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Filatelistyczny pokaz kolekcjonerski pt. „W hołdzie Tadeuszowi Kościuszce”

Filarem realizacji jednego z podstawowych zadań każdego muzeum jest tworzenie kolekcji i przekazywanie w ten sposób przyszłym pokoleniom dziedzictwa środowiska. W Muzeum Politechniki Krakowskiej
pokazany został fragment kolekcji filatelistycznej poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, będący wyrazem
jego stałej obecności w życiu publicznym, nie tylko „od święta”. Powstał on bowiem w wyniku spontanicznej działalności społecznej, jaką było wykorzystanie poczty z użyciem symboli o dużym znaczeniu
patriotycznym.
Kolekcja zbudowana jest w większości z tzw. całości pocztowych, czyli przesyłek listowych, które
przeszły drogę pocztową od nadawcy do adresata i zostały opłacone znaczkami wydanymi przez Pocztę
Polską i poczty innych krajów. Na kolekcję składają się również kartki pocztowe i widokówki związane
z życiem i działalnością Naczelnika, które pochodzą z obiegu pocztowego i są ofrankowane znaczkami
o tematyce kościuszkowskiej. Idea takiej właśnie kolekcji nawiązuje do ogólnego trendu ilustrowania
historii artefaktami. Podobną zasadą kierował się Norman Davies, tworząc dwutomowe dzieło „Od i Do.
Najnowsze dzieje Polski według historii pocztowej”, tom I: 1850 –1939, tom II: 1939 –2005, wydane
przez Rossikon Press w roku 2008 (dostępne w bibliotece Muzeum PK).
Pokazany na wystawie zbiór całości pocztowych z opłatami za usługę pocztową w postaci znaczków o tematyce kościuszkowskiej, a w szczególności przedstawiających portrety Tadeusza Kościuszki,
widoki pomników oraz dzieła malarskie ma charakter unikatowy. Na uwagę zasługuje bowiem zaprezentowanie znaczków o tematyce kościuszkowskiej, które zostały wykorzystane zgodnie z ogólnie przyjętym
celem wydawania i wprowadzania znaczków do obiegu pocztowego. Wykorzystanie znaczków do ofrankowania przesyłek listowych jest najlepszym dowodem i świadectwem społecznego zainteresowania emisją, jest formą reklamy znaczków tym efektywniejszą, jeśli przesyłka jest wysyłana za granicę, a także
reklamą tematu, który pojawia się na znaczku. W tym przypadku jest to tematyka związana z Tadeuszem
Kościuszką, postacią znaną na świecie, którą interesuje się wielu kolekcjonerów. Unikatowość kolekcji odnosi się również do wybranych całości pocztowych ofrankowanych znaczkami o tematyce kościuszkowskiej, które rzadko pojawiają się na przesyłkach bądź z powodu wysokiej wartości nominalnej bądź małej
dostępności znaczka w urzędach pocztowych, rzadziej z powodu ograniczeń w działalności pocztowej.
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Na wystawie zaprezentowano również okolicznościowe kartki, znaczki personalizowane (tzw.
Mój znaczek) oraz okolicznościowe datowniki i stemple wydawane przez Politechnikę Krakowską, zachęcając społeczność politechniczną do użycia ich zgodnie z przeznaczeniem, jako przesyłki listowe
i wysyłanie ich drogą pocztową.
Wystawa pochodzi ze zbiorów Władysława Andreasika oraz Jerzego Dudy, absolwenta Politechniki Krakowskiej, prezesa Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycznego „Cracoviana”, a znaczący wkład
w przygotowanie wystawy wniósł profesor Jan Pielichowski, Członek Rady Muzeum PK, filatelista i dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK w latach 1990 –1993. Wydział ten obchodził w roku
2018 pięćdziesięciolecie istnienia i z tej okazji wydane zostały walory filatelistyczne, łączące Wydział
z patronem PK Tadeuszem Kościuszką, również obecne na wystawie.
Prof. Marcin Chrzanowski
Muzeum Politechniki Krakowskiej
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O wystawie

Wystawa kolekcjonerska w Muzeum Politechniki Krakowskiej zbudowana jest z fragmentów kolekcji
prof. Jana Pielichowskiego, dr. inż. Jerzego Dudy i mgr. inż. Władysława Andreasika.
Obejmuje ona:
a) walory filatelistyczne, głównie całości pocztowe czyli koperty przesyłek z obiegu pocztowego
ofrankowane znaczkiem czy znaczkami o motywach kościuszkowskich,
b) oryginalne widokówki z różnych okresów przedstawiające wizerunki Tadeusza Kościuszki, wydarzenia z jego życia i działalności,
c) pamiątki z Roku Kościuszkowskiego 2017 w postaci dawnych widokówek z nowym ofrankowaniem oraz
d) fragmenty współczesnych kolekcji pracowników i absolwentów PK.
Walory filatelistyczne są prezentowane na 9 planszach pionowych natomiast widokówki na planszy
poziomej. Na 7 planszach pionowych pokazano całości pocztowe polskie i amerykańskie pogrupowane
według czasu ich powstawania to znaczy:
w latach 1918 –1939 (okres II Rzeczypospolitej)
• w roku 1933, po wydaniu przez Pocztę USA znaczka z widokiem pomnika Tadeusza Kościuszki
• w okresie drugiej wojny światowej (poczty w obozach jenieckich)
• w okresie Polski Ludowej ( w latach 1944 –1952)
• w latach 1952 –1989, w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
• w latach 1990 – 2018 (współcześnie w okresie Rzeczypospolitej Polskiej)
•

Na kolejnych dwóch planszach znalazła się część kolekcji Muzeum PK, pracowników i absolwentów
od 1970 roku oraz pozycje wyemitowane z okazji jubileuszy Politechniki i Roku Kościuszkowskiego na
Politechnice Krakowskiej.
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Numery znaczków wydanych przez Pocztę Polską podane są wg. „Katalogu Znaczków Polskich i z Polską
związanych”, tom I, 2019, wydawanych rok rocznie przez firmę Andrzeja Fiszera. ( Fi.).
Kartki pocztowe są numerowane wg. w/w Katalogu Andrzeja Fiszera tom II, 2016, ( Cp.)
Numery znaczków wydane przez Pocztę USA podawane są wg. Katalogu SCOTT ( Sc.)
Dr inż. Jerzy Duda
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Znaczki, koperty i karty pocztowe

Koperta o wymiarach 156 x 125 mm przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki i odręcznie wpisanym numerem 2206, wysłanej dnia 11 I 1933 r. z Urzędu Pocztowego Łódź 8 do adresata w Berlinie – Steglitz. Ofrankowanie przesyłki jest mieszane i zawiera; znaczek
wydany przez Pocztę Polską z okazji 200 rocznicy urodzin Jerzego Waszyngtona z portretami Jerzego
Waszyngtona, Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego (Fi. 250), serię znaczków wydanych w 1927 r.
z dopłatą na cele oświaty (Fi. 228 i 229) oraz znaczek (Fi. 257). Łączna kwota ofrankowania wynosi 1,20
zł (+ 10 gr. dopłaty) i jest zgodna z ówczesną taryfą. Przesyłka dotarła do adresata 12 I 1933 r. o czym
świadczy stempel odbiorczy na rewersie koperty.
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Koperta firmowa z „okienkiem” Fabryki Aparatów Elektrycznych o wymiarach 156 x 125 mm przesyłki
listowej firmowej, zagranicznej, wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 2 dnia 9 V 1932 roku. Frankaturę stanowią 3 znaczki w tym jeden znaczek wydany przez Pocztę Polską z okazji 200 lecia urodzin
Jerzego Waszyngtona (Fi. 250), oraz 2 znaczki (Fi. 257). Łączna frankatura wynosi 60 groszy i była zgodna z ówczesną taryfą.
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Koperta o wymiarach 140 x 92 mm przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki i odręcznie wpisanym numerem 4464 wysłanej dnia 14 VII 1932 r. z Urzędu
Pocztowego w Stanisławowie do Francji (Uniwersytet w Nancy). Przesyłka jest ofrankowana na rewersie
koperty 6 znaczkami w tym dwoma znaczkami (Fi. 250) wydanymi przez Pocztę Polską z okazji 200 rocznicy urodzin Jerzego Waszyngtona oraz czterema znaczkami (Fi. 240). Łączna frankatura wynosi 1,20 zł
co było zgodne z ówczesną taryfą. Przesyłka dotarła do adresata dnia 17 VII 1932 r. o czym świadczy
odbitka stempla odbiorczego.
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Koperta o wymiarach 137 x 108 mm przesyłki listowej prywatnej, zagranicznej, wysłanej z Urzędu Pocztowego Łomża dnia 31 VIII 1932 r. do Francji (Uniwersytet w Nancy). Przesyłka jest ofrankowana pionową parą znaczków (Fi. 250) na rewersie koperty o wartości 0,60 zł co było zgodne z ówczesną taryfą.
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Koperta o wymiarach 155 x 120 mm przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem, wysłanej z Urzędu Pocztowego Łódź 4 w dniu
23 V 1933 r. Przesyłka ofrankowana jest na rewersie koperty czteroznaczkowym blokiem znaczków wydanych przez Pocztę Polską z okazji 200 lecia urodzin Jerzego Waszyngtona (Fi. 260). Wartość frankatury
wynosi 1,20 zł i była zgodna z ówczesną taryfą.
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Koperta Firmowa Banku Zachodniego S.A. w Łodzi o wymiarach 154 x 118 przesyłki listowej, firmowej,
poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem 1414 wysłanej z Urzędu
Pocztowego Łódź 1 w dniu 5 IX 1939 r. (sic) do Belgii. Frankatura składa się z jednego znaczka wydanego przez Pocztę Polską w 1938 r. z okazji 150 rocznicy uchwalenia konstytucji Stanów Zjednoczonych
Ameryki o wartości 1,00 zł. Frankatura zgodna z ówczesna taryfą.
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Koperta FDC (Pierwszy Dzień Obiegu) wydana w USA o wymiarach 165 x 93 mm ilustrowana portretem Tadeusza Kościuszki, jako przesyłka listowa, prywatna wysłana 13 października 1933 r. z Detroit.
Przesyłka ofrankowana czteroznaczkowym blokiem znaczka wydanego z okazji 150 rocznicy nadania Tadeuszowi Kościuszce obywatelstwa amerykańskiego z widokiem pomnika Tadeusza Kościuszki (Sc. 734).
Znaczki są skasowane datownikami; pocztowym i okolicznościowym, a na kopercie znajdują się dodatkowo; odręczna adnotacja listonosza oraz odbitki pocztowych pieczątek informacyjnych.
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Koperta o wymiarach 165 x 93 mm przesyłki listowej prywatnej, poleconej z erką, którą stanowi odbitka pieczątki z numerem odbitym numeratorem (523981) wysłana z USA do Kanady. Ofrankowanie
przesyłki składa się z czterech znaczków w tym trzech z widokiem pomnika Tadeusza Kościuszki znajdującego się w Waszyngtonie (Sc. 734) oraz jednego z wizerunkiem Jerzego Waszyngtona (Sc. 720).
Łączna frankatura wynosi 18 centów.
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Koperta o wymiarach 156 x 128 mm (uszkodzona z jednego boku przy jej otwieraniu) przesyłki listowej
prywatnej, poleconej z erką w formie odbitki pieczątki i odręcznie wpisanym numerem (2905) przewiezionej drogą lotniczą (odręczny dopisek Par Avion). Przesyłka nadana w Urzędzie Pocztowym Łódź dnia
15 XII 1945 r. do Szwajcarii na adres Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie. Przesyłka
jest ofrankowana 6 znaczkami w tym pięć znaczków z widokiem pomnika Tadeusza Kościuszki w Łodzi
zburzonego w czasie drugiej wojny światowej (Fi. 359) oraz jeden znaczek pochodzi z serii „Zabytki Krakowa” wydanej przez Pocztę Polską w 1945 r. z widokiem pomnika Tadeusza Kościuszki na Wawelu (Fi.
363). Łączna frankatura wynosi 16,00 zł i jest zgodna z ówczesną taryfą. Przesyłka została sprawdzona
przez cenzurę wojskową, o czym świadczy odbitka pieczątki z numerem cenzora.
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Koperta o wymiarach 154 x108 mm przesyłki listowej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki
i odręcznie wpisanym numerem RN 515... (pozostałe cyfry nieczytelne) wysłanej drogą lotniczą z Urzędu
Pocztowego Przemyśl 1 w dniu 22 II 1946 r. do Nowego Jorku. Przesyłka została dostarczona wpierw
do Urzędu Pocztowego Kraków 2 gdzie została ocenzurowana, o czym świadczy odcisk stempla cenzury. Przesyłka dotarła do Nowego Jorku 9 maja 1946 r., o czym świadczy odcisk stempla odbiorczego.
Przesyłka jest ofrankowana dwunastoma znaczkami, z czego na awersie znajduje się 6 znaczków, i na
rewersie 6 znaczków. Na awersie są to znaczki z wydania Poczty Polskiej (tzw. łódzkiego) z 1945 r.,
na których jest widok pomnika Tadeusza Kościuszki zniszczonego w czasie drugiej wojny światowej
(Fi. 359). Natomiast na rewersie znajdują się trzy znaczki z wydania łódzkiego (Fi. 359) oraz 3 znaczki
(Fi. 376 b) z serii przedrukowej. Łączna kwota ofrankowania to 31,50 zł i była zgodna z ówczesną taryfą.
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Koperta do przesyłek listowych drogą lotniczą o wymiarach 155 x 91 mm wysłana, jako przesyłka polecona z Urzędu Pocztowego Kraków 1 w dniu 24 VI 1949 r. do USA. Na rewersie koperty odbitki stempli
odbiorczych z Chicago i Granite City (29 JUN 1949). Przesyłka ofrankowana trzema znaczkami z serii
„Bojownicy o wolność i demokrację” wydanymi przez Pocztę Polską w 1948 roku z wizerunkami Franklin
Delano Roosevelt’a (Fi. 489), Kazimierza Pułaskiego (Fi. 490) i Tadeusza Kościuszki (Fi. 491). Wartość
frankatury wynosi 300 zł, a taryfa przewidywała opłatę za taką przesyłkę 110 zł. Przesyłka ma, zatem
cechy przesyłki filatelistycznej.
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Widokówka o standardowych wymiarach przedstawiająca w części ilustracyjnej widok Zamku Królewskiego na Wawelu wysłana z Urzędu Pocztowego Kraków 1 we wrześniu 1945 r. do Czechosłowacji.
Widokówka jest ofrankowana jednym znaczkiem z serii znaczków Poczty Polskiej z 1945 r., na których
pokazane są widoki zabytków Krakowa (tzw. wydanie krakowskie). Znaczek wykorzystany do ofrankowania przesyłki przedstawia widok pomnika Tadeusza Kościuszki na Wawelu (Fi. 363). Ofrankowanie jest
zgodne z ówczesna taryfą. Na widokówce znajdują się podpisy członków drużyny piłkarskiej, a przesyłka
odbyła się po wygranym przez Czechów meczu 4:2 ( prawdopodobnie był to mecz ze Slavią Praga).
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Koperta o wymiarach 145 x 96 mm przesyłki listowej zagranicznej, z erką w postaci odbitki pieczątki
z odręcznie wpisanym numerem 2287, wysłanej drogą lotniczą z Urzędu Pocztowego Łódź 1 dnia 12 XII
1945 r. do Północnej Rodezji (obecnie Zambia w Afryce). Przesyłka została ocenzurowana przez cenzurę wojskową, o czym świadczy odbitka stempla cenzora z jego numerem 1026. Przesyłka dotarła do
miejscowości Kitwe, (w północnej Rodezji) dnia 20 II 1946 r., o czym świadczy odbitka stempla odbiorczego. Przesyłka jest ofrankowana na rewersie jedenastoma znaczkami, z których 10 to znaczki (tzw.
wydania łódzkiego) z widokiem pomnika Tadeusza Kościuszki w Łodzi (Fi. 359) zniszczonego podczas
wojny światowej, a jeden znaczek przedstawia pomnik Tadeusza Kościuszki na Wawelu i pochodzi z serii
wydania krakowskiego „Zabytki Krakowa” z 1945 r. (Fi. 363). Łączna frankatura wynosi 31,00 zł i była
zgodna z ówczesną taryfą.
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Koperta o wymiarach 146 x 114 mm przesyłki listowej, krajowej, prywatnej, poleconej z erką w postaci
odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem 2760 wysłanej z Urzędu Pocztowego Lubliniec 1 dnia
18 III 1944 r. do Łodzi. Przesyłka jest ofrankowana parką poziomą znaczków z dolnym marginesem (tzw.
wydania łódzkiego) z widokiem pomnika Tadeusza Kościuszki w Łodzi (Fi. 359) zniszczonego w czasie
drugiej wojny światowej. Ofrankowanie 6,00 zł było zgodne z ówczesną taryfą.
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Koperta o wymiarach 160 x 114 mm przesyłki listowej, krajowej, poleconej z erką w postaci odbitej
pieczątki z odręcznie wpisanym numerem144. Dodatkowo z adnotacją o pospiesznym doręczeniu, czyli
wysłana, jako ekspresowa z Urzędu Pocztowego Bliżyn w dniu 12 III 1955 r. do Radomia. Ofrankowanie
przesyłki stanowi 7 znaczków na awersie w tym 2 poziome parki z marginesem, wydanych przez Pocztę Polską w 1954 r. dla uczczenia 160 rocznicy Powstania Kościuszkowskiego (Fi. 740 i 741) oraz dwa
znaczki (Fi. 534 i jeden Fi. 68). Łączna frankatura wynosi 2,00 zł.
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Koperta o wymiarach 166 x 109 mm przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z numerem odbitym z numeratora 003861 wysłanej z Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 1 dnia 28 VI 1961 r. do byłego NRD. Przesyłka ofrankowana jest ośmioma znaczkami w tym
pięcioma znaczkami wydanymi przez Pocztę Polską o tematyce „Wielcy Polacy” z portretem Tadeusza
Kościuszki (Fi.1090 – 1993). Pozostałe znaczki to (Fi. 1045, 1052 oraz 1085). Łączna frankatura wynosi
5,60 zł i jest zgodna z ówczesną taryfą.
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Koperta o wymiarach 162 x 115 mm przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej, poleconej z erką w formie naklejki z kolejnym numerem wydrukowanym na naklejce 008785, wysłanej drogą lotniczą (naklejka
lotnicza Par avion) z Urzędu Pocztowego Warszawa 10 w dniu 11 XI 1968 r. do Rumunii. Ofrankowanie
przesyłki składa się z czterech znaczków w tym dwóch znaczków wydanych przez Pocztę Polską w 1967
roku z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki dla upamiętnienia 150 rocznicy jego śmierci (Fi. 1660) oraz
znaczków (Fi. 1671 i 1697). Łączna frankatura wynosi 6.00 zł i jest zgodna z ówczesną taryfą.
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Koperta o wymiarach 161 x 115 przesyłki listowej, prywatnej przesłanej drogą lotniczą (stosowna naklejka lotnicza znajduje się na awersie koperty) z Polski (datowniki Urzędu Pocztowego, z którego wysłano przesyłkę są nieczytelne) do Południowej Afryki. Przesyłka ofrankowana jest trzema znaczkami w tym
dwoma znaczkami serii wydanej przez Pocztę Polską w 1967 r. z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki dla
upamiętnienia 150 rocznicy jego śmierci (Fi. 1659, 1660), oraz jednym (Fi. 1482). Frankatura wynosi
5,60 zł.
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Koperta o wymiarach 162 x 112 mm przesyłki listowej, prywatnej, zagranicznej, poleconej z erką w postaci odbitki pieczątki z odręcznie wpisanym numerem wysłanej z Urzędu Pocztowego Warszawa 1
w dniu 19 IX 1979 r. do Meksyku. Przesyłka jest ofrankowana pięcioma znaczkami, z których cztery
znajdują się na awersie, a jeden na rewersie. Najciekawszym znaczkiem wchodzącym w skład frankatury
jest znaczek wydany przez Pocztę Polską w 1979 r. (Fi. 2489) z okazji odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki w Filadelfii, który zaprojektował prof. Marian Konieczny. Pomnik jest darem społeczeństwa polskiego. Znaczek przedstawia widok rzeźby i jest rzadko spotykany na całościach pocztowych. Na ofrankowanie przesyłki listowej składają się oprócz wspomnianego znaczka jeszcze znaczki (Fi. 2430, 2291,
2027) o łącznej frankaturze na awersie 19,50 zł.
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Zaproszenie na wystawę „Panorama Racławicka 1894 Lwów – Wrocław 1994” z kolekcji Krzysztofa
Lachowicza „Ikonografia Kościuszkowska” drukowane na kartce pocztowej, wydanej przez Pocztę Polską
w 1985 r. (Cp. 900) z okazji odsłonięcia „Panoramy Racławickiej” we Wrocławiu.
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Wydania Jubileuszowe dla Politechniki Krakowskiej

Koperta z okolicznościowym stemplem wydanym z okazji 25 lecia Politechniki Krakowskiej w 1970 r.
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Karta pocztowa wydana w 1994 r. z okazji 50 lecia Politechniki Krakowskiej, opatrzona okolicznościowym stemplem z widoczną datą 19. 10. 1995 r.
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O

kolicznościowa karta pocztowa wydana w 2015 r. z okazji jubileuszu 70 lecia Politechniki Krakowskiej. Na kartę naklejono znaczek personalizowany wydany z tej okazji przez Pocztę Polską. Przedstawia
Jana Pawła II – Honorowego Senatora i Profesora PK. Na całości zamieszczono również okolicznościowy
stempel wydany z w/w okazji.
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O

kolicznościowa karta pocztowa wydana w 2015 r. z okazji jubileuszu 70 lecia Politechniki Krakowskiej. Na kartę naklejono znaczek personalizowany wydany z tej okazji przez Pocztę Polską. Przedstawia
pomnik Tadeusza Kościuszki znajdujący się na dziedzińcu Kampusu Politechniki Krakowskiej. Na całości
zamieszczono również okolicznościowy stempel wydany z w/w okazji.
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Karta pocztowa wydana w 2016 r. z okazji ogłoszenia Roku Kościuszkowskiego na Politechnice Krakowskiej. Kartkę opatrzono okolicznościowym stemplem wydanym z tej okazji oraz znaczkiem personalizowanym przedstawiającym fragment obrazu Juliusza Kossaka „Kościuszko pod Racławicami”.
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Karta pocztowa wydana w 2016 r. z okazji ogłoszenia Roku Kościuszkowskiego na Politechnice Krakowskiej. Kartkę opatrzono okolicznościowym stemplem wydanym z tej okazji oraz znaczkiem personalizowanym przedstawiającym 40-ty jubileuszowy Bieg Kościuszkowski.
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Karta pocztowa wydana w 2017 roku z okazji 50-lecia Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.
Opatrzona okolicznościowym stemplem oraz znaczkiem personalizowanym z wizerunkiem Tadeusza
Kościuszki wydanymi z okazji jubileuszu.
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Karta pocztowa wydana w 2019 r. upamiętniająca zakończenie uroczystości kościuszkowskich na PK.
Opatrzona stemplem i znaczkiem wydanymi z tej okazji. Przedstawia fasadę budynku głównego Politechniki Krakowskiej.
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Karta pocztowa wydana w 2019 r. upamiętniająca zakończenie uroczystości kościuszkowskich na PK.
Opatrzona stemplem i znaczkiem wydanymi z tej okazji. Przedstawia fasadę kościoła Świętego Floriana.
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Karta pocztowa wydana w 2019 r. upamiętniająca zakończenie uroczystości kościuszkowskich na PK.
Opatrzona stemplem i znaczkiem wydanymi z tej okazji. Przedstawia fragment Zamku i Katedry Wawelskiej w Krakowie.
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