimpijskie ery nowożytnej odbyły się 
w Atenach w 1896 r., Polska znajdowała się pod zaborami trzech mocarstw. Nie istniało państwo polskie i nie ist-
niały żadne struktury administracyjne, które dawałaby prawo Polakom do uczestniczenia w międzynarodowych
organizacjach i wydarzeniach pod własną nazwą i 3agą. Z tego też powodu Polska nie należała do Międzynaro-
dowego Komitetu Olimpijskiego, powołanego do życia w Paryżu na Sorbonie w 1894 r., aż do czasu zakończenia
I wojny światowej. Zaborcy zezwalali jedynie na działalność organizacji społecznych, jak Towarzystwo „Sokół”,
Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie (1878 r.), czy też Warszawkie Towarzystwo Cyklistów (1886 r.). Na początku
XX w. zaczęły powstawać również pierwsze polskie kluby sportowe na terenie zaborów. 
W tym czasie do Polaków docierały wiadomości o rodzącym się ruchu olimpijskim i igrzyskach poprzez prasę
lwowską, krakowską i warszawską. Pamiątek istnieje jednak niewiele. Takim nośnikiem wiadomości o pierwszych
igrzyskach olimpijskich ery nowożytnej miały być znaczki pocztowe, emitowane przez Pocztę Grecką w dniu ich
otwarcia 25 marca 1896 r., wg. kalendarza gregoriańskiego, a 6 kwietnia 1896 r. wg. kalendarza juliańskiego. 
Poczta Grecji emitowała serię 12 znaczków z motywami starożytnych igrzysk, które sprzedano w ilości ponad 
20 milionów sztuk różnych nominałów. Znaczki te były pierwszymi znaczkami tematycznymi w historii – dotych-
czas na znaczkach prezentowane były jedynie koronowane głowy lub różna symbolika. Połowę dochodu prze-
znaczono na odbudowę stadionu ateńskiego, zatem poczta i Clateliści zapisali się jako jedni z pierwszych
sponsorów igrzysk olimpijskich. Autorowi znany jest jeden jedyny list z greckimi znaczkami olimpijskimi z 1896 r.
do Polski, na przesyłce listowej poleconej z Aten do Częstochowy w dniu 31 stycznia 1897 r. 

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

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

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

znaczku Poczty Polskiej z roku 1986.  

Rys. 5  Unikalna pocztówka z winietką Wystawy Sportowo-Przemysłowej w Warszawie z obiegu pocztowego pisana w dniu 

9 VI 1912 r. Winietka na pocztówce dodatkowo skasowana okrągłym stempelkiem komitetu organizacyjnego wystawy.
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W igrzyskach w Sztokholmie  w 1912 roku startowało kilku
Polaków w reprezentacjach zaborców – Austrii i Rosji, ale
nie odnieśli oni większych sukcesów. Wśród nich byli także
przyszli polscy sportowcy i olimpijczycy oraz działacze or-
ganizacji sportowych w niepodległej Polsce.
W 1912 r., odbył się po raz pierwszy, wprawdzie poza oC-
cjalnym programem igrzysk w Sztokholmie, zainicjowany
przez barona Pierre de Coubertina przewodniczącego
MKOl, olimpijski konkurs sztuki w pięciu kategoriach. Jego
uczestnikiem był Polak, opisywany w katalogu konkursu
jako przedstawiciel Polski, rzeźbiarz Antoni Wiwulski -
twórca m.in. historycznych pomników „Bitwa pod Grunwal-
dem” w Krakowie oraz „Trzy Krzyże” w stolicy Litwy, Wilnie.
Ten pomnik został właśnie upamiętniony na „POCZTÓWCE”
poczty obozowej w O3agu IIC Woldenberg. Autora od lat
nurtuje pytanie, czy oCcer polski, jeniec tego obozu był
świadom tego, że klejąc znaczek z okazji Igrzysk Obozo-
wych 1944 i odciskając olimpijski kasownik okoliczno-
ściowy z tej okazji tworzył pełnowartościowy tematycznie
walor Clatelistyki olimpijskiej? Antoni Wiwulski był później
uczestnikiem walk w 1919 r. podczas wojny polsko-bolsze-
wickiej. Zmarł na gruźlicę w tym samym roku.

Kolejne igrzyska olimpijskie, których organizację przyznano Berlinowi w 1916 r. zostały odwołane z powodu dzia-
łań wojennych I. wojny światowej. Następne igrzyska w 1920 r., zgodnie z czteroletnim cyklem przyznano Bel-
gom. Niepodległa już Polska otrzymała oCcjalne zaproszenie od MKOl do udziału w Igrzyskach VII Olimpiady 
w Antwerpii w 1920 r. W historycznym dniu dla polskiego ruchu olimpijskiego, 12 października 1919 r., powołano
do życia Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich w Hotelu Francuskim w Krakowie – rozpoczęto inten-
sywne przygotowania sportowe i gromadzenie funduszy na pierwszy wyjazd polskiej reprezentacji olimpijskiej.
Jednakże ze względu na działania militarne w wojnie polsko-bolszewickiej, reprezentacja olimpijska Polski, która
była już gotowa do wyjazdu na igrzyska w Antwerpii pozostała w kraju, a jej wielu członków włączono do walk
na froncie wojennym przeciwko Armii Czerwonej. 
W dniu 14 sierpnia 1920 r., w którym rozgrywała się decydująca faza Bitwy Warszawskiej z przeważającymi wojskami
Armii Czerwonej, na stadionie w Antwerpii dobywało się uroczyste otwarcie Igrzysk VII Olimpiady, na koronie, któ-
rego 3aga Polski zaznaczała naszą przynależność do rodziny olimpijskiej, mimo nieobecności polskiej reprezentacji.
Poczta belgijska promowała igrzyska dwujęzycznym kasownikiem okolicznościowymi z tekstem: VII OLYMPIADE
/ ANTWERPEN / AUGUST-SEPTEMBER / 1920 / ANVERS / AOUT-SEPTEMBRE w kilku miastach przez blisko 6 mie-
sięcy. Z pewnością kasowniki odbito na setkach tysięcy korespondencji, ale Autorowi zabrało kilka lat, aby zna-
leźć tę jedną ważną dla nas datę z miasta olimpijskiego - Antwerpii – 14 VIII 2014.
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„POLACY NA OLIMPJADĘ”

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

Na rzecz Funduszu Olimpijskiego przygotowano wi-
nietki o nominałach 5, 10 oraz 20 marek polskich
(obowiązująca wówczas waluta w Polsce). Poniżej, je-
dyna znana winietka o nominale 10 mk bez przed-
ruku nin3acyjnego. 

Sprzedaż winietek prowadzono podczas Tygodnia Olimpijskiego w 1923 r. poprzez agendy komitetu i rozmaite
komitety obywatelskie. Wobec galopującej in3acji dokonano przedruku winietek stempelkami kauczukowymi 
o Coletowej barwie, odpowiednio 50 mk/5, 10 mk/100 i 200/20. Autorowi znana jest dotychczas, tylko jedna
przesyłka z obiegu pocztowego z naklejonymi winietkami, niestety poza granicami kraju.

„NIE ZAPOMINAJCIE O OLIMPJADZIE !”.

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

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

Aby uatrakcyjnić wi-
nietki w celu zwięk-
szenia datków na
Fundusz Olimpijski
wykorzystano pro-
jekt graCczny o ty-
tule „KOŃ SŁAWY”
autorstwa Zbigniewa
Kamieńskiego,
uczestnika olimpijskiego konkursu sztuki w Igrzyskach IX Olimpiady w Amsterdamie, 1928 r. Przygotowano dwie
winietki o nominałach 10 i 20 groszy. Należy zwrócić uwagę, że zmieniono hasło na winietkach – w miejsce 
„POLSKA NA OLIMPJADĘ” wprowadzono nowe hasło: „POLACY NA OLIMPJADĘ”, co miało zachęcać obywateli do
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Rys. 13-16   OAcjalne pocztówki nadane przez Alfreda Adera podczas igrzysk, 16 VII 1924, 

kapitana polskiej drużyny w turnieju szablistów, ofrankowane francuskimi znaczkami 

olimpijskimi i nadane jako polecone z urzędu pocztowego w wiosce olimpijskiej pod Paryżem.

Na dolnej pocztówce: polska reprezentacja w piłce nożnej na turniej olimpijski na 

Igrzyskach VIII Olimpiady w Paryżu, 1924 r. 
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wspierania funduszu. Winietki z identyczną graCką,
ale w innych barwach, emitowano na igrzyska w Los
Angeles 1932 oraz w Berlinie 1936, dokładając nomi-
nał 50 gr w obu przypadkach.

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

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

W artykule przedstawiono nieliczne oryginalne materiały pocztowe, lub o charakterze memorabiliów Clatelistycznych
z okresu do 1939 r., które bezpośrednio dotyczą historii ruchu olimpijskiego na ziemiach polskich oraz po uzyskaniu
niepodległości przez Polskę w 1918 r. Obecne międzynarodowe przepisy wystawiennicze dopuszczają użycie mate-
riału niepocztowego w eksponatach konkursowych klasy tzw. otwartej (można wykorzystywać wydawnictwa po-
cztowe oraz wszelkie inne pamiątkowe w odpowiedniej proporcji), zatem Autor uznaje, że w pełni zasługują one na
przedstawienie ich w katalogu wystawy Clatelistycznej.
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