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Wstęp
W sierpniu minęła pięćdziesiąta rocznica Igrzysk XVII Olimpiady
w Rzymie, które odbyły się w dniach 25 sierpnia – 11 września 1960 roku.
Z tej okazji niemiecki klub kolekcjonerów olimpijskich i sportowych,
Internationale Motivgruppen Olimpiaden u-Sport (IMOS), zainicjował
w maju 2010 roku filatelistycznie obchody rocznicowe tych Igrzysk
podczas corocznego Kongresu. W specjalnym wydawnictwie
kongresowym ukazało się kilka artykułów okolicznościowych nt.
wydawnictw pocztowych i memorabilii (pamiątek) związanych
z rzymskimi igrzyskami. Zostałem zaproszony do napisania artykułu
o osiągnięciach polskich olimpijczyków na igrzyskach w Rzymie
i udokumentowania ich filatelistycznie. Okazało się, że w Polsce i świecie
powstała całkiem bogata dokumentacja kolekcjonerska tych igrzysk, a na
podstawie własnej kolekcji opracowałem artykuł „A Polish Olympic story
in the Eternal City „ROME 1960”. Ciąg dalszy mojego filatelistycznego
opowiadania nastąpił w Rzymie …
„Una storia Olimpica Polacca nella città eterna „ROMA 1960”
Pod takim właśnie tytułem ukazał się ten sam artykuł w okolicznościowym biuletynie włoskich kolekcjonerów olimpijskich „ROMA 1960-2010”.
Filateliści włoscy zrzeszeni w klubie Unione Italiana Collezionisti Olimpici e
Sportivi (UIFOS) organizują szereg imprez upamiętniających 50-lecie tych
wspaniałych Igrzysk – wspaniałych również dla olimpijczyków polskich.
Przyjaciele z UIFOS przetłumaczyli mój artykuł na język włoski i w taki oto
sposób kolekcjonerzy olimpijscy z Włoch i i innych państw przypominają
minione igrzyska i ich bohaterów.
Zapraszam do wędrówki po klaserach i zapoznania się z filatelistycznym
opowiadaniem pt.: „Polskie olimpijskie story w Wiecznym Mieście
„RZYM 1960” o sukcesach polskich olimpijczyków. A tę historię dedykuję
z wielką radością naszym Olimpijczykom z Rzymu.
Roman Babut
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1.

WE MGLE MOJEJ PAMIĘCI ...

Myśląc o jakimkolwiek pięćdziesięcioleciu powinniśmy zadawać sobie pytanie – jakie to były czasy
50 lat temu?i co pozostało w mojej pamięci jeżeli byłem świadkiem tamtych czasów i wielkiego
wydarzenia jakim były Igrzyska XVII Olimpiady w Rzymie. Rok 1960 był rokiem wielkiego napięcia w
Zimnej Wojniepomiędzy gigantami tego świata – Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej oraz ZSSR
(młodszym czytelnikom należy przypomnieć, że ZSRR oznaczało Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich = państwo komunistyczne o jednym z najbardziej niehumanitarnych reżimów w historii
ludzkości). Wkrótce, po przyjaznej atmosferze rzymskich Igrzysk, marynarka wojenna Stanów
Zjednoczonych rozpoczęła inwazję (kwiecień 1961) i blokadę morską Zatoki Świń po instalacji
sowieckich rakiet balistycznych na Kubie, a w odpowiedzi na blokadę, Sowieci wznieśli Mur Berliński w
sierpniu 1961 roku. Obydwa konflikty były jak zapalniki w fabryce materiałów wybuchowych a nowa
wojna światowa wisiała w powietrzu. Ale to był także okres kiedy Beatlesi otworzyli nowy rozdział w
historii muzyki.
W okresie trwania Igrzysk w Rzymie, 25 sierpnia – 11 września 1960 roku, byłem dwunastoletnim
chłopakiem i spędzałem czas wakacji letnich na obozie harcerskim, głęboko w lasach Mazurskich
w północno-wschodniej Polsce. Faktycznie, to była moja lekcja olimpijska numer „1”. Jedyną droga dla
wiadomości były głośniki wiszące wysoko na drzewach, nazywane w Polsce „szczekaczkami” albo
„kołchoźnikami”. Wiadomości, głównie o sukcesach socjalistycznej Ojczyzny były nadawane przez węzęł
radiowy od wczesnego ranka aż do ciszy nocnej. Ale pewne dnia … , niespodziewanie usłyszeliśmy
dziwne dźwięki docierającej z daleka transmisji sportowej. To było bezpośrednio transmitowane
z Igrzysk w Rzymie. Następne dni byliśmy obowiązkowo gromadzeni dookoła kołchoźników przez
naszych drużynowych i słuchaliśmy transmisji. W tym samym czasie byłem członkiem filatelistycznego
koła młodzieżowwgo w mojej szkole podstawowej, co było dość popularnym zajęciem w owym
mizernym okresie. Po wakacjach poszedłem do opiekuna koła i powiedziałem mu, że pragnę zbierać
znaczki pocztowe o tematyce olimpijskiej i sportowej. Z jego pomocą przygotowałe mój pierwszy
eksponat filatelistyczny zatytułowany „WYŚCIG POKOJU WARSZAWA-BERLIN-PRAGA” i wystawiłem
ten eksponat na Europejskiej Wystawie Znaczków Sportowych „WROCŁAW 1963” odbywającej się w
tym mieście z okazji Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn. Obecnie, po ponad 50 latach mogę
stwierdzić, że całe moje kolecjnerstwo i wystawiennictwo filatelistyczne poświęciłem IGRZYSKOM
OLIMPIJSKIM oraz SPORTOWI, i niczemu innemu. I wten oto sposób Igrzyska Olimpijskie w Rzymie
wpłynęły na moje filatelistyczne życie i nie tylko.
Dla filatelistyki olimpijskiej i sportowej początki lat sześćdziesiątych poprzedniego wieku były bardzo
istotne. Bardzo entuzjastyczna i przyjazna atmosfera rzymskich Igrzrysk spowodowała utworzenie
szeregu krajowych i międzynarodowych klubów/organizacji filatelistyki olimpijskiej i sportowej. W dniu
12 marca 1962 roku, jako pierwszy w świecie, powstał w Polsce Klub Zainteresowań „OLIMPIJCZYK”
w Polskim Związku Filatelistów. Następnie powstał klub OLYMPSPORT w dawnej Czechosłowacji, klub
Sports Philately International w USA, klub Gruppo Sport CIFT we Włoszech czy też IMOS w Niemieckiej
Republice Federalnej (1965).
W Polsce, bezpośrednio po najtrudniejszych latach wydobywania kraju z popiołów i strat II Wojny
Światowej, w polskiej drużynie olimpijskiej wyjeżdżającej do Rzymu pokładano olbrzymie nadzieje, w
szczególności na lekkoatletach i bokserach. Wszystkie oczy Polaków zwrócone byłyna lekkoatletyczny
„wunderteam” oraz chłopców z bokserskiej szkółki „papy” Feliksa Sztamma. Niektórzy polscy
olimpijczycy, jak np. Zdzisław Krzyszkowiak – niespełnione nadzieje i 4. Miejsce w Melbourne oraz
ZŁOTO w Rzymie, osiągnęli tam swoje najlepsze życiowe rezultaty w sportowej karierze. Inni, jak Józef
Szmidt rozpoczęli w Rzymie swoje fantastyczne kariery Złotymi medalami, powtarzając ZŁOTO na
następnych Igrzyskach w Tokio 1964 r. Niektórzy natomiast, zakończyli piękne kariery na Igrzyskach
Olimpijskich jak Elżbieta Duńska-Krzesińska zdobywając wpierw ZŁOTO w Melbourne 1956, a następnie
SREBRO w Rzymie.
W 1960 roku, POCZTA POLSKA poraz drugi w swojej historii emitowała serię znaczków o tematyce
olimpijskiej.
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2.

FUNDUSZ POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO SQUAW VALLEY
1960

I

RZYM

2.1. Fundusz Olimpijski PKOl - memorabilia
Tradycja gromadzenia funduszy na udział polskich Olimpijczyków w Igrzyskach Olimpijskich ma już
swoją historię w Polsce od pierwszego „Tygodnia Olimpijskiego” zorganizowanego w 1921 roku.
Pierwsze winietki Funduszu Olimpijskiego wydane w 1923 roku, na rzecz udziału polskiej ekipy
olimpijskiej pod biało-czerwoną flagą w Chamonix i Paryżu 1924 należy uznać za prekursory polskich
znaczków pocztowych o tematyce olimpijskiej. Rok 1960 był natomiast ostatnim rokiem bezpośredniego
gromadzenia środków finansowych na rzecz Funduszu przez Polski Komitet Olimpijski. Te zadania
zostały przekazane do biznesowych organizacji sportowych a później również do Poczty Polskiej (czytaj:
filatelistów polskich). I ponownie, główna akcja była skierowana do Polaków zagranicą z głównym
celem zebrania tzw. twardej waluty, czyli dolarów amerykańskicj, marek niemieckich, franków
francuskich
i szwajcarskich, które były walutami o małym dostępie w Polsce.
Osobom, które wpłacały ponad 200 dolarów US na dobro Funduszu Olimpijskiego PKOl wysyłano, jako
podziękowanie porcelanowy oficjalny medal. Ten medal otwiera kolekcję oficjalnych medali Polskiego
Komitetu Olimpijskiego. Liczba rozdysponowanych medali jest nieznana, lecz należy przypuszczać, że
liczba ofiarodawców tak dużej kwoty, 200 dolarów była niezbyt wielka. Dzisiaj ten medal jest jednym
z najrzadszych polskich memorabiliów olimpijskich i obiektem pożądania wielu kolekcjonerów.

Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego wykonany z białej porcelany (średnica 95 milimetrów),
upamiętniający Zimowe Igrzyska w Squaw Valley oraz Igrzyska XVII Olimpiady w Rzymie 1960.
Na rewersie tekst: “CITIUS, ALTIUS, FORTIUS * POLSKI FUNDUSZ OLIMPIJSKI”

2.2. Winietka Funduszu Olimpijskiego 1960
Historia oficjalnych winietek Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest związana z „TYGODNIEM
OLIMPIJSKIM”, który zorganizowano w 1923 roku w celu promocji idei olimpijskiej wśród polskiego
społeczeństwa oraz zebrania funduszy na pierwszy udział polskiej Ekipy Olimpijskiej w igrzyskach w
1924 roku. Slogan na winietkach brzmiał: ‘POLACY NA OLIMPJADĘ”. W 1960 roku PKOl wydał ostatnią
oficjalną winietkę na rzecz Funduszu Olimpijskiego z nowym logo PKOl i Orłem bez korony.
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Pierwsza winietka Funduszu Olimpijskiego (1923 r., lewy górny róg) i ostatnia winietka PKOl; po prawej – winietka Funduszu
Olimpijskiego 1960 na formularzu adresowanym do PKOl z zamówieniem na medal porcelanowy i deklaracją wpłaty „twardej”
waluty. Dodatkowo winietka Komitetu Organizacyjnego Igzysk w języku niemieckim. Przesyłka wysłana z Warszawy w dniu
otwarcia Igrzysk w Rzymie 25 sierpnia 1960 r.

2.3. Winietki Przedsiębiorstwa Państwowego “TOTATLIZATOR SPORTOWY”
W związku ze zmianą system finansowania polskiego sportu i jego instytucji, od 1959 roku dwie nowe
instytucje – Państwowe Przedsiębiorstwo „SPORTS TOURIST” oraz „TOTALIZATOR SPORTOWY”
(niezależne od finansowania z budżetu państwa) były odpowiedzialne za gromadzenie funduszy na
rzecz PKOl.
W 1959 roku, “Totalizator Sportowy” przygotował dwie winietki, które były do obowiązkowego
zakupienia w kolekturze przy wysyłaniu kuponów totalizatora piłkarskiego. Za jeden zakład należało
wykupić winietkę za 2 złote (winietki wydrukowano w kolorach czerwonym i niebieskim), a gracze
składający kupony na więcej zakładów (wielokrotność pięciu) mogli zakupić winietkę o kształcie
trójkątnym za 10 złotych. Niestey, ale wielu graczy wykorzystywało winietki - łudząco podobne do
znaczków pocztowych, do opłacania przesyłek pocztowych, co było działaniem na szkodę pozcty. Dzisiaj
takie „oszukane” przesyłki stanowią ozdobę wielu eksponatów filatelistycznych.

Winietki “Totalizatora Sportowego” o nominale 2 zł i 10 zł oraz list krajowy opłacony dwoma winietkami á 2 zł na szkodę Poczty
Polskiej. Winietki wydrukowano w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych PWPW w Warszawie.

Niezwykła historia jest związana z miniaturową winietką za 2 zł, którą zaprojektował najznakomitszy
polski rytownik znaczków pocztowych Czesław Słania (1921-2005). EWinietka przedstawia rzeźbę o
nazwie „BIEGACZ” zaprojektowaną przez prof. Andrzeja Romana z ASP w Warszawie i wykonaną z
siatkobetonu (szkielet z siatki stalowej z natryskiem betonowym). Rzeźbę ustawiono przed głównym
wejściem stadionu „X-lecia” dla 100.000 widzów w dziesiątą rocznicę ustanowienia komunistycznego
reżimu w Polsce, który zbudowano z gruzów i śmieci zebranych z ruin Warszawy po upadku Powstania
6

Warszawskiego i wycofaniu się hitlerowskich „inżynierów” oraz krwawych niemieckich oprawców
burzących i wysadzających dynamitem sytemowo Warszawę. W wyniku ich działania, w końcu 1944 i na
początku 1945 roku, Stare Miasto i centrum Warszawy zostało zniszczone w 90-ciu procentach.
W 2009 roku Stadion X-lecia został całkowicie rozebrany, a gruz wywieziony. Dzisiaj, to miejsce jest
największym placem budowy w Europie – nowy „NARODY STADION” rośnie na oczach warszawiaków i
bedzi gotowy na rozpoczęcie Finałów Piłkarskich Mistrzow Europy „EURO 2012”. Ku mojemu
zdziwieniu, kiedy ciężkie buldożery zniknęły z placu budowy, zobaczyłem stojącą tam symbolicznie
rzeźbę biegaczy na własnym miejscu (dobrze zabezpieczoną). Mam nadzieję, że ta rzeźba łacząca
historię będzie ponownie dekorowała wejście na Stadion Narodowy w dniu otwarcia „EURO 2012”.

2.4. Winietki Państwowego Przedsiębiorstwa “SPORTS TOURIST”
Na początku lat 60-tych ubiegłegu wieku, reżim komunistyczny w Polsce złagodził restrykcje
paszportowe i podróżowanie zagranicę, ustanawiając m.in. przedsiębiorstwo „SPORTS TOURIST”, które
organizowało grupowe wyjazdy na “zachód” (zwykle niewilka część podróżnych wracała z wycieczek do
krajów demokratycznych). W 1960 roku biuro to zorganizowało wycieczki do Rzymu z biletami na
olimpijskie stadiony. Dodatkowa „dobrowolna” dopłata wynosiła 100 zł na Fundusz Olimpijski, którą
dokumentowano wydaniem winietki „Bokserzy” Funduszu Olimpijskiego z 1956 roku, a którą
dodatkowo przewartościowano z 10 zł na 100 zł (gumowa pieczątka w kolorze fioletowym).
Winietka Funduszu
Olimpijskiego PKOl z 1956
roku o nominale 10 zł
przedrukowana nowym
nominałem 100 zł na
potrzeby PP “SPORTS
TOURIST” w 1960 roku.

3.

SERIA ZNACZKÓW POCZTOWYCH ‘RZYM 1960” POCZTY POLSKIEJ

3.1. Projekt i koncepcja znaczków pocztowych o tematyce olimpijskiej
Przed 1960 rokiem, Polska Reprezentacja Olimpijska uczestniczyła 7-mio krotnie w Igzryskach od 1924
roku. Po olbrzymim sukcesie pierwszej serii znaczków o tematyce olimpijskiej „MELBOURNE 1956”, po
konsultacjach z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz znaczącymi polskimi filatelistami, POCZTA
POLSKA emitowała serię ośmiu znaczków wydanych w formie dwóch czworobloków symolizująch
stadiony olimpijskie – stadion, znaczki o nominale 60 Gr, upamiętniający znakomite sukcesy polskich
olimpijczyków przed II Woją Światową oraz stadion ze znaczkami o nominale 2.50- zł upamiętniający
osiągnięcia powojenne. Pięć białych ścieżek symbolizuje pięć Kół Olimpijskich, a znicz olimpijski
symbolizuje nadzieje Polaków na wielkie sukcesy naszych sportowców, które się urzeczywistniły. Dla
podreślenia dyscyplin sportowych sylwetki sportowców (w białym kolorze) zostały sucho tłoczone
tworząc trójwymiarowe wrażenie.

Postawowa forma drukarska emisji znaczków Poczty Polskiej upamiętniającej Igrzyska XVII Olimpiady w Rzymie w 1960 r.
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Najprawdopodobnie, niezamierzenie czworoblok 60 Gr umożliwia opisanie tragicznej historii Polskiego
Sportu w czasach II-giej Wojny Światowej. Dnia 21 czerwca 1940 roku, Tomasz Stankiewicz – członek
srebrnej drużyny w kolarstwie torowym na Igrzyskach w Paryżu w 1924 r. oraz Janusz Kusociński,
konkurent Pavlo Nurmiego, złoty medalista olimpijski z Los Angeles w 1932 roku zostali rozstrzelani
przez rzeźników z niemieckiego Gestapo w Puszczy Kampinoskiej, około 25 kilometrów od Warszawy.
J.Kusociński brał udział w Kampanii Wrześniowej 1939 roku i był członkiem Armii Krajowej działającej
w podziemiu. Został aresztowany i torturowany przez Gestapo na warszawskim „Pawiaku”.
T.Stankiewicz został aresztowany podczas ulicznej łapanki w Warszawie i zawieziony na miejsce
roztrzelania tym samym transportem co J.Kusociński. Prezentują to symboliczne sylwetki kolarza i
biegacza na sąsiednich znaczkach z tego czworobloku.
Pojedyncze znaczki upamiętniają historię polskich sukcesów na Igrzyskach przed 1960 rokiem.
Paryż 1924, 27 lipca – Srebrny Medal w drużynowym kolarskim wyścigu na torze na
dystansie 4000 metrów – drużyna w składzie Tomasz Stankiewicz, Jan Łazarski,
Franciszek Szymczyk oraz Józef Lange. Pierwszy w historii Srebrny medal dla Polski na
Igrzyskach Olimpijskich.
W tym samym dniu, dniu zamknięcia Igrzysk jeździec Adam Królikiewicz na koniu
Pikador zdobył Brązowy Medal w indywidualnym konkursie skoków.
Amsterdam 1928, 31 lipca – ZŁOTY Medal Haliny Konopackiej w rzucie dyskiem i
pierwszy złoty medal olimpijski w historii dla polskich Reprezentacji Olimpijskiej.
Rzutem na odlegóść 39.62 m. ustanowiła record olimpijski. Były to po raz pierwszy
rozegrane zawody lekkoatletyczne kobiet w programie Igrzysk olimpijskich.

Los Angeles 1932, 31 lipca – ZŁOTY Medal dla Janusza Kusocińskiego w biegu na
10,000 m. z nowym rekoredm olimpijskim 30:11.42.
J.Kusociński był uczestnikiem Wojny Obronnej przeciwko hitlerowskiemu najeźdzcy we
wrześniu 1939 roku. Po kapitulacji Polski nastąpiła okupacja Polski i J.Kusociński był w
ruchu antyhitlerowskiego oporu. Aresztowany 24 marca 1940 roku, był torturowany
przez Gestapo i kiedy uznano, że nie wyda konspiracyjnych nazwisk kolegów, został
rozstrzelany w Palmirach w Puszczy Kampinoskiej w dniu 21 czerwca 1940 r.
Berlin 1936, 16 sierpnia, ostatni dzień Igrzysk – SREBRNY Medal dla drużyny jeźdźców
we Wszechstronnym Konkursie Wierzchowego: Seweryn Kulesza (na koniu Tośka),
Zdzisław Kawecki-Gozdawa (na koniu Bambino) oraz Henryk Leliwa-Rojcewicz (na koniu
Arlekin III).
Z. Kawecki-Gozdawa został internowany przez Czerwoną Armię po agresji na Polskę 17
września 1939 roku i zamordowany przez sowieckie NKWD w Katyniu w 8 kwietnia 1940
roku.
Londyn 1948, ZŁOTY Medal dla Zbigniewa Turskiego w Olimpijskim Konkursie
Sztuki – w kategorii MUZYKA za skomponowanie Symfonii Olimpijskiej. Złta Symfonia
Olimpijska została zagrana przez BBC Symphonic Orchestra i nadana przez radio 18 i 23
września 1948 r.
Olimpijski Konkurs Sztuki w Londynie był ostatnim konkursem w histrori Igrzysk
Olimpijskich.

Helsinki 1952, 2 sierpnia – ZŁOTY Medal dla Zygmunt Chychły w boksie w wadze
półśredniej do 67 kilogramów . Pierwszy złoty medal w boksie dla Polski. Z.Chychła był
dwukrotnie Mistrzem Europy w Mediolanie (1951) i Warszawie (1953) oraz Mistrzem
Polski w 1948, 1949, 1950 i 1952 roku.
Aż do połowy lat pięćdziesiątych ubegłego wieku, polskie władze komunistyczne
uznawały boksera za polskiego obywatela. Kiedy przeprowadził się do Hamburga w
Niemczech aby połaczyć się z cała rodziną jego żony (która była rodowitą Niemką), został
oskarżony o zdradę Polski, a jego nazwisko zostało wymazane oficjalnych sportowych i
olimpijskich roczników statystycznych aż 1989 roku.
Melbourne 1956, 26 listopada - ZŁOTY Medal dla Elżbiety Duńskiej-Krzesińskiej w
skoku w dal z wynikiem 6,35 m.
Wielokrotnie upamiętniona na znaczkach Poczty Polskiej.
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3.2. Arkusze drukarskie i nakłady znaczków
Znaczki z serii olimpijskiej „RZYM 1960” zaprojektowane przez Stefana Małeckiego wydrukowano w
techicze dwubarwnego offsetu. Arkusz drukarski każdego nominału zawierał 60 znaczków (10 x 6 ), co
pozwala na oddzielenie 15 „stadionów”. Takie układ znaczków pozwala na utworzenie wielu kombinacji
parek, pasków czy czworobloków.

Układ podstawowy
„stadionów” na
arkuszu znaczków
nieząbkowanych; na
górnym marginesie
arkusza
drukarskiego
znajdują się nazwa
emisji, marker
drukarskie oraz
numeracja /liczba
znaczków.

Znaczki wydrukowano w formie ząbkowanej w ilości 1.200.000 każdego nominału i nieząbkowanej (do
cięcia przy sprzedaży) w ilościach 10.092.000 znaczków o nominale 2.50 zł oraz 10.650.000 znaczków o
nominale 60 groszy.
Na górnym marginesie każdego arkusza drukarskiego umieszczono napis “XVII IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
– RZYM 1960” co zastosowano po raz pierwszy na emisjach znaczkowych Poczty Polskiej. Na kilku
arkuszach znaleziono znaki markacyjne do ustawiania form drukarskich z kolorami, które są zwykle
odcinane w procesie produkcji znaczków.
Po prawej stronie pierwszego arkusza w każdej paczce sprzedażnej zawierającej po 100 arkuszy dla
celów praktycznych odciskano nadruk w kolorze zielonym o treści: „NAZWA Znaczki „Olimpiada Rzym
1960 r.””. Prawdopodobnie do dzisiaj przetrwały nieliczne egzemplarze tych arkuszy.

Nazwa emisji drukowana w kolorze zielonym na prawym marginesie pierwszego arkusza drukarskiego w paczce sprzedażnej
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3.3. Błędy w procesie druku znaczków
Pierwsza emisja Poczty Polskiej znaczków olimpijskich MELBOURNE 1956 est znana niezliczonej ilości
błędów druku, zanieczyszczeń i zwykłej makulatury dostępnej na rynku kolekcjonerskim.
Najsłynniejszym i niestety najdroższym walorem o tematyce olimpijskiej z kategorii makulatury to
znaczek POCZTY POLSKIEJ o nominale 20 GR, tzw. „odwrotka boksera”).

Parka z arkusza słynnej
“odwrotki bokserów” emisji
MELBOURNE 1956.
Archiwalna kopia
nieistniejącej już parki
znaczków o nominale 20
groszy (parka została
rozdzielona i sprzedana
pojedynczo na aukcjach)

Emisja olimpijska z 1960 roku była wydrukowana przynajmniej przy znacznie większej kontroli jakości
w PWPW, dlatego też do dzisiaj, kolekcjonerzy nie odnotowali zbyt wielu usterek druku znaczków przy
tak wysokich nakładach.
Do najbardziej znanych, ale bardzo rzadkich należą znaczki z arkuszy o nie zakończonym procesie
produkcji produkcji znaczków (praktcznie jest to makulatura). Znaleziono kilka arkuszy drukarskich
znaczków o nominale 60 groszy bez suchego tłoczenia. Walory te istnieją wyłącznie bez gumy na
odwrotnej stronie nieząbkowanych znaczków. Należy tutak zwrócić na liczne fałszerstwa polegające na
prasowaniu już wytłoczonych znaczków.

Fragment – “stadion” z arkusza
znaczków o nominale 60 Gr bez
suchego tłoczenia

Znany jest również pojedynczy znaczek o nominale 60 Gr (pozycja w arkuszu Nr 29) bez tłoczenia
uzyskany z pełnego arkusza drukarskiego oraz czworoblok ze znaczkami o nominale 2,50 zł z
przesuniętym tłoczeniem w dół okilka milimetrów.
Odcienie kolorów

Znaczki o nominale 2,50 Zł w różnych odcieniach
koloru zielonego. Po prawej – znaczek narożny z
marginesem, na którym są oznaczone znaki
markacyjne oraz wartość nominalna całego
arkusza sprzedażnego „150 zł”
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Przemieszczenia kolorów
Do niezwykłej rzadkości, jedyny do dzisiaj znany/odnaleziony egzemplarz) należy “stadion” ze
znaczkami o nominale 60 Gr, w którym sektor niebieski (znaczek w lewym, górnym rogu) przesunął się
w procesie druku o 1,1 milimetra do dołu względem innych sektorów. Wskutek tego błędu widoczne jest
również przesunięcie suchego tłoczenia względem białej sylwetki Haliny Konopackiej.

Czworoblok – “stadion” znaczków o nominale
2,5 zł z przesuniętym w druku kolorem
niebieskim. Powyżej, prawidłowy układ kolrów
– porównaj przcięcie perforacji

3.4. Pierwszy Dzień Obiegu znaczków pocztowych
Poczta Polska wprowadziła serię olimpijską znaczków pocztowych “RZYM 1960” do obiegu w dniu 15
czerwca 1960 roku, a więc znacznie wcześniej przed otwarciem Igrzysk w Rzymie. W tym dniu Urząd
Pocztowo-Telekomunikacyjny WARSZAWA 1 stosował również kasownik okolicznościowy z
symbolicznym wieńcem laurowym w ilustracji.

Koperty Pierwszego Dnia Obiegu (tzw. FDC, First Day Covers) z kasownikiem okolicznościowym
stosowanym w UPT WARSZAWA 1 w dniu emisji znaczków serii olimpijskiej w dniu 15 czerwca 1960 r.
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4.

POLSCY GLADIATORZY DOPISALI ZŁOTĄ HISTORIĘ OLIMPIJSKIEGO RZYMU

4.1. Marzenia Polaków się spełniły
Historia każdych Igrzysk Olimpijskich jest pisana przez olimpijczyków. Kiedy patrzymy na finalne
rezultaty Igrzysk ważnym jest, aby pamiętać kto był zdobywcą złotego medalu, kto był drugi, a kto
trzeci. Kto broni swojej pozycji bohatera z poprzednich Igrzysk, czyja kariera się zakończyła a kto
otworzył swoją drogę do chwały olimpijskiej? Kto był gwiazdą jednego dnia lub szczęśliwym zwyciężcą?
Igrzyska Olimpijskie w Rzymie były bardzo szczęśliwe dla Polskiej Ekipy Olimpijskiej, ponad marzenia.
Polscy Olimpijczycy zdobyli 21 medali: 4 złote, 11 srebrnych i 6 brązowych, zajmując 6 miejsce w
klasyfikacji medalowej i generalnej. Ten historyczny występ został upamiętniony przez Pocztę Polską
całostką olimpijską (karta pocztowa z wydrukowanym znakiem opłaty) w 1983 roku wydaną w ramach
serii „GALERIA POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW” zainicjowanej w 1974 roku. Od tego roku Poczta Polska
dokumentowała osiągnięcia Polskich olimpijczyków na kolejnych Igrzyskach, począwszy od pierwszego
startu pod biało-czerwoną flagą na I.O. w Paryżu w 1924 r. Ten cykl wydawniczy poczty został
zainicjowany przez Klub Zainteresowań „OLIMPIJCZYK” PZF we współpracy z Polskim Komitetem
Olimpijskim.
Zwykle, całostki z tej serii olimpijskiej sławy były wydawane w powiązaniu z inauguracją „DNI
OLIMPIJCZYKA”, inicjowanych przez PKOl generalnie w marcu każdego roku. Z okazji tych dni PKOl
ogłaszał „APEL OLIMPIJSKI”, którego tekst był oficjalnie drukowany przez Pocztę Polską na odwrocie
całostek pocztowych z danego roku. Przy nakładzie regularnym całostek w liczbie 100.000, dokonywano
przedruku w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych na dwóch tysiącach egzemplarzy.

Całostka pocztowa emitowana przez POCZTĘ POLSKĄ o nominale
5 zł, upamiętniająca sukcesy Olimpijczyków polskich na I.O. w
Rzymie wydana w marcu 1983 roku: – 4 Medale Złote, 11
Srebrnych i 7 Brązowych

Odwrotna strona całostki z tekstem Apelu Olimpijskiego
ogłoszonego przez PKOl z okazji Dni Olimpiczyka 1983

Apel Olimpijski z okazji inauguracji “Dni Olimpijczyka 1983”:
“POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI przesyła serdeczne pozdrowienia i życzenia wielu sukcesów w działaności
na rzecz polskiego sportu olimpijskiego oraz powodzenia w życiu osobistym. Jesteśmy przekonani, że rok
przedolimpijski 1983 jeszcze bardziej pogłębi naszą współpracę w przygotowaniu polskich sportowców do
startu w Igrzyskach XXIII Olimpiady w Los Angeles i Sarajewie. Że służyć bęzie dalszemu upowszechnianiu
idei olimpijskiej”. Apele były podpisywane każdorazowo przez znakomitego polskiego olimpijczyka. W
1983 roku, w imeniu olimpijczyków Apel podpisał Władysław KOMAR – złoty medalista w rzucie kulą z
Monachium 1972 razem z Januszem PAWLAKIEM Sekretarzem Generalnym PKOl. Jednakże, prawie
każdy z nas pamięta, że komunistyczny rząd PRL na polecenie Kremla zalecił zbojkotowanie Igrzysk
Olimpijskich w Los Angeles w 1984 roku przez PKOl. Polscy olimpijczycy pozostali w domu.
Całostka pocztowa z 1983 roku w części ilustracyjnej przedstawia Zdzisława Krzyszkowiaka, członka
polskiego lekkotletycznego “wunderteam-u” finiszującego na dystansie 3000 kilometrów z
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przeszkodami nowym rekordem olimpijskim 8:34,2 i zdobywającego pierwsze miejsce oraz ZŁOTY
medal olimpijski. W znaku opłaty projektant umieścił awers porcelanowego medalu PKOl z 1960 roku..
Wśród 21 polskich medalistów największy sukces odnieśli lekkoatleci – 7 medali i bokserzy – 7 medali.
Udział pozostały dyscyplin w dorobku medalowym był następujący:
Podnoszenie ciężarów: waga półciężka (82.5. kg) –medale Złoty oraz Brązowy
szermierka: szbla mężcz. drużynowo –medal Srebrny
wioślarstwo: jedynka męska –medal Brązowy
zapasy: styl wolny, waga kogucia –medal Brązowy
kajakarstwo: kajak jedynka kobiet k-1500 m. i kajak dwójka męska k2 na dystansie 1000
m. – medale Brązowe.
Niestety, nie powstało zbyt wiele dokumentów filatelistycznych, które bezpośrednio ukazują wyniki i
medale polskich Olimpijczyków w Rzymie. Jednakże, przyglądając się poszczególnym sylwetkom
bohaterów rzymskich Igrzysk można wykorzystać rozmaite pamiątkowe wydawnictwa do napisania
filatelistycznego story.

4.2. Lekkoatletyczny “WUNDERTEAM” z Polski
“Wunderteam” – to była popularna nazwa dla grupy polskich lekkoatletów startujących w latach 19561966. Po raz pierwszy nazwy tej użyli niemieccy dziennikarze sportowi po zwycięstwie reprezentacji
Polski w międzypaństwowym meczu z Niemcami (RFN), 117:103.
Największe sukcesy odnosili Polscy lekkoatleci na Mistrzostwach Europy w Sztokcholmie 1958 – osiem
medali Złotych oraz w Budapeszcie w 1966 roku – 7 medali Złotych, a między czasie wystąpili z
ogromnym sukcesen na Igrzyska w Rzymie. Do największych gwiazd „wunderteam-u” należała złota,
wielokrotna medalistka olimpijska Elżbieta Krzesińska (skok w dal), Zdzisław Krzyszkowiak (3000 m. z
przeszkodami), dwukrotny złoty mistrz olimpijski Józef Szmidt (trójskok), rozpoczynająca karierę
sportową, przyszła siedmiokrotna medalistka olimpijska Irena Szewińska (biegi sprinterskie i 400 m.),
rekordzista świata i Europy Edmund Piątkowski (rzut dyskiem), Jerzy Chromik (3000-metrów z
przeszkodami), Janusz Sidło (rzut oszczepem), Tadeusz Rut (rzut dyskiem), Jarosława Jóźwiakowska
(sko wzwyż) i wielu, wielu innych wspaniałych zawodników. “Ojcem chrzestnym” Wunderteam-u był
Jan Mulak (1914-2005), trener lekkoatletów w tamtych latach.
W Rzymie zawodnicy „Wunderteam-u” zdobyli:
Medale ZŁOTE – 3000 m. z przeszkodami, trójskok mężczyzn
Medale SREBRNE: skoK wzwyż kobiet oraz skok w dal kobiet
Medale BRĄZOWE: sztafeta żeńska 4x100 m., bieg na 5000 metrów oraz rzut młotem.
Następca Janusza Kusocińskiego - Zdzisław Krzyszkowiak (1929-2003)
Był jednym z najznakomitszych długodystnsowców polskich, następca Janusza Kusocińskiego. Był on
13-krotnym Mistrzem Polski w biegach na 5000 m., 10.000 metrów oraz 3000 z przeszkodami.
Dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Europy w Sztokholmie 1958 w biegach na 5000 i 10.000 metrów
oraz był rekordzistą świata w biegu 3000 metrów z przeszkodami od 1961 roku z rezultatem 8.30,4. Był
naszą największą nadzieją na złoty medal olimpijski w Melbourne (jego sylwetkę przedstawiono na
znaczku Poczty Polskiej w serii nadziei medalowych 1956), jednakże finiszował zaledwie na 4-miejscu w
biegu na 10.000 metrów.

3 września 1960 r., STADIO OLIMPICO – Zdzisław Krzyszkowiak zdobył medal Złoty w biegu na 3000 metrów
z przeszkodami, z rekordem olimpijskim 8:34,2
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Polski „kangur” - Józef Szmidt
Dwukrotny MISTRZ olimpijski w trójskoku – swje pierwsze miejsce z Rzymu z wynikiem 16,81 m.
powtórzył sój olbrzymi sukces cztery lata później w Tokio z rezultatem lepszym o 4 cm, 16,85 m. W
obydwu przypadkach te wyniki stawały się nowymi rekordami olimpijskimi. Podczas trzeciego finału
olimpijskiego w Meksyku w 1968 roku poprawił swój rekord o jeszcze o 4 cm., alo to wystarczyło do
zajęcia ledwie 7 miejsca. Oprócz tytułów mistrzowskich z igrzysk, dwukrotnie zdobywał tytuł Mistrza
Europy w Sztokholmie 1958 oraz Belgradzie 1962.

6 września 1960 r., STADIO OLIMPICO – Józef SZMIDT zdobył Złoty medal
w trójskoku ustanawiając nowy record olimpijski reultatem: 16,81 m.

W 1971 roku, przeskoczył jako pierwszy człowiek w historii trójskoku granicę 17-tu metrów,
ustanawiając podczas meetingu w Olsztynie nowy rekord świata z wynikiem 17,03 na długie lata. Polski
skoczek zdominował światowe i europejskie skocznie trójskoku na długie lata. W kraju brobił skutecznie
tytuł mistrza trzynaście razy w trójskoku, skoku w dal oraz w biegu w sztafecie 4x100 metrów. Sport był
domeną dwóch braci, Józefa i Edwarda, który również był olimpijczykiem.
W 1975 roku, Józef Szmidt, który urodził się w niemieckojęzycznej rodzinie na Śląsku zdecydował
wyjechać razem z rodziną do Republiki Federalnej Niemiec. Powrócił do Polski w 1992 roku po zmianie
ustroju i wejściu Polski do rodziny demokratycznych krajów w 1989 roku.
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“Złota Ela” – Elżbieta Krzesińska
Trzykrotna olimpijka – Helsinki 1952, Melbourne 1956 i Rzym 1960, mistrzyni świata, utalentowana
sportowo zawodniczka. W skoku w dal była klasą dla siebie. Ale jej znakiem szczególnym był 60-cio
centymetrowy długi blond warkocz, który na Igrzyskach w Helsinkach był powodem niecodziennej
sytuacji. W finale skoku w dal (występowała pod panieńskim nazwiskiem Duńska) osiągnęła drugi
rezultat, jednakże warkocz pozostawił ślad na piasku.Sędziowie przerwali zawody i po długiej dyskusji
zdecydowali zmierzyć dystans od belki do śladu po warkoczu. W konsekwencji, w wyniku gry sędziów
na „zielonym stloku” zajęła ona ostatecznie 12 miejsce. W Rzymie broniła Złoty medal z Melbourne,
gdzie udowodniła swój prymat światowy w skoku w dal skaczą na odległość 6,35 i ustanawiając rekord
świata, co upamiętniła również Poczta Polska w dwa tygodnie po zdobyciu złotego medalu. Po dość
słabych wynikach poprzednim sezonie i na zawodach poprzedzających rzymskie Igrzyska zdobyła tam
jednakże srebrny medal.
Elżbieta Duńska-Krzesińska była brązową medalistą Europy z Berna 1954 oraz Belgradu 1962. W Polsce
nie miała sobie równej i w latach od 1952 do 1963 roku zdobywała kolejno mistrzostwo Polski w skoku
w dal, biegała 80 przez płotki (MP 1957) oraz była mistrzynią Polski w pięcioboju kobiet w 1953 i 1962
roku
Ukończyła studia dentystyczne. W 1981 roku, z powodu ogłoszenia Stanu Wojennego w Polsce,
dołaczyła do męża w Anglii, a później wyjechała do USA. Państwo Krzesińscy powrócili do Polski w 2000
roku.

Elżbieta Duńska-Krzesińska – obrończyni
w Rzymie Złotego medalu w skoku w dal
z Melbourne 1956

31 sierpnia 1960 r., Elżbieta KRZESIŃSKA zdobyła na STADIO OLIMPICO Srebrny Medal w skoku w dal z wynikiem 6.27 m.
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4.3. Szkolniacy “papy” Feliksa Stamma
Polscy boserzy wystąpili i osiągneli olbrzymi sukces w siedniu finałach turniej bokserskiego: 1 medal
Złoty, 3 medale Srebrne o 3 medale Brązowe. Aby zrozumieć ten fenomen należy wrócić do historii
Mistrzostw Europy, które odbyły się w Warszawie w1953 roku, w których polscy pięściarze zdobyli 7
medali, a wtym pięć medali złotych. Od tego czasu zaczęto mówić o szkole Feliksa Sztamma (19011976), którego nazywano przyjaźnie „papa” Sztamm.
Pap Sztamm rozpoczął karierę trenerską już w 1926 roku. Siedmiokrotnie asystował w narożniku
ringów olimpijskich bokserów polskich od I.O. w Berlinie 1936 aż do Meksyku w 1968 roku, a ponad 130
razy prowadził ich do walki w oficjalnych meczach międzypaństwowych. Polscy bokserzy pod jego
trenerską opieką odnieśli szereg prestiżowych zwycięstw w zawodach z odwiecznymi rywalami.
Był wychowacą i trenerem dziesiątek mistrzów Polski, Europy i medalistów olimpijskich, wśród których
byli Aleksy Antkiewicz (Brąz w Londynie 1948; Srebro w Helsinkach 1952), Zygmunt Chychła (Złoto w
Helsinkach 1952), Kazimierz Paździor (Złoto w Rzymie 1960), Jerzy Kulej (Złoto w Tokio 1964 i Meksyku
1968), Jan Szczepański (Złoto w Monachium 1972), Józef Grudzień (Złoto w Tokio 1964 i Srebro w
Meksyku 1968), Marian Kasprzyk (Brąz w Rzymie 1960 and Złoto w Tokio 1964), Zigniew Pietrzykowski
(Srebro w Rzymie 1960; Brąz w Melbourne 1956 i Tokio 1964) , Leszek Drogosz (Brąz w Rzymie 1960),
Tadeusz Walasek (Srebro w Rzymie 1960; Brąz w Tokio 1964, Jerzy Adamski (Srebro w Rzymie 1960),
Artur Olech (Srebro w Tokio 1964 and Meksyku 1968) i wielu, wielu innych znakomitych bokserów.
Od 1983 roku, Polski Związek Bokserski organizuje w Warszawie Międzynarodowy Turniej Bokserski
im. Feliksa Sztamma.

Całostka pocztowa z okazji 60 lecia Polskiego Związku Bokserskiego oraz kasownik
okolicznościowy stosowany z okazji I Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. Feliksa
Stamma w UPT WARSZAWA 1 w dniu 13 XI 1983 r.

Mistrzowie rękawic
Podczas olimpijskiego turnieju w boksie na I.O. w Rzymie, Mazurek Dąbrowskiego został odegrany tylko
jeden raz w finałach wagi lekkiej (60 kg) dla Kazimierza Paździora (1935-2010), któremu w Polsce
nadano przydomek „filozof ring”. Paździor pokonał stosunkiem głosów 4:1 Włocha S. Lopopolo oraz
„szaloną” włoską publikę, która domagała się odmiennego wyniku. Przed rzymskim turniejem, w latach
1951 do 1961, Paździor walczył 194 razy przegrywając 12 walk. Stanął dwukrotnie na najwyższym
podium Mistrzostw Europy w Pradze w 1957 roku oraz Lucernie 1959. Był dwukrotnym mistrzem
Polski za ro 1958 i 1960.
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September 5, 1960 –
Pallazo dello Sport,
Rzym
– Kazimierz
PAŹDZIOR zdobył Złoty
medal , the Gold Medal
in boxing, lightweight

Pozostali bokserzy polscy wywalczyli w Rzymie:
Medale Srebrne: Adamski Jerzy, waga piórkowa (57 kg)
Pietrzykowski Zbigniew, waga pólciężka (81 kg)
Walasek Tadeusz, waga średnia (75 kg)
Medale brązowe: Brunon Bendig, waga kogucia (54 kg)
Marian Kasprzyk, light lekkopółśrednia (63.5 kg)
Leszek Drogosz, waga półśrednia (67 kg)
Niestety, nie pojawiły się walory filatelistyczne dokumentujące ten historyczny sukces polskich
bokserów. Jedynym walorem upamiętniającym srebrne i brązowe medale jest miniaturowy bloczek
poczty Ajmanu przedstawiający zdobywcę złotego medalu Cassiusa Clay’a w walce ze Zbigniewem
Pietrzykowskim przegranej przez Polaka stosunkiem głosów 0:5.
Pietrzykowski Zbigniew (1934), ps. “piskorz”, uczestniczył w olimpijskich turniejach bokserskich
trzykrotnie – w Melbourne zdobywając brązowy medal po przegranej walce z legendarnym Węgrem
Laszlo Pappem, w Rzymie – Srebrny medal oraz w Tokio – medal brązowy. W Mistrzostwach Europy
zdobywał czterokrotnie najwyższe trofeum mistrzowskie w Berlinie Zachodnim 1955, Pradze 1957,
Locernie 1959 oraz Moskwie 1963. W Polsce jedenstokrotnie schodził z ringu z tytułem Mistrza Polski.

Bokser amerykański Cassius Clay, przyszły Muhammad Ali,
zdobył Złoty medal w walce finałowej ze Zbigniewem
Pietrzykowskim. Finały w wadze półciężkiej rozegrano w dniu
5 września 1960 w hali Palazzo Della Sport.

Olimpijski turniej bokserski w Rzymie był tylko preludium do
następnych sukcesów polskich bokserów na I.O. w Tokio ską Polacy
wyjechali również z 7 medali, ale to były 3 ZŁOTE, 1 Srebrny i 3
Brązowe. W owym czasie bokserzy przegrywali popularnością w
Polsce tylko zo mistrzów z „Wunderteam-u”.
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4.4. Polskie ciążary na olimpijskim podium
W olimpijskim turnieju podnoszenia ciężarów w wadze półciężkiej (82,5 kg) na podium stanęło dwóch
Polaków – pierwsze miejsce i Złoty medal zobył Ireneusz Paliński z wynikiem 442,5 kg ( 130 + 132,5 +
180 WR), a trzecie miejsce i Brązowy medal Jan Bochenek, 420 kg (130 + 120 + 170).

9 września 1960 r., Palazzo Della
Sport, Ireneusz PALIŃSKI
zdobywa Złoty medal dla Polski
w podnoszeniu ciężąrów.

Ireneusz Paliński (1932-2006) wywalczył również medal Brązowy na I.O. w Tokio. W latach 19571966 był jednym z najlepszych ciężarowców w Europie zdobywając jeden tytuł mistrzowski,
sześciokrotnie tytuły wicemistrza Europy. Na mistrzostwach świata raz sięgnął po tytuł mistrzowski w
1961 roku, tytuł wicemistrza świata zdobywał czterokrotnie w 1959, 1962, 1963 i 1966 roku,
poprawiając 7 razy rekordy światowe. Tytułu Mistrza Polski zdobywał 9-cio krotnie.

5.

PROMOCJA FILATELISTYCZNA I.O. “RZYM 1960” W POLSCE

5.1. Dzień otwarcia Igrzysk, 25 sierpnia 1960
W dniu uroczystego twarcia Igrzysk XVII OLimpiady w Rzymie 25 sierpnia 1960 r. W głównym urzędzie
pocztowym WARSZAWA 1 stosowano dodatkowy stempelek w kolorach fioletowym lub czarnym
przedstawiającym symbolicznie znicz olimpijski z napisem „XVII Igrzyska Olimpijskie RZYM 1960”.
Spotykane SA przesyłki z tymi stempelkami promocyjnymi, które nadano do Rzymu w celu uzyskania
odbiorczych włoskich kasowników związanych z Igrzyskami.

Przesyłka listowa lotnicza wysłana Warszawy do Rzymu w dniu otwarcia Igrzysk XVII Olimpiady w dniu 25 sierpnia 1960 r.
z
urzędu pocztowego WARSZAWA 1. Na odwrocie odbiorczy datownik urzędu pocztowego na Stadionie Olimpijskim w Rzymie z dnia
31.8.1960 r.
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Wśród walorów filatelistycznych upamiętniających Igrzyska w Rzymie znalazłem również
kartkę humorystyczną nieznanego autorstwa i należy mięć tylko nadzieję, że przy tym
„olimpijskim” stole Ne stoi filatelista-olimpijczyk, mimo że pocztówce nadano taki charakter.

Grafika humorystyczna rysowana piórkiem przedstawiająca “Olimpijczyka” przy stole z pięcioma kólkami olimpijskimi z okazji
Igrzysk w Rzymie. Znaczek skasowany datownikiem pocztowym w dniu otwarcia Igrzysk 25 sierpnia 1960 r. Fioletowy stempelek
był stosowany w głównym urzędzie pocztowym WARSZAWA 1

5.2. Polski Związek Filatelistów wspiera Fundusz Olimpijski
Igrzyska Olimpijskie w Rzymie wywołały ogromny entuzjazm wśród społeczeństwa polskiego, w rym
także wśród filatelistów. Polski Związek Filatelistów PZF we współpracy z Polskim Komitetem
Olimpijskiem emitował winietkę przedstawiającą Rzymską Wilczycę w dwóch kolorach – niebieskim i
brązowym, która była rozprowadzana wśód członków PZF w cenie 3 zł (nie ukazana na winietce).
Winietki zostały wydrukowane w PWPW w nakładzie łącznym 60.000 szt. Środki finansowe ze
sprzedaży winietek (niestety nie jest znana liczba sprzedanych winietek) przekazano na rzecz Funduszu
Olimpijskiego PKOl. Część nakładu winietek przedrukowano dla potrzeb zoorganizowanej przez PZF
poczty balonowej oraz poczty szybowcowej.

Winietki PZF na rzecz Funduszu
Olimpijskiego PKOl - RZYM 1960
– cena 3 zł

Winietki PZF na rzecz Funduszu Olimpijskiego
przedrukowane na potrzeby poczty szybowcowej i
poczty balonowej – nowa cena 4 zł

Winietki PZF na rzecz Funduszu
Olimpijskiego przedrukowane z
okazji meczu piłarskiego POLSKAJUGOSŁAWIA – cena 3 zł

Pozostałą ilość 7 tys. przedrukowano w 1961 roku z okazji meczu w piłce nożnej pomiędzy
reprezentacją Polski a drużyną byłej Jugosławii, który odbył się w ramach eliminacji do piłkarskich
mistrzostw świata CHILE 1962 na stadionie w Chorzowie.
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Winietki PZF na rzecz Funduszu Olimpijskiego PKOl - RZYM 1960 przedrukowane z okazji meczu piłarskiego POLSKA-JUGOSŁAWIA
(ex-Jugosławia) w Chorzowie w dniu 25 VI 1961 r. Na odwrocie pocztówki - podpisy zawodników z obydwu drużyn.

5.3. „Rok Olimpijski 1960” i Stulecie znaczka pocztowego “POLSKA Nr 1”
The 1960 was also a year of 100 anniversary of issuance of the first Polish postage stamp “POLSKA 1” (1
January 1860). On this accession, in parallel to the Olympic Games in Rome, in Warsaw was held the
World Philatelic Exhibition “Polska 60”. On the occasion and for the promotion of the Olympic games and
the exhibition, two special aviation flights were organized by the Poczta Polska, PPU and the Aeroclub of
Poland – the IXth Glider Flight and the Balloon Flight. Postal mails for the both events were collected at
the exhibition in Warsaw under a condition to pay extra flight fee 4 zł which was documented by the
overprinted vignettes (Fig. 25). On 7 Sept. 1960, the glider “Bocian” took off with postal mails (Fig. 27)
from the aerodrome in Leszno – the famous place for world glider championships and other aviation
contests. After flying the distance of 247 km and landing, the mails received at the P.O. Aleksandrów
Kujawski a stamp with the date 9.9.60.

Fig.27 The letter mail of the IX Glider Flight on the occasion of
the Games of XVII Olympiad in Rome 1960

Fig.28 The letter mail of the Balloon Flight on the occasion of
the Games of XVII Olympiad in Rome 1960

A special Olympic balloon flight was planned to start in Łódź on 11 Sept., the last day of games in Rome.
Due to technical problems the mails were carried by the balloon “WARSZAWA” on 14 Sept. 1960 within
the Ist National Balloon Contest for col. Franciszek Hynek held in Warsaw. Balloon with special mails
landed in Sierakowice on 15.9.60, flying over 480 km.
Many activities promoting the Olympic Games in Rome were organized by youth philatelic circles in
Poland and documented philatelic. There were several Olympic and sports philately shows as well as
special Youth Post was organized in the town of Gostyń. The Youth Post Gostyń issued three vignettes
with sports and Olympic motives which were used for special mails. On the closing day of the Olympic
Games, the triangle vignette was overprinted on along sides number of Gold, Silver and Bronze medals
won by the White-Red Olympic Team was recorded. In the middle, the Gold Medal won by Zdzisław
Krzesiński and the Olympic Record 8:34,2 was stated.
20

Fig.29 Cancellation and commemorative cover of the Sports
Philately Exhibition in the OLYMPIC YEAR 1960 held by the Youth
Culture Centre in Szczecin, 7-11 Nov. 1960

Fig.30 Cancellations and commemorative cover of the 2nd
Youth Philatelic Show in Wrocław commemorating the Games
of XVII OLYMPIAD ROME 1960 and 5th Anniversary of the
Philatelic Circle

Fig.31 Vignettes of the special Youth Post in the town of Gostyń commemorating the
Olympic Games ROME 1960

Fig.32 Vignette of the Youth Post in
Gostyń with overprint presenting successes
of the Polish Olympic Team in Rome

Another example of Olympic initiatives of young philatelist in Poland was organization of a Scout’s Post
in the town of Rzeszów in June 1960. During a philatelic show commemorating the stamp “POLSKA 1”,
the Scout’s Post distributed 3 vignettes and funds collected in this action were used for organizing
summer camps.

Fig.33 Occasional mail carried by the Youth Post in Gostyn on the closing day of the
Olympic Games in Rome

Fig.34 Vignettes of the Scout Post in
Reszów commemorating the Olympiad in
Rome 1960

In Poland, there was a small hamlet named “RZYM” (Polish for Rome) nearby town of Żnin. Today, this
hamlet is named Rogowo. A local daily evening journal organized a sports event with idea of
participating in the “Olympic Games” without money (in these times hard currency like US dollars or
Italian lire were hardly available under communist system and travelling very limited). Using a tricky
name the Polish “OLIMPIADA” was played in Rzym.
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Fig.35 Cancellation commemorating a sports event “OLIMPIADA”
organized by the “Evening News” in Rzym on 21 Aug. 1960

6.

RZYMSKI FINAŁ FILATELISTÓW OLIMPIJCZYKÓW ...

As the result of the Olympic Games in Rome two philatelic “babies” were born. Myself, I became a young
enthusiast of the Olympic and sport philately. Since those times I entirely devoted my philatelic
collecting to the achievements of the Polish sport and Olympians, Olympics in general. As, I was also in a
swimming club and loved sailing and rowing, thus in next years I devoted my collecting to aquatic
sports. Today, after fifty years my general interest is strongly related to the POLISH SPORT issues and
achievements of the POLISH OLYMPIC movement.
Soon, after the Games in Rome were closed renowned philatelists Fabian Bura (1913-1996) and
Kazimierz Gryżewski (1898-1979) - the both from Warsaw and Henryk Brancewicz (1904-1980) from
Cracow started preparations for organising a club of Olympic philately in Poland. After announcement in
Warsaw daily “Kurier” more than 500 declarations arrived to the Polish Philatelist Union. After
organizational preparations, the 1st Founder’s Congress of the Polish Olympic Philatelists took place on
18 March 1962 in Warsaw. The Polish Club of Olympic and Sports Philately named “THE OLYMPIAN”
was established and Fabian Bura was elected the first President for next 30 years.

Postal stationery and cancellation commemorating the 1st Congress of the Polish Olympic Philatelists
on 18 March 1962 in Warsaw
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7.

POST SCRIPUTUM ...

Nic piękniejszego nie mogło się zdarzyć ... 6 września 2010 roku odbyło się z okazji ZŁOTEGO
JUBILEUSZU RZYM 1960-2010 spotkanie polskich uczestników Igrzysk XVII Olimpiady w Rzymie
zorganizowane przez Muzeum Sportu i Turystyki i Polski Komitet Olimpijski. Przybyli olimpijczycy,
trenerzy, dziennikarze i był ten Pan co „gadał” do mnie przez radio w lesie latem sześciesiątego roku.

Muzeum Sportu i Turystyki gościło na ZŁOTYM JUBILEUSZU znakomitości Sportu Polskiego
– w pierwszym rzędzie i dalszych błyszczało olimpijskim Złotem, Srebrem i Brązem

Wśród pamiątek związanych z tymi Igrzyskami pokazanymi przez Muzeum, była skromna ekspozycja
filatelistyczna, na której można było opisane i pokazane powyżej walory „na żywo”. Po latach zbierania
pamiątek i dokumentów o polskich Olimpijczykach dostąpiłem zaszczytu spotkania z największymi
bohaterami mojego opowiadania, polskim „kangurami” …. powstały nowe pamiątki olimpijskie i
filatelistyczne.

Elżbieta Duńska-Krzesińska Złota medalistka z Melbourne
oraz Srebrna z Rzymu była wielokrotnie upamiętniona na
walorach Poczty Polskiej

Józef Szmidt dwukrotny Złoty medalista olimpijski w trójskoku
z Rzymu i Tokio wraz z Autorem przy mini-ekspozycji filatelistycznej.
W głębi, oryginalne medale polskich Olimpijczyków
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Dedykacja E.Krzesińskiej:
“Entuzjaście lekkiejatletyki – złota, a teraz siwa, Ela”

Dedykacja J.Szmidta:
„17.03 – Dla polskich philatelistów – 06.09.2010”

A przy lampce wina Złota Ela opowiedziała mi fascynującą historię jednej pocztówki, która mogłaby
stanowić ozdobę najlepszej kolekcji olimpijskiej. Ale, może o tej pocztówce będzie kiedyś okazja napisać
i może będzie okazja do pokazania …
P.s. Wszystkie reprodukcje wykonałem z walorów z mojego eksponatu filatelistycznego pt.: „POLSKA NA
OLIMPJADĘ”, z wyjątkiem waloru “odwrotka bokserów”.
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