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Publikace Ze Sibiře do nezávislého Polska 1914-1918.
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- 3 Jerzy Gruszczyński: „Ze Sibiře do nezávislého Polska 1914-1921“
Výběr vojenských a filatelistických dokumentů. Vydání Hlavního výboru polských filatelistů, Varšava 2007. Vytiskla Národní tiskárna, S.A. Krakov.
Publikace pojednává o:
- Polácí na Sibiři do r.1917,
- I.světová válka, polské vojenské formace na územích záborů,
- Poláci v ruských zajateckých táborech 1914-1918,
- Poláci v Japonských zajateckých táborech,
- podmínky a organizace Polského vojska v létě 1918,
- samostatný polský vojenský oddíl v Murmaňsku 1918-1919,
- Polský legion ve Finsku,
- V.divize polských střelců (Sibiřská) 1918-1920,
- IV.divize polských střelců na Kubáni,
- Poláci z Polské armády v severním Rusku a na Sibiři v polsko-sovětské
válce 1919-1920,
- přílohy, ilustrace a mapy včetně jejich soupisu,
- výpisky z důležitých informací,
- zdroje a historická literatura,
- literatura filatelistická,
- soupis příloh.
Publikace má 243 stran, je tištěna na křídovém papíru. Součástí vydání je 8 map
týkajících se popisovaných událostí. Mapy jsou mimo hlavní publikaci ve specielním obalu do něhož je i publikace zakomponována.
Jedná se o vydání všeho dostupného o problematice s dobovými vojenskými a
filatelistickými dokumenty. Zvláště cenná je část dokumentů filatelistických.
V publikaci je celá řada málo známých a vzácných dokladů a dokumentů. Každý,
kdo se jen trochu o problematiku zajímá si zde přijde na své. Pro sběratele
v České a Slovenské republice se jedná o materiály, které v češtině či slovenštině
nejsou našim filatelistům dostupné.
Publikaci je možno objednat přes Klub sběratelů polských známek. Možno si o ni
i sám napsat na adresu: „Biuro Zarządu Głównego PZF, Aleje 3.Maja 12,
00391 WARSZAWA, Polsko“. Bude-li si někdo psát o publikaci přímo, uveďte
prosím, že jste se o publikaci dozvěděli přes náš Klub sběratelů polských známek
v České a Slovenské republice prostřednictvím zpravodaje klubu SYRENA.
Publikace stojí 75 zł. + poštovné. Peníze je třeba poslat na konto: „Bank
Milennium S.A. 63116022020000000027169855“. Poštovné činí v současné
době (konec listopadu 2006) 34,70 zł. s tím, že zaplacená publikace bude poslána
přímo na objednávajícího doporučenou, zahraniční, prioritní zásilkou. Bude-li
více zájemců, může Vám klub publikaci objednat a s klubem se vyrovnáte
v korunách. Při zhruba 110 zł. vč. poštovného je to částka v Kč asi 880 Kč.
Případné dotazy Vám zodpoví předseda klubu na kterého se můžete obrátit. Jeden
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- 4 výtisk má díky autorskému výtisku i náš Klub polské známky. Za něj patří
srdečné poděkování Hlavnímu výboru PZF ve Varšavě. Případní zájemci ze
Slovenska ať si dohodnou úhradu publikace s předsedou Klubu polské známky.
V červenci 1918 byla v Čeljabinsku zorganizována československá polní pošta na
Rusi. Trasa pošty byla více jak 4000 km dlouhá a vedla ze Syrzanu do Vladivostoku přes Čeljabinsk, Omsk. Úřady této polní pošty byly na uvedené trase ve
všech větších městech. Pošta se dopravovala do Vladivostoku a přes Japonsko do
Terstu. V předpisech československé polní pošty bylo uvedeno, že tuto polní
poštu mohou používat i vojáci polských legií na Sibiři a všichni vojáci spojenců,
a to nejen ve vzájemném styku, ale i ve spojení s ruskými úřady a osobami ve
vlasti. Vedení československé polní pošty se v r.1920 vrátilo společně
s československým vojskem a celým svým vybavením do vlasti. I o tom se
publikace zmiňuje. V srpnu 1920 loď „Prezident Grant“ vykonala již 35. cestu
z Vladivostoku do Terstu.
****************************************************************

Vydání Občanského výboru města Varšavy 1915-1916.
Občanský výbor, který vznikl v době evakuace ruských vojsk a úřadů z Varšavy
dostal 1.8.1915 celou korespondenci, která se nahromadila v ruských poštovních
úřadech s cílem jejího doručení adresátům. Doručování realizovala Sekce práce
výboru (Sekcja Pracy Komitetu). Zásilky roznášeli harceři (skauti) a žáci. Do
specielních pokladniček sbírali dobrovolné dávky od adresátů na společenské
účely. Když ve Varšavě začala pracovat německá pošta, Občanský výbor dnem
15.9.1915 vedl jednání s německou poštou. Předmětem jednání bylo doručování
korespondence na území Varšavy, která přicházela do Varšavy prostřednictvím
německé pošty, která sama ale nerealizovala doručovací služby.
S odvoláním na pověření Ruskou poštou byla okupačním orgánům představena
již existující a fungující doručovací městská pošta. Byly představeny i doručovací
známky údajně schválené již dříve ruskou poštou. Po tomto taktickém manévru,
hned po prvním jednání s německou poštou, byla pověřena tiskárna J.Cotty
vytištěním známek dvou nominálních hodnot, zpočátku v malém nákladu. Výbor
navrhl německé poště zorganizování městské doručovací pošty, která by za svou
činnost mohla vybírat poplatky pomocí poštovních známek. Jednání vedla rychle
k realizaci záměru.
20.9.1915 byl ve Varšavě otevřen německý poštovní úřad a 23.9. v 17.00 hodin
otevřel Občanský výbor ve Varšavě městskou poštu. Úkolem městské pošty bylo
doručování obyčejných zásilek a oznámení německé pošty o zásilkách doporučených, které musely být odebírány adresáty osobně na německé poště. Městská
pošta realizovala své služby obyvatelstvu nejen ve Varšavě, ale i v širokém,
několikakilometrovém obvodu kolem města. Představitelé menších osad kolem
Varšavy se hlásili na městské poště a odsud si odnášeli svoji poštu bez poplatků
za doručení.
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- 5 Městská pošta zpočátku doručovala jen poštu přicházející do Varšavy z vnějšku,
od 21.10.1915 povolily okupační orgány i doručování pošty podané na území
města (místní přeprava zásilek). Zásilky musely být ale vypláceny německými
známkami podle mimomístního tarifu. Městská pošta tak doručovala zásilky, kde
odesilatel musel vedle německých známek na zásilku vylepit i doruční známky
městské pošty. Takovéto zásilky byly označeny razítkem „WRĘCZENIE OPŁACONE“ (doručení zaplaceno). Od 20.10.1915 doručovala městská pošta i telegramy. Nedoručitelné zásilky byly vráceny Německé poště s tím, že známky
městské pošty byly ze zásilek odlepovány a zachovány pro kontrolu. Když byl ve
Varšavě vytvořen Samospravný městský výbor, Občanský výbor se zrušil dnem
10.5.1916 i se svými orgány a tedy i s městskou poštou. Občanský výbor pak
předal veškerou svoji agendu nově vytvořenému Městskému samosprávnému výboru. Následně Městský samosprávný výbor po ustavení Regenční rady vlády
Polského království navrhl vládě a Královsko-polskému ministerstvu vnitra, aby
se ujali městské pošty jako zárodku budoucí státní pošty. Předání pošty Městskou
samosprávní radou se uskutečnilo 1.7.1918.
Po odzbrojení Němců městská pošta dnem 16.11.1918 naposledy vybírala
doručné za zásilky a přetvořila se následným dnem na státní poštu a na poštovní
úřad WARSZAWA 1.
Vydané známky: (23.9.1915) 1)- 5gr., černomodrá,starý znak města s podtiskem
zelenkavým nebo hnědým,
2)- 10gr.,polská orlice, různé odstíny červené, různé odstíny podtisku.
Vydání Občanského výboru města Varšavy. Dvoubarevná litografie tiskárny
J.Cotty ve Varšavě. Papír obyčejný, bílý. Perforace řádková Zř.11 ½.
Známky byly zavedeny do poštovního provozu v den otevření městské pošty bez
uvedení příslušného nařízení. Známka 1)- 5gr. byla vypotřebována v poštovním
provozu, známka 2)- 10gr. byla v oběhu do 19.10.1916. Vydání známek 1) a 2)
předešlo vydání známek I), II).
Rok 1915-září: Vydání známek K.O.sM.W. ve vzoru známek 1) a 2), nepřipuštěné do oběhu. Dvoubarevná litografie tiskárny J.Cotty ve Varšavě. Papír obyčejný, bílý, perforace řádková Zř.11 ½.
Známka I) –5gr.v různých odstínech zelené, barvy podtisku: pískový (tmavý a
světlý), nazelenalý a krémový.
II) –10gr.v různých odstínech černé barvy, podtisk pískový, žlutopískový a
krémový. Známka 5gr. představuje starý znak Varšavy, známka 10gr. polskou
orlici. Obě známky mají znaky z XVI.století.
Známky navrhl Edward Trojanowski. Námět čerpal z díla J. Brauna a F.Hogenberga „Theatrum Urbium praecipuarum mundi (1593-1613).
Známky byly tištěny v PA o 40 kusech známek (8x5). Tisk čistý a ostrý. Lep na
známky byl nanášen po tisku a následně byly známky i řádkově perforovány.
Existují známky 5gr. bez levé perforace a známky 10gr. bez horní perforace. Po
jednom PA bez perforace a bez lepu dostal autor návrhu. Oba archy se později
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- 6 dostaly k soukromému sběrateli. Jinak byly tyto známky rozparcelovány a označeny soukromou vlastnickou značkou. Zbylo 13 kusů známky 5gr. a 16 kusů
známky 10gr. Tyto jsou v Muzeu PiT spolu se sbírkou tohoto soukromého
sběratele (umělecký malíř Stanislav Ejsmond).
Ve spěchu se zjistilo, že nominál 5gr. není kryt existencí mincí této hodnoty.
Tyto známky nebyly proto poštovně používány. Ke dni otevření městské pošty
byly vytištěny známky již v o něco pozměněných barvách. Známky I a II byly
jako suvenýry prodávány za 3-násobek nominálu, později i dráž a nakonec za
5 rublů za dvojici.
Známky I a II nacházíme razítkované z ochoty a s ručními přetisky 6 grošů v různých barvách. Tyto přetisky byly připraveny pro pozdější vydání. Jsou známy i
tiskové zkoušky známek I a II. Náklad byl 2000 kusů (50 archů) od každé hodnoty. Toto je oficielní verze, ale byla zde i možnost při nedostatečné kontrole
vytisknout něco navíc. Krátce na to se prodávaly další vydání známek a dokonce i
padělky známek I a II. Byly provedeny dotisky z originálně velkého tiskového
kamene. Dotisky se liší od známek I a II hrubšími liniemi kresby místo jemných a
ostrých. Liší se i barvou. 5gr. je olivově zelená místo šedozelené. 10gr. je černě
hnědá místo černé. Dotisky jsou s lepem perforované i neperforované.
Padělky jsou známy dva. Jejich popis je v Monografii polských známek na
str.1109/35. Literatura uvádí i chybotisky známek 5 a 10gr. s uvedením příslušného známkového pole na PA. Podrobněji viz Monografie polských známek díl
IV str.1109 (34). PA pozdějších vydání se liší od počátečních užšími okraji PA.
Počáteční vydání měla okraje širší.
Celkový náklad známky 5gr. byl 268.000 kusů, z toho neupřesněný počet byl
použit pro přetisky 6gr. Známky 10gr. bylo vydáno 1,666.000 kusů, z toho
92.000 přetištěno na novou nominální hodnotu. Známka 5gr. byla od počátku
používána jako 6 grošová i bez přetisku po 21.10.1915 na korespondenci větších
firem a bank. Ušetřilo se tak pracné přetiskování známek. Známka 5gr. byla
v použití ještě počátkem listopadu 1915 i když již v té době byly v použití další
známky jiných hodnot.
Známka 10gr. byla používána na zásilky nad 250g, na expresní zásilky a na
telegramy. Poplatek za expres zásilku a telegram byl ve výši 20gr. Celkem bylo
na zásilky použito 281.538 známek, z toho na 47.581 telegramů, 71.513
expresních zásilek a 43.350 zásilek váhy nad 250g.
Padělky známek se liší barvou samotných známek i jejich podtisku.
Známky použité pro úřední účely: Na základě ruského nařízení z 27.12.1883
braly magistráty ve prospěch města poplatky ve výši 10 kopějek za každý jimi
vystavený dokument. Totéž platilo i pro doklady vystavené policií. K tomu sloužily zvláštní známky vydávané pro městskou administrativu. Když ve Varšavě
nahradila ruskou policii policie městská, přestalo se používat městské známky
starého typu s ruskými nápisy. Určitou dobu ke hrazení poplatků sloužily dvojice
známek 10gr. (10 kop.bylo 20gr.). Známky byly znehodnocovány převážně
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- 7 kulatými razítky městské policie. Barva razítek byla červená, modrá, fialová,
zřídka černá. Razítka měla kruhový nápis MILICJA MIEJSKA ST.M.WARSZAWY, uprostřed byla Syrenka a nápis: „Komisarjat (I-XXIII). Místo těchto
razítek nebo vedle nich se používalo i razítko „M.M“ (Milicja Miejska. Výška
razítka byla 26 mm.
Od 23.9.1915 se používala známka č.3). Byla to známka č.1) s ručním přetiskem
nové hodnoty „6gr.“ Byla to známka 6gr./5gr. černomodrá s podtiskem
nazelenalým. Přetisky byly v barvě červené, červenofialové a černé. Přetisky na
zámkách nacházíme dvojité i trojité.
Od 30.9.1915 se používala známka č.4). Byla to opět známka č.1) s ručním
přetiskem nové hodnoty 6 GROSZY (v rámečku). Barvy přetisků jak u známky
č.3).
Od 13.10.1915 se používala známka č.5) s typografickým přetiskem nové hodnoty 6/5gr. Přetisk byl ve dvou typech. Typ I – úzké „6-ky“ a Typ II –široké „6ky“. Barva přetisků černá, černomodrá, modrá. Přetisky byly provedeny v tiskárně firmy Rubiszewski a Wrotnowski ve Varšavě. Mezera mezi šestkami byla u
Typu I 13-13,5 mm u Typu II 12,5-13 mm. Na 40 známkovém PA bylo 35
známek Typu I a 5 známek (poslední sloupec PA) Typu II. Přetisková forma
obsahovala 40 kusů známek. Náklad 118.000 kusů známek.
10.11.1915 známka č.6) 10gr. s přetiskem 2/10gr. Jsou to tak zvané velké 2-ky.
Přetisk byl proveden v tiskárně firmy Rubiszewski a Wrotnowski. Přetisková
forma byla 40-známková, přetisk byl proveden typografií. Náklad 92.000 kusů,
z toho na zásilky použito kolem 13.000 kusů.
22.11.1915 se používala známka č.7). Přetisk byl proveden na známce 5gr.zelené.
Přetisk 6/5gr. Přetisk šedě pískový a zelenopískový. Přetisk proveden litografií.
Přetisk firmy J.Cotty (tak zvané malé 6-ky). Existují exempláře se zalitými 6kami. Náklad 720.000 kusů. Asi polovina použita na zásilky. Nepo-užitý zbytek,
40.000 kusů vrátila pošta Výboru.
18.12.1915 se používala známka č.8). Černý, litografický přetisk na červené
známce 10gr., tak zvané „malé dvojky.“ Přetisk matný, podtisk nažloutlý nebo
přetisk lesklý, podtisk nažloutlý. Náklad 308.000 kusů známek. Na korespondenci použito asi 37.000 kusů.
2.2.1916 se používaly známky č.9), přetisk 2gr./10gr. a známky č.10), přetisk
6gr./5gr. Dne 2.2. vyšel první náklad obou známek (9 i 10). II.náklad známky č.9
vyšel v dubnu 1916 a III.náklad známky č.9 v září 1916.
U známky č.10 vyšel II.náklad 19.3.1916 a III.náklad 17.-21.6.1916.
Přetisk tvoří * 2 gr.* (č.9) a * 6 gr.* (č.10).
Na korespondenci použito:
Náklad (kusy) Známka č.9.
Známka č.10.
I.
556.000
506.000
-známky č.9. 446.732 kusů
II.
397.200
1,011.200
-známky č.10. 2,587.013 kusů
III.
960.000
1,600.000
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- 10 Celistvosti na předcházejících stranách: všechny mají 3 fen.hnědou známku s přetiskem RUSSISCH/POLEN. Razítka německé pošty WARSCHAU ** h., jsou
s daty: 19.1.16. 3-4 N, 20.1.16. 4-5 W, 20.1.16. 12 N a –5.2.16. 6-7 N. Všechny
zásilky mají otisk razítka WRĘCZENIE OPŁACONE v rámečku. U tří kusů
zásilek je rozměr razítka 97x17 mm, u jedné zásilky to je 62x10 mm.
1) Zásilka s expedičním datem 19.1.16. 3-4 N: má doruční známku č.7) s přetiskem 6/5gr. zelenou, pozadí šedopískové. Přes známku je otisk jednokruhového
razítka s textem: nahoře K.O.M.s.W, dole POCZTA MIEJSKA, uprostřed znak
varšavské Syreny. Tarif za doručení 6gr. Razítko městské pošty je bez data.
2) Zásilka s expedičním razítkem 20.1.16. 4-5 W: má doruční známku č.7), ale
půlenou s přetiskem 6/5gr. Půlená známka je místo známky 2 gr. za doručení
tiskovin. Pošta sama známky nepůlila, ale tolerovala to firmám, které známky na
zásilky lepily. Na doruční známce městské pošty je razítko dvoukruhové s můstkem přesahujícím mezikruží. V horní části mezikruží je nápis: K.O.M.s W. dole
je nápis POCZTA MIEJSKA s rozlišením pod můstkem „b“.
3) Zásilka s expedičním razítkem 20.1.16. 12 N: Přes doruční známku je otištěno
razítko městské pošty stejné jako u zásilky č.1 z 19.1.1916. Razítko je jednokruhové, průměr 28 mm. Razítko městské pošty bez data. Doruční známka 10gr.
bez přetisků.
4) Zásilka s expedičním razítkem –5.2.16. 6-7 N: Doruční známka č.8) přetisk
2/10gr. (malá 2-ka), tisk matný, podtisk nažloutlý. Přes známku městské pošty je
otištěno elipsovité razítko. Nahoře je text K.O.ST.M./WARSZAWA. Dole pak
nápis POCZTA MIEJSKA. Uprostřed je datum 5 – II 1916.
Všechny 4 zásilky jsem dal kdysi k ověření polskému znalci z Krakova příteli
Janu Ryblevskému. Jeho zkušební značka je na všech čtyřech celistvostech na
přední straně zásilek v pravém dolním rohu. Ve všech případech jde o zásilky
stejné firmy. Zásilky se známkou 3 fen. Katal.č. MI 84 na korespondenci,
samostatná frankatura mají katalogový záznam 15 zł. K tomu je nutno přičíst
cenu za doruční známky na zásilce od městské pošty.
V časovém údaji expedičních razítek znamená „W“ (dopoledne) „N“ (odpoledne). Podle monografie polských známek, Díl IV., vydání „RUCH“ 1966 pro
Syrenu připravil
ing.Jiří Jan KRÁL
*******************************************************************

Poštovní poukázka z ruského záboru Polska (říjen 1904).
Ruskému záboru Polska jsme se dříve věnovali i v Syreně. Psal o tom kolega
ing. Jan Podhajský z Červeného Kostelce. K problematice vyšla i jeho
Filatelistická příručka (třídílná), vydání STF Praha. Příručka má číslo 69 a
problematice poštovních poukázek se věnuje na str.79-83. Ing. Podhajský
komentoval i naši poštovní poukázku a místy se odvolává i na svoji příručku
č.69. Poštovní poukázka je na následující stránce (její přední i zadní strana).
Syrena 156
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- 12 Jedná se o poštovní poukázku k přepravě peněžní částky prostřednictvím pošty.
Je na sumu 6 rublů a 30 kopejek. Ve služebních poznámkách (přední strana dole
v rámečku) je vlevo nalepena evidenční nálepka (No 263/Věluň/Kališská gub.)
s příslušným číslem. Je to něco podobného jako u doporučených nálepek. Nálepka slouží pro kontrolu ve služebních záznamech pro případ např.reklamace. Tato
nálepka (nejde ale o doporučenou nálepku R-ku) má nejčastěji písmo v černé
barvě s bližším označením nejen pošty, ale případně i gubernie. Orámování nálepky je v modré barvě nebo v jiných odstínech modré barvy. Nálepky byly sestaveny do archů, jak tomu bylo do nedávna u doporučených nálepek. Pro jednodušší oddělování byly nálepky opatřeny perforací (mohou být ale na některých
stranách i stříhané). Případné stříhání prováděl poštovní úředník a může se jednat
o okrajové kusy z archu. V místě pro služební poznámky se oráželo razítko
příslušného poštovního úřadu. Podle tehdejších předpisů měla zde být oražena
dvě stejná razítka, ale rozdílné velikosti (jedno menší, druhé větší). Viz příručka
č.69 str.44 obr.č.32. Pravděpodobně u některých větších pošt (nebo i některých
pošt) procházel doklad přes dvě přepážky. Proto na našem dokladu jsou dvě
stejná razítka odlišená jen rozlišovací číslicí (vlevo 1, vpravo 2). Zajímavý je
rozdíl data obou razítek. Jednou 20.X.1904 (rozlišení 1), podruhé 21.X.1904
(rozlišení 2). Text kontrolních razítek je (Věluň,Kališ.g. počt.těl.kont.) Z ukázek
v příručce na str. 82 a 83 je vidět, že bývalo použito i jen jedno razítko.
Na přední straně vpravo nahoře je vytištěna modrá známka hodnoty 15 kopejek.
Jestliže se převod peněz prováděl telegrafem, byla natištěná známka hodnoty 25
kopejek a byla červená. Vyznačení zda jde o převod poštou či telegrafem je ručně
pod nápisem nahoře PEREVOD. Pokud se přepravovalo vyšší sumy peněz,
používal se doplatek k základní částce a ten se na poukázku vylepil v platných
poštovních známkách (viz příručka str.82.-83).
Celá poštovní poukázka se skládala ze dvou částí. Z kupónu (tak zvaný OTREZNOJ KUPON (odřezávací kupón, viz příručka str. 82 obr.93), což sloužilo
jako doklad o podání. Při vydání peněžní částky adresátovi musel tento příjem
peněz v příslušné částce stvrdit svým podpisem na zadní straně poštovní
poukázky. Pošta k tomu připojila své razítko. Osmiúhelníkové razítko používaly
asi jen větší pošty, v našem případě Varšava (jinde u jiných pošt se zatím nevyskytuje). Podle textu na razítku lze vyčíst, že k vyřízení bylo použito tak zvané
„VI ekonomické poštovní oddělení (úřad,kancelář) - nápis na razítku dole:
„VI.EK.POŠ. Kontr./No 1“.
Každá zásilka musela být zaevidována na podací poště evidenčním číslem. V našem případě na přední straně nahoře je to číslo 796. Druhé větší číslo (na přední
straně nahoře pod ruskou orlicí) 7453 je něco podobného, ale pro další poštovní
úřad, pravděpodobně pro doručovací varšavskou poštu.
Po ukončení daných operací (zápis, evidence, vyplacení adresátovi příslušné
částky) byla poštovní poukázka znehodnocena jako celek oražením červeného
razítka OPLAČEN (v rámečku) vlevo od adresáta na přední straně.
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- 13 Pokud některé kolonky na zadní straně nejsou vyplněny,šlo pravděpodobně o
šlendriánství pošty (varšavské), poněvadž podle předpisů mělo být vyplněno
všechno. Na naší ukázce na zadní straně ve „služebních poznámkách“ (služebnyja otmetki) nebyla vyplněna ani vydaná částka, není tam dokonce ani podpis
příjemce. Jen na zadní straně dole v místě pro podpis náčelníka oddělení je varšavské kulaté, jednokruhové razítko s datem 23.X.1904 VARŠAVA POČT.
KON.VI.EK. Vpravo od razítka je parafa (W.Z.), asi náčelníka. Na přední straně
nahoře je v rámečku vyznačeno, komu má být zásilka poslána. V našem případě
VARŠAVSKOJ GUBERNII.
Ing.Podhajskému za popis a vysvětlivky srdečně děkujeme, děkujeme i za ukázku
také kolegovi Teodorovi VILCZKOWI z Karviné.
*******************************************************************

Poštovní razítka STONAVY do r. 1945.
Stonava je obec mezi Karvinou a dnešním Havířovem. Poštovní úřad zde byl otevřen 16.8.1895.
Za Rakouskouska pošta používala jen jedno razítko. Bylo dvojjazyčné, německopolské, dvoukruhové (26/14mm).
Monografie
Díl
14. je vede na str.
185 pod katal.č.
2322. Razítko je
typu G 108. Na
naší ukázce vlevo
to je STENAU /
STONAWA
s datem 5/12/13.
Razítko je na peněžní
poukázce
na 6 K 81 hal.
Toto razítko bylo
poštovně používáno i po vzniku samostatného Československa a sice až do roku
1920. Razítko bylo používáno po r.1918 jak polskou, tak československou poštou. Razítko nebylo ani jednou z pošt znárodněno. Monografie Díl 16. na str.512
vede toto razítko pod katalogovým číslem 2306. Razítko je označeno jako Typ
D9 a je v Monografii hodnoceno 14 body.
Po roce 1920 začala československá pošta používat místo rakouského razítka raSyrena 156

- 14 zítko nové, dvoukruhové s iniciály
Č.S.P. nad datumovkou. Monografie Díl 17. na str.71
vede do r.1938 pod
československou
správou celkem 4
razítka,katal.č.2307.
1)vlevo na peněžní
stvrzence je to razítko M 44 (14 bodů).
Bylo v použití 1920
až 19??. Razítko je
česko-polské STONAVA * STONAWA * Č.S.P./a. Na
naší ukázce je s datem 5.X.20.VIII 11.
2)Vlevo dole to je
razítko s iniciály
Č.S.P, ale jen český
název: STONAVA
* Č.S.P. */a s datem 11.VI.32.-8. Jedná se o razítko typu M 41. V použití
bylo od r.1921 do
r.1933. Hodnoceno
10 bodů.
3)Třetím razítkem
bylo razítko jen
s českým
názven
bez Č.S.P. Bylo to
razítko STONAVA
*** s rozlišením
„b“ (1933-1938) a
s rozlišením
„c“
(1931- 1938). Je to
razítko Typu M 45.
Hodnoceno 12 body.
Syrena 156

- 15 4) Čtvrtým razítkem bylo razítko Typu M 50, opět česko-polské STONAVA *
STONAWA. Bylo s rozlišením „a“, „b“, „c“ . V použití bylo od poloviny roku
1938 do polského záboru na podzim 1938. Toto razítko je poměrně vzhledem ke
svému krátkému použití vzácné.Hodnoceno 16.body. Nemáme je, v Syreně zatím
publikováno nebylo.
Po zabrání Stonavy Polskem v r.1938 Používala polská pošta razítko STONAWA * a *. Razítko bylo jednokruhové a jeho ukázku přinášíme na dvou polských
známkách. Jedna (5gr.) je s datem 17 XI 38 18, druhá (55+15gr.) s datem 18 II
39 18. Po obsazení
Stonavy německým
vojskem až do osvobození v r. 1945
spravovala poštu ve
Stonavě německá
pošta. Ta zde používala zpočátku razítka provizorní a
později razítko definitivní. Jeho ukázka je opět na peněžní poukázce
dole vlevo. Jedná se o peněžní poukázku finančního
úřadu
ve
Fryštátě.
Razítko
je
dvoukruhové s můstkem, v mezikruží
je nápis STEINAU (Kr.TESCHEN
OBERSCHLES.)/a. Razítko na ukázce
má datum 19.8.42.-12.
Na nevelkou poštu zajímavá historie. Pro
Syrenu připravil ing.Jiří Jan KRÁL. Za
zapůjčení některých dokladů děkujeme
kolegovi Šimkovičovi z Karviné.
Další ukázka, která má vztah ke Stonavě
je na následující straně. Je to zásilka
z období Šnejdárkova tažení v sedmidenní válce s Polskem v r.1919. Je
z publikace „Stonawa pamięta 19191999“ (Stonava pamatuje 1919 - 1999).
Je z vydání doc.dr. Jana Pyszki z Bazileje. Jedná se o lístek československého
vojáka, který se zúčastnil na Šnejdárkově tažení proti Polsku. Voják píše
lístek domů, rodičům v Ražicích. V textu
píše: Adresováno na Pan Alois Veska,
traťmistr v Ražicích, nádraží, Čechy.
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- 16 Drazí rodiče!
Jsme na pochodu na Těšín, dosud živ a zdráv. Zažili jsme různé dojmy – o tom
více až ústně. Postupujeme zároveň s franc.legionáři, našli jsme na cestě několik
mrtvých, kteří stříleli z blízkosti až 5 kroků naše legionáře. Ztráty Poláků činí
v našem úseku asi 30 mrtvých. Dnes dopoledne je hromadně pochovali. V
Mor.Ostravě zastřelili včera v noci 12 polských zajatců. My nepřišli jsme dosud
do blízkého spojení s nimi. Buďte klidni – psáti mě teď není možno, protože
nemáme stálé adresy. Budu Vám denně podávati o sobě zprávy. Srdečně Vás
zdraví a na shledanou se těší Váš Adolf.
Tolik text lístku označeného na zadní straně jako „Pozdrowienie ze Stonawy“
(pozdrav ze Stonavy). Na lístku je rakouské razítko G 108, dvojjazyčné, německo-polské s datem 28/I/19. Lístek je označen dvouřádkovým útvarovým
razítkem „Českoslov.pěš.pluk č.11./ 1 polní sotnina“. Co k tomu dodat. Je to
tragická událost z historie našich národů, která do dalších let na dlouhé roky
přinášela další zla a křivdy. Prostě výplod nacionalizmu v jeho plné síle, a to na
obou stranách!!

Snad několik faktů. Útok na Stonavu začal z 25. na 26. ledna 1919. Zúčastnili se
ho legionáři 21. a 22., pluku francouzských legií s vojáky 54. pluku pěchoty.
Proti nim na polské straně stála 11. a 12. kompanie pluku pěchoty země
Wadowické z Bielska. Při bojích o Stonavu padlo 20 polských vojáků, kteří jsou
pochováni ve Stonavě. Pohřeb se konal 30.1.1919. Pro Syrenu připravil
z uvedeného zdroje
Ota ŠRUBAŘ, Těšín
*******************************************************************
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22. česko-slov. pluk franc. legie, 1. prapor.
V článku o Stonavě jsme se zmiňovali o tom, že bojů o Stonavu za Šnejdárkova
tažení se zúčastnily 21. a 22.pluk česko-slovenský francouzské legie. A potom,
jak se lidově říká, že „náhoda není blbec“. Několik hodin po dopsání zmíněného
článku v této Syreně „načisto“ jsme se sešli s několika kolegy z redakční rady.
Zavítal mezi nás i známý sběratel známek Ruska a Sovětského svazu kolega
ing.Zdeněk Měkina. Přinesl sebou několik dopisnic československé polní pošty,
dále rakouských pohlednic – Feldpostek a konečně i zajateckých lístků našich
vojáků v Rusku z let 1914-1919. Mezi nimi byl i následující pohled poslaný polní
poštou z Karviné dne 7.VIII.1919.

Tehdejší Karviná (dnes Karviná-Doly) patřila po roce 1918 Československu.
Dnešní Karviná-Fryštát (tehdy jen Fryštát) ležící vedle na pravém břehu Olzy
patřil po r.1918 Polsku. Za Šnejdárkova tažení proti Polsku za „sedmidenní války“ byl Fryštát hned na počátku obsazen československým vojskem. Po československé okupaci části polského území (23.1.-25.2.1919) byl Fryštát opět
vrácen Polsku a Karviná zůstala pod československou správou. Po ustoupení
československého vojska na stanovenou demarkační čáru 25.2.1919 byly podél
této čáry rozmístěny československé vojenské jednotky, převážně stažené
z Polska. Jednotky byly umístěny od Ostravy po Frýdek. Jak z publikované
pohlednice nahoře vidíme, 22.Česko-slovenský pluk francouzské legie a jeho
1.prapor byl umístěn v Karviné na levém břehu Olzy asi 2 km od Fryštátu na jih.
Teprve až po 6.-10.8.1920 připadl i Fryštát s okolními obcemi definitivně
Československu. Jaroslav Bubák z 22.Česko-slovenského pluku, I.praporu a jeho
kulometné roty píše z Karviné ve Slezsku své milé do Rovenska u Turnova :
Syrena 156

- 18 Milá Marjánko,
Přijmi ode mne ten nejsrdečnější pozdrav a tu nejmilejší vzpomínku ze Slezska.
Na štěstí jsme se sem šťastně dostali a ještě větší štěstí jsme měli, že nás někde
nezavřeli. Moc jsme do toho neměli. Co stále děláš u té vody? Já se mám dosti
dobře až na to, že máme mnoho služby a já tak nerad do ní chodím. Tak zatím
pac a pusu Jarka.
Lístek je označen jako „Polní pošta“ Má útvarové, 2-řádkové, tmavě fialové
razítko: „22.Česko-Slov.pluk franc.legie / 1.prapor“ (68x12 mm). Expediční
razítko je rakouské KARWIN/KARWINA/e (8 bodů) s datem 7.VIII.19-6.Typ
G 134. Razítko je známo s rozlišením „b“, „c“, „d“, „e“. Razítko s rozlišením „a“
bylo Typu G 137 (mělo vpravo od můstku v mezikruží ještě hvězdičku). Viz
Monografie Díl 13 str.350, katal.č.970/5. Otisk razítka vypadá, jakoby horní text
byl vylámán, ačkoliv nikde v literatuře není zmínka o tom, že by toto razítko bylo
znárodněno. Má-li je někdo pro kontrolu s datem po 7.VIII.1919? Ozvěte se! Na
přední straně pohlednice je barevný pohled na Larischův zámek v Solci.Vlevo nahoře je adresa odesilatele.
Někdy v roce 1920 se přestalo výše uvedené rakouské razítko na Karvinské poště
používat. V použití bylo razítko Typu M 44 KARVIN 1 * KARWINA 1 *
Č.S.P. Název pošty byl z KARVIN změněn na KARVINA 1. Mělo to proběhnout někdy v r.1920, ale od kdy asi přibližně? Máte-li někdo toto razítko s iniciály Č.S.P. a označením KARVINA 1 s datem roku 1920, ozvěte se! Za ukázku
děkujeme ing. Měkinovi, pro Syrenu připravil
ing.Jiří Jan KRÁL.
******************************************************************************************************

Úspěchy našich členů klubu,vystavovatelů.
Ing.Ladislav ONDRUŠKA obdržel na poslední výstavě v Karlových Varech za
exponát „Generální Gouvernement“ 78 bodů a pozlacenou medaili a za jednorámový exponát „ŻARKI“ 86 bodů a také pozlacenou medaili. Na výstavě v Lubinie w Polsku dostal za exponát „Generální Gouvernement“ 79 bodů a rovněž
pozlacenou medaili.
Miloslav KALABZA obdržel na výstavě v Karlových Varech za exponát „Polská balonová pošta“ stříbrnou medaili.
Oběma našim úspěšným vystavovatelům srdečně děkujeme a blahopřejeme jim
k dosaženým hodnocením jejich dlouholeté práce.
******************************************************************************************************

Novinky polských známek vydaných ve 3. čtvrtletí 2006.
Ve 3.čtvrtletí 2006 vydali v Polsku známky o katalogových číslech 4102-4119.
K tomu vyšly dva aršíky (bloky) a jeden přepážkový arch 13 známek v soutisku.
Nerazítkované známky stály v novinkové službě 21,30 zł., razítkované 12,78 zł. a
FDC (7 kusů) 25,50 zł.
Katal. č. 4102: „100. výročí narození Jerzego Giedroycia“, datum vydání
27.7.2006. Nominální hodnota 1,30 zł. (tarif pro vnitrostátní zásilku do 20g).
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Fragmenty zn. polí 1. a 10. u téhož PA
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- 20 Známka byla vytištěna rotačním ocelotiskem PWPW, SA. Papír bílý, střední,
hladký, fluorescenční. Tisková forma byla 3-sektorová, sektor, po rozřezání
přepážkový arch, obsahoval 50 kusů známek (10x5).Viz reprodukce PA na str.19
nahoře. Před 1.známkovým polem PA je svisle umístěn nápis Giedroyc (viz reprodukce na str.19 vlevo dole). Nad levým rohem ZP 1 a nad pravým rohem ZP
10 je tečkami umístěnými svisle nad sebou (1, 2 nebo 3) označen tiskový sektor
(viz reprodukce na str.19 dole vpravo. Alespoň u sektoru č.3 (u ostatních nemáme ověřeno) je označení nad 1.známkovým polem výraznější, nad
10.známkovým polem slabší.

7

4

Nad 4.-7.známkovým polem PA je název emise.Viz reprodukce nahoře.
43 + 44

48 + 49

46 + 47

Pod 43.-44. známkovým polem PA jsou barevné, svislé, tiskové
značky. Pod 46.-47. známkovým polem PA je evidenční číslo
PA (7-ciferné číslo s velkým písmenem vpředu, na naší ukázce
nahoře to je D 1400059). Pod 48.-49. známkovým polem PA je
datum tisku známky. Na naší ukázce vlevo je to 14. VII. 06.
PA mají zcela properforovaný levý i pravý okraj, do horního a
dolního okraje PA zasahuje po jednom perforačním otvoru.
Perforace hřebenová ZHř.11 ½:11.
Cena známky v novinkové službě **1,30 zł., razítkovaná 78 gr. a
FDC (1 kus). 1,90 zł. Katalogová cena **1,70 zł., razítkovaná 80
gr. a FDC 2,00 zł.
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- 21 V den vydání zn.
byla v prodeji jedna FDC (reprodukce vlevo. Příležitostné razítko
pošty WARSZAWA 1. Známku a
FDC navrhl Jacek
Konarzewski, rytina Maciej Kopecki. Náklad známky je
500.000 kusů, to
je 10.000 kusů
PA.
Katal.č.4103-4105: „100. let Společnosti polských internistů“, datum vydání
8.9.2006. Série 3 známek (2x1,30 zł. a 1x 3,00 zł. Známky představují:
Kat.č.4103- Witold Eugeniusz Orłowski, 1,30 zł.,
Kat.č.4104- Edward Szczeklik, 1,30 zł.
Kat.č.4105- Antoni Władysław Gluziński, 3,00 zł.
Ke dni vydání zn.
byla v prodeji jedna FDC se všemi 3. známkami
s
příležitostným
razítkem
pošty
KATOWICE
1.
Viz
reprodukce
vlevo.
Známky,
FDC a příležitostné razítko navrhl Jerzy Skakun.
Náklad každé ze tří
známek
byl
300.000 kusů, to je
15.000 kusů PA každé známky. Známky byly tištěny vícebarevným ofsetem
PWPW, SA. Papír bílý, střední, hladký, fluorescenční. Tiskový arch obsahoval
šest tiskových sektorů, po rozřezání přepážkových archů. PA obsahuje 20 kusů
známek (4x5). Sektory 4, 5 a 6 mají neproperforovaný levý a zcela properforovaný pravý okraj PA. Sektory 1, 2 a 3 mají zcela properforovaný levý i pravý
okraj PA. Perforace tedy postupovala vzhledem k poloze známek zleva doprava.
Viz reprodukce známky kat.č. 4103 na str. 22. Ukázka sektor 6 a fragment sek.3.
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Nad 2.-3. známkovým polem PA je název emise.

V levých rozích PA před 17.známkovým polem je označení pozice sektoru na
tiskovém archu (vlevo nahoře známka 4103 ze sektoru 6) , v pravých rozích PA
za 20.známkovým polem PA je počítadlo nominální hodnoty celého PA
(reprodukce vpravo nahoře u známky 4103, dole pak u známek 4104 a 4105).
Perforace hřebenová ZHř.11 ½. Do horního a dolního okraje PA nezasahují žádné perforační otvory. Široký perforační otvor je 4 zleva ve vodorovné perforaci
známek. ** série známek byla v novinkové službě za 5,60 zł., razítkovaná za 3,36
zł. a FDC (1 kus) za 6,20 zł. Katalogová cena ** série známek 7,00 zł.,
razítkované série 3 zł. a FDC 7,50 zł.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Katal.č.4106-známka z perforovaného aršíku, aršík (blok) 144A (neperforovaný) a aršík (blok) 144 B (perforovaný): XIX.Sjezd Svazu polských filatelistů
Lubin: datum vydání 20.9.2006. Nominální hodnoty aršíků po 3,50 zł. Perforace
ZR 11:11 ½. Tisk rotačním ocelotiskem v kombinaci s hlubotiskem PWPW,SA.
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- 24 Aršík, FDC a příležitostné
razítko navrhla Joanna Górska, rytina Przemysław Krajewski. Aršíky jsou vpravo
dole podél pravého okraje
číslovány.Čísla jsou 7-ciferná. Náklad aršíku (bloku)
144 A je 100.000 kusů (čís- la
od 1 do 100000), náklad
aršíku (bloku) 144 B (čísla od
100001 do 400000) je
300.000 kusů. Existují čísla
s různou intenzitou a tím i
odstínem černé barvy (viz
reprodukce na následující
straně). Existují aršíky s posuny čísla vůči obrazu
známky nebo nápisu dole (viz
reprodukce na následující
straně). Na části nákla- du se
za číslem opakují na každém
třetím aršíku v po-řadí dvě
svislé rysky. Re-produkce
s označením na následující
straně. Proč to není třeba na
každém druhém aršíku, ale až
na každém třetím v pořadí
je záhadou.
K emisi byla vydána jen
jedna FDC, a to
s blokem 144 B (perforovaným). Viz reprodukce vlevo dole.
Příležitostné razítko na
FDC je od pošty
LUBIN
1.
FDC
s blokem 144
A
(neperforovaným)
nebyla oficielně vydána (ale kdo ví je-stli
???). V minulosti se i
toto stávalo!
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Vlevo nahoře jsou různé odstíny čísel v černé barvě, uprostřed mírné posuny čísla
vůči nápisu dole, vpravo je tisková vada-dvě svislé rysky na části nákladu za
číslem. Místa výskytu rysek jsou označena šipkami.
Neperforovaný aršík (blok 144 A) nebyl v novinkové službě dodán. Byl dodán
jen blok 144 B-perforovaný. ** stál 3,50 zł., razítkovaný 2,10 zł. a FDC (1 kus)
4,10 zł. Katalogová cena Blok 144 A ** 8 zł. razítkovaný 9 zł. Blok 144 B **
4 zł., razítkovaný 2,40 zł. a FDC (1 kus) 4,50 zł.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katal.č.4107-4119: „Polská abeceda, část první, písmena A-L“. Datum vydání
29.9.2006. Soutisk 13 kusů známek na jednom přepážkovém archu. Tisková
forma (počet PA na tiskovém archu a jejich uspořádání) není zatím známa. Na
PA je nahoře jedna známka formátu 45x22,5 mm, pod ní jsou tři čtveřice známek
v soutisku, každá formátu 22,5x22,5. Tisk vícebarevným ofsetem PWPW, SA.
PA obsahuje 2 známky po 10 gr., tři známky po 30 gr., dvě známky po 1 zł. a šest
známek po 1,30 zł. Známky navrhli: J.Pietras, M.Jędrysik, W.Terechowicz,
M.Osa a K.Castelini. Existují kombinace známek z PA (vodorovné čtveřice,
trojice a dvojice známek). Náklad je 1,000.000 kusů PA ( a tím i každé známky).
Jedná se o první část tohoto vydání, druhá část se zbývajícími písmeny abecedy
vyšla ve 4.čtvrtletí 2006.
V novinkové službě byl ** PA za 10,90 zł., razítkovaný PA za 6,54 zł. a FDC
(celkem 4 kusy) za 13,30 zł. Katalogová cena za ** PA 12,40 zł., za razítkovaný
PA 5,20 zł. a za FDC (4 kusy) 12,50 zł. Znamená to tedy, že katalogová cena
ražených PA a FDC je nižší jak prodejní cena v novinkové službě. Katalogové
ceny uváděné u známek za 3.čtvrtletí 2006 jsou podle katalogu FISCHER 2007,
Díl I. Perforace je hřebenová ZHř.11¼:11½. Jednotlivá známka a čtveřice v soutisku jsou perforovány v páscích, jednotlivé pásky jsou od sebe odděleny páskem
papíru s potiskem. Perforace se širokým perforačním otvorem uprostřed svislé
perforace známek. Celý PA má mimo známky potisk v podobě různých dětských
kreseb. 4. FDC (ukázka na následující straně) jsou s příležitostným razítkem
poštovního úřadu WARSZAWA 1. Prameny neuvádějí autora návrhu FDC a
příležitostného razítka.
Syrena 156

- 26 -

4 různé FDC k emisi Polská abeceda. Na každé obálce je jeden pásek známek
z PA.
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Nahoře je PA známek série Polská abeceda I. část.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Polské dopisnice vydané ve třetím čtvrtletí 2006.
Ve třetím čtvrtletí 2006 bylo v Polsku vydáno celkem šest dopisnic, každá nomiSyrena 156

- 28 nální hodnoty po 1,30 zł. (vnitrostátní tarif v Polsku). Společné znaky vydaných
dopisnic: Tisk vícebarevným ofsetem CHiP-DW. Kartón bílý, křídovaný, formát
± 105x148 mm. Linkování pro adresu včetně okének pro PSČ v barvě červené,
délky adresních linek 80, 80 a 45 mm. Za natištěnou známkou je 14 natištěnými
body naznačena perforace známky. Uvnitř natištěných perforačních otvorů je
shora dolů mikronápis: POCZTA POLSKA 06 (první ochranný prvek proti
padělání). Natištěné body perforace se nacházejí na fluorescenčním podkladu-pásku, (druhý ochranný prvek proti padělání). Uprostřed dopisnice je silná,
černá, dělící čára rozdělující dopisnici na adresní a obrazovou část.
Cp 1406: „25.let Federace spotřebitelů“, datum vydání 5.7.2006. Na natištěné známce jsou dva
muži a dvě ženy s nákupními taškami, nad nimi je bílý, dvouřádkový nápis: 25-LECIE
ISTNIENIA / FEDERACJI KONSUMENTÓW. V levém horním rohu dopisnice je tentýž
nápis v bílé barvě, ale ve větším provedení. V levém horním rohu dopisnice je logo Federace
spotřebitelů. V levé polovině dopisnice dole je utíkající žena v barevném provedení s nákupními taškami. Vlevo od černé, dělící linky dopisnice je 2-řádkový, modrý nápis: „Kartka Pocztowa Poczta Polska VI 2006 / nakład 60.000 proj. J.Skakun“. Dopisnice má v horní části
modrý podtisk (obloha) a v dolní části zelenožlutý podtisk (zem).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1407-1409: „62.výročí Varšavského povstání“, datum vydání 1.8.2006.
Cp 1407 má na natištěné známce zvon, nad ním je bílý, jednořádkový nápis: MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO. Na zvonu je portrét Antoniego Chruściela, velitele povstání.
Od roku 2004 se zvon každoročně rozezní v den výročí povstání. V levé polovině dopisnice je
odznak, který po válce navrhl neznámý umělec. Informace o odznaku a zvonu je napsána vlevo
od natištěné známky v červeném, 8-řádkovém nápisu.
Cp 1408 má na natištěné známce budovu Muzea povstání. V horní části natištěné známky nad
budovou je stejný nápis jak na Cp 1407, ale v černé barvě. Informace o budově muzea je vlevo
od natištěné známky v 8-řádkovém modrém textu. V levé polovině dopisnice je 32 m vysoká
rozhledna, atrakce muzea.
Cp 1409 má na natištěné známce znak polského letectva - bílo-červenou šachovnici o 4 polích
s nápisem POLAND pod ní. V horní části natištěné známky je bílý, jednořádkový nápis stejný
jak na dopisnici Cp 1407. V dolní části natištěné známky je v řadě 10 padáčků a pod nimi ve 2
řadě ještě dva padáčky. Vlevo od natištěné známky je informační, 8-řádkový nápis v zelené
barvě o tom, že v noci ze 14. na 15. srpna 1944 letadlo Liberátor B-24, kterému velel kapitán
Zbigtniew Szostaka, provedlo shoz zbraní pro povstalce. Letadlo bylo na zpětném letu do Itálie
sestřeleno. V muzeu se nachází replika letadla, jehož kresba nad Varšavou je v levé polovině
dopisnice.
V levém, horním rohu všech tří dopisnic Je znak “PW“ (Polski Walczącej-bojujícího Polska).
Podél černé, silné, dělící čáry všech tří dopisnic je jednořádkový nápis v černé barvě: „KARTKA POCZTOWA . Poczta Polska . VII.2006 . nakład 60 000 . proj. W. Sobolewski“.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cp 1410: „Rok Dzierżonowski“, datum vydání 24.8.2006. Na natištěné známce je kněz, včelař, Dr.Jan Dzierżon (1811-1906). Vlevo od známky je kupón s nápisem: „Odkrywca / partenogenezy“. Níže je včelka a včelí plást. Nad černou, silnou, dělící čarou dopisnice je znak Polského svazu včelařů a nad ním erb. V levé polovině dopisnice je úl z dob včelaře Dzierżona,
podél něj svisle je nápis v hnědé barvě: „Rok Dzierżonowski“.Vlevo v dolní části dopisnice je
2-řádkový, hnědý nápis: KARTKA POCZTOWA / POCZTA POLSKA VII 2006 NAKŁAD
60 000 PROJ. J.PIETRAS. Dopisnice má podtisk v medové barvě.
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Dopisnice s natištěnou známkou katal. číslo Cp 1406, 1407, 1408 a 1409.
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Dopisnice s natištěnou známkou, katal.číslo Cp 1410 a 1411.
Cp 1411:“Festival polské pianistiky v Słupsku“, datum vydání 4.9.2006. Na natištěné známce
je otevřené piáno a nad ním hejna ptáků symbolizujících šířící se melodii z hudebního nástroje.
V levém, horním rohu dopisnice je logo festivalu a vpravo od něj je černý, 3-řádkový nápis:
FESTIWAL / PIANISTYKI POLSKIEJ / W SŁUPSKU. Níže, v levé polovině dopisnice, je
klávesnice piána na pozadí s budovou, kde se festival konal. Nad tím je bílý, 3-řádkový nápis:
40. FESTIWAL PIANISTYKI POLSKIEJ / W SŁUPSKU / 9-15 września 2006. Vlevo od
silné, černé, dělící linky dopisnice je 2-řádkový, černý nápis: „Kartka Pocztowa / Poczta
Polska VIII 2006 nakład 60 000. fot.S.Balcerzak, proj. W.Terechowicz“ dopisnice má světle
modrý podtisk.

*******************************************************************
Za Lubomírem JÍROU.

21.ledna 2007 zemřel po těžké nemoci náš přítel, kamarád a dlouholetý člen našeho Klubu polské známky pan
Lubomír Jíra z Třebíče. Byl mezi těmi, co byli v klubu
od jeho počátků. Tak jako nám, bylo jeho filatelistickou
láskou sbírání polských známek a celin. Dlouhá léta
odebíral přes Klub polské nerazítkované a razítkované
známky, ale i celiny. Přes Klub si také doplňoval svoji
sbírku polských známek. Sbíral však nejen polské
známky, ale také známky československé. Vždy se rád
s námi podělil o poznatky k nímž se dopátral, když se
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- 31 ve svém volném čase známkami zabýval. Dlouhá léta jsme si spolu dopisovali a
časem jsme si psali nejen o známkách, ale i o svých rodinách, dětech a vnucích.
Vzniklo tak mezi námi něco pěkného, blízkého, prostě přátelství.
Byl jsem nemile překvapen, když mi můj přítel pan Jíra ke konci roku 2006
napsal, že je vážně nemocen, že podstoupil vyčerpávající chemoterapii po které
se cítil moc špatně. Byl ale plný naděje a optimizmu, zvláště, když mu je dával
jeden z jeho lékařů, bývalých spolužáků. Ten byl také ten první, kdo mu sdělil tu
strašnou pravdu, ale zároveň mu dával i naději, že i v této situaci nemusí být až
tak zle a že je vždy naděje. I já jsem si myslel, že to přítel při jeho pevné vůli
překoná. I já jsem jej v přesvědčení utěšoval v tom, že se z toho dostane. Naposledy se mi ozval počátkem ledna 2007. O to větším šokem bylo pro mne, když
jsem dostal od jeho rodiny zprávu, že podlehl zákeřné nemoci a svůj boj o život
prohrál.
Kolega Jíra byl vždy velice důsledný a zodpovědný. Čestně vždy dodržel to, co
slíbil, vůči Klubu se snažil plnit vše, aby byl jeho platným členem. Odešel od nás
navždy další kolega a kamarád, který mi bude osobně v Klubu moc scházet. Kdo
jste jej znali, vzpomeňte si na něj a zachovejte si na něj vždy hezké vzpomínky.
Čest jeho památce!
Ing.Jiří Jan KRÁL, předseda Klubu polské známky.
*******************************************************************

První známé poštovní razítko pošty v Jablunkově.
Razítko má katalogové číslo 883/2 (Monografie, Díl 13, strana 324). Razítko je
Typu C 81 a bylo v používání od r.1845. Z počátku bylo otiskováno v barvě
černé (od 1845), později i v barvě modré (od 18??). Razítko je ve tvaru elipsy,
jednokruhové s děleným datem. V našem případě je to (18 28/6 76). Razítko má
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- 32 název jen německý JABLUNKAU, otisk je černý. Rozměry razítka jsou 30x19
mm (šířka x výška). Razítko je otištěno na recepise se stejným datem.
Razítko je vyobrazeno i v Monografii, Díl 13 na straně 52. V názvu pošty je tam
ale uvedeno IABLUNKAU a ne JABLUNKAU, jak je to zřetelné na naší ukázce na předcházející straně. Razítko v Monografii Díl 13 na str.52 je s datem o
více jak 20 let starším než je to na naší ukázce (18 29/2 57). Jelikož se jedná o
datum 29.2.1857, musel tento rok být přestupným (29.2). Pokud je mi známo i
z minulého století, přestupný rok je jednou za 4 roky a zatím přestupný rok trefil
vždy na rok, který končil sudou číslicí (2, 4, 6 , 8, 0). Nemohu vyloučit, že tomu
tak skutečně bylo, měl by to ověřit někdo, kdo má tzv.“věčný kalendář“. Otázka
č.1 je, zda byl rok 1857 skutečně přestupný.
Druhá věc, která bije přímo do očí je název pošty v Monografii. Je to IABLUNKAU a ne JABLUNKAU. Je možné, že z počátku od r.1845 bylo toto razítko
s písmenem „I“ místo „J“ a teprve později bylo zhotoveno razítko nové s „J“.
Druhá možnost je ta, že autoři Monografie Díl 13 měli k dispozici razítko v méně
čitelném provedení, že první písmeno názvu pošty bylo otištěno nevýrazně a proto vznikl tento omyl. I v seznamu razítek v téže Monografii na straně 324 je pod
názvem pošty pod 2) uveden název IABLUNKAU. Jak to ve skutečnosti bylo
mohou upřesnit jen další nálezy otisku tohoto razítka v období 1845-28.6.1876.
Toto je tedy otázka č.2.
Zajímavý by byl i doklad s otiskem razítka v modré barvě. Monografie toto uvádí, ale neupřesňuje datum použití modré barvy pro otisky. Je zde tedy hned několik důvodů zajímat se o toto razítko. Mnozí si ale v tomto místě řeknou: “kde je
brát a nekrást?“
Poslední otázkou je to, že v Monografii Díl 13 na str.324 je naše razítko Typu C
81 uváděno až jako druhé v pořadí (2). Je tam i „1)“ ale u ní není ani písmenko.
Znamenalo by to, že bylo i starší razítko než to na naší ukázce. Asi to bylo razítko
jen jednořádkové nebo dvouřádkové, podle Monografie Typu „A“, není vyloučen
ani Typ „B“. Jen další nález může toto potvrdit nebo vyvrátit.
Podle materiálu kolegů ing.Zdeňka Měkiny a Jaroslava Tereška pro Syrenu připravil
ing.Jiří Jan KRÁL.

Staré pošty na Těšínském Slezsku.
V minulosti jsme v Syreně publikovali staré snímky některých pošt na Těšínském
Slezsku. Dnes přinášíme další.
Pošta v Karviné, dnes Karviná-Doly (původní Karviná).
Dobový snímek na následující straně je z období Rakousko-Uherska. Svědčí o
tom nápis v levém horním rohu pohlednice „KARWIN.-Rathaus und k.k.Postamt“. Pošta ve staré Karviné byla dle zdrojů založena 4.2.1869 (Monografie Díl
13 str.350). Byla umístěna v budově radnice. Zda tomu tak bylo od počátku, zatím nevíme. Sám si pamatuji jen situaci po r.1945. Tehdy pošta na radnici již
nebyla, ale byla jen kousek přes cestu naproti radnice.
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- 33 V budově na reprodukci sídlil po roce 1948 Okresní sekretariát KSČ. Hlídali jej
ve dne v noci příslušníci SNB, kteří v noci byli hlídkou i uvnitř v budově. Bylo
tomu přesto, že služebna SNB byla hned několik kroků naproti přes cestu mezi
novou poštou a vjezdem do karvinského pivovaru. Sekretariát KSČ byl tehdy (i
v noci) nejhlídanějším objektem v Karviné. Soudruzi asi měli strach, aby
sekretariát někdo, nedej Bože, snad nevyhodil do povětří.

Budova byla v 50.- 60. letech v důsledku poddolování zbořena postupně i s ostatními budovami v okolí včetně kostela, který stál kousek za budovou původní
radnice.
Pošty byly ve staré Karviné po r.1918 dvě. Byly označeny KARVINNA 1 a
druhá pošta KARVINNA 2. Pošta KARVINNA 2 byla na opačné straně staré
Karviné nedaleko od Dolu Jindřich u výpadovky na Orlovou a Ostravu. Obě pošty ve staré Karviné byly v důsledku poddolování v 50. a 60. letech přemisťovány
do jiných, ještě nedevastovaných objektů. Dnes již neexistuje žádná z nich.
Ukázku Syreně poskytl Janusz MANTERYS, pro Syrenu připravil ing.Jiří Jan
KRÁL.
*******************************************************************
Pošta v Petřvaldě.
Pošta byla založena 28.11.1902 (Monografie 14 Díl). Původní název byl PETERSWALD IN SCHLESIEN – PETŘVALD VE SLEZSKU. Po válce byl německý název vypuštěn. Dnes to je jenom PETŘVALD. Nevíme zda budova pošty
na reprodukci na následující straně je původní budovou pošty od r.1902. Tato
budova stojí u hlavní silnice vedoucí z Karviné na Ostravu, která je jen několik
metrů od budovy. Pošta tam byla po válce, zda je tam ještě dnes 100% nevíme.
Syrena 156

- 34 -

Pohlednice budovy s nápisem vpravo nahoře „PETŘVALD. - Poštovní úřad.“
Za ukázku děkujeme Dr.Gebauerovi z Brna.
*******************************************************************

Nahodilé vady při perforování polských známek.

U polských známek v minulosti můžeme najít výrazné
posuny perforace, a to jak ve směru vertikálním, tak i ve
směru horizontálním. Na okrajích známek tak vznikne
široký, bílý nepotištěný pás. Na protějších stranách pak naopak obraz známky
zasahuje až těsně k perforaci, mnohdy ale i přes ni. Dnes Vám přinášíme ukázku
u třech různých známek z různých období. Jsou to známky: nahoře vlevo je to
známka 90 gr., katal.č.577 série „Hornictví“, z r.1951, uprostřed známka 1,35 zł.
série Mezinárodní závody větroňů, katal.č.714 z r.1954 a zcela vpravo známka
katal.č.744, nominální hodnota 60 gr., série Chráněná zvěř z r.1954. I tyto posuny
perforace mohou Vaši sbírku obohatit pro svoji vyjímečnost, proto i tyto
zajímavosti můžeme do své sbírky zařadit pro zpestření.
Ing.Jiří Jan KRÁL
Syrena 156
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Aršík, katal. č. 1033. Mezinárodní filatelistická výstava „POLSKA 60”.
Vydání ze 4.10.1960. Nominál 4x 10+10 zł. s doplatkem na pokrytí výdajů výstavy. Náklad
101.200 kusů aršíků. Tisk ofsetem PWPW. Tiskový arch obsahoval 9 aršíkových polí (3x3) na
která byl následně rozřezán. Perforace ZR 11:11¼. Papír střední s vodním znakem poloha :
III.2 a III.8 (běžný výskyt), III.4 (velmi vzácný výskyt) a III.6 (vzácný výskyt). Raritou je aršík
bez černé barvy (katalog Fischer r. 2007, cena 8.000 zł. , kolem 65.000 Kč).
Mám aršík se zdvojenou perforací. Ke druhému úderu perforátoru došlo po vychýlení aršíku po
prvním úderu o O stupňů a 9 minut kolem levého, dolního rohu aršíku. Pro lepší znázornění
jsem rohové zdvojené údery na reprodukci dole provedl bílými kolečky. Polohu aršíku na TA
by šlo určit, kdybychom znali proces provádění perforace. Měly by existovat i další exempláře
s podobnou zdvojenou perforací, ale kolik kusů, to nevíme. Leda, že by tyto aršíky vyřadila
jakostní kontrola. Možná má někdo totéž, třeba i v jiné intenzitě posunu. Budeme vděčni za
jakoukoliv takovou informaci.
Emil KARZEŁEK

úhel 00 09’
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Všem našim spolupracovníkům a čtenářům přejeme příjemné prožití
Velikonoc 2007 ve zvláštní atmosféře rodinné radosti, vzájemné lásky
Vaše redakční rada Syreny.
a opravdové přízně a věrnosti přátel.

Wszystkim naszym współpracownikom i czytelnikom życzymy przeżycia
Świąt Wielkanocnych 2007 r. w szczególnej atmosferze rodzinnej radości
i wzajemnej miłości oraz autentycznej życzliwości i lojalności
Wasz zespół redakcyjny Syrenki.
przyjaciół.
****************************************************************
Zpravodaj Klubu polské známky je vydáván pro potřeby českých a slovenských filatelistů,
kteří sbírají polské známky a celiny. Vydává jej kolektiv ve složení: ing.Jiří Jan KRÁL, Josef
MOROŃ, Alexander SEMBOL, ing.Petr MUSIÁL,CSc., ing.Ladislav ONDRUŠKA, ing.Emil
KARZEŁEK, mgr.Janusz MANTERYS, Robert PALKOVIČ, Kazimierz WENGLORZ,
Teodor WILCZEK, Jaromír JANČA, Ota ŠRUBAŘ, Josef JENDŘIŠÁK, Stanislav BOBEK,
ing.Jan KYPAST, Stanisław FOŁTA, ing.Karol MICZA a Jaroslav TEREŠKO. Novou obálku
Syreny navrhl Stanisław FOŁTA. Kopie dokumentů: Stanisław FOŁTA, ing.Emil KARZEłEK
a ing.Jiří Jan KRÁL. Zpracování na počítači Jiří KRÁL junior. Tento zpravodaj je určen
výhradně pro členy Klubu polské známky. Toto číslo je uzavřeno a načisto dopsáno 19.března
2007 (v den sv.Josefa). Zpravodaj je plně hrazen z prostředků členů klubu, kteří jej odebírají.
Texty ve zpravodaji neprocházejí jazykovou kontrolou a úpravou. Toto číslo vychází jako číslo
156, a to ve II.čtvrtletí 2007. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o to, že
toto číslo spatřilo světlo světa.
Tisk tohoto čísla zajistil a provedl Emil KARZEŁEK.
Kontakt na redakční radu Syreny: e-mail: syrena@seznam.cz. Neznámé e-maily s ohledem na
ochranu před zavirováním automaticky bez otevření mažeme. Komunikaci v angličtině
Bohužel nevedeme.
Syrena se tiskne výhradně na objednávku předem před každým číslem. Dodatečné dotisky
zásadně neprovádíme. Syrena vychází jako čtvrtletník.
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