Adam Kielbasa-Schoeni, Jerzy Walocha
Karnety BIE
10.października 1946 roku wprowadzono do obiegu znaczki z dopłatą na rzecz Międzynarodowego
Biura Wychowania w Genewie i Ministerstwa Oświaty – nr katalogowy Fi. 412-414. Z tej samej okazji
wydano blok 3-znaczkowy numerowany (00001-27000) z dopłatą na cele jak wyżej. Znaczki i blok
drukowano wg. projektu E. Bartłomiejczyka techniką rotograwiury w szwajcarskiej firmie (Helio-) Courvoiser S.A. w La Chaux-de-Fonds na papierze bezdrzewnym średnim z kolorowymi włóknami jedwabiu, produkowanym w Papierfabrik na der Sihl. Znaczki drukowano walcami czterosektorowymi w
arkuszach zawierających 3 x 4 znaczki, a bloki walcami jednosektorowymi po 2 x 4 bloki.
Bloki w cenie 100 zł za sztukę wprowadzono do sprzedaży (sic!) w dniach od 10 października do 10
listopada 1946 roku pismem okólnym opublikowanym w Dz. U. M.in. P i T Nr 14). Ciekawostką jest, że

il. 1 Fragment pisma okólnego
w piśmie okólnym uniknięto sformułowania „obieg”. Ponieważ pismo okólne jest formą ogłoszenia,
komunikatu, a nie aktem normatywnym, zatem nie może stanowić podstawy prawnej wprowadzenia
lub wycofania znaczka (bloku). Mimo to, Poczta tolerowała „obieg” tych znaczków opierając się na
ministerialnym zarządzeniu o wprowadzeniu w obieg okolicznościowych znaczków opłaty. (Dz. U.
M.in. P i T Nr 9, poz. 49.). Zaakcentowane na czerwono w piśmie okólnym określenie wprowadzającego jest pierwszym po wojnie takim przypadkiem. Powtarza się ono także przy bloku 10. To tak jakby
tow. Minister się czegoś obawiał i przełożył winę na współpracowników a może i na sam budynek
Ministerstwa.
Do Polski przesłano bloki z numerami 00001-7500 – bloki z numerami 7501-25.000 rozprowadzało
biuro B.I.E. poza granicami kraju. Ministerstwo Poczt i Telegrafów otrzymało bloki z numerami 25.00125.500. Pozostałe bloki o numerach 25.501-27.000 do lat 90-tych ubiegłego wieku pozostawały w
Szwajcarii – po 500 sztuk otrzymały Dyrekcja Poczt w Bernie (UPU), Międzynarodowe Biuro Wychowania (B.I.E.) oraz drukarnia Courvoiser S.A. Blok o numerze 26508 został przekazany do muzeum
PTT Szwajcarii. Począwszy od lat 90-tych bloki te ukazują się sporadycznie w sprzedaży na rynku
filatelistycznym. Arkusze drukarskie po 8 bloków przesyłano do Generalnej Dyrekcji Poczty Szwajcarskiej oddziału Papierów Wartościowych w Bernie – odpowiedzialnego za rozcinanie i numerację bloków. Do Berna przesłano także 64 sztuki gotowych bloków, nieperforowanych. Jeden z nich ukazał się
na rynku filatelistycznym w 1995 roku.
W „Podręczniku specjalizowanym polskich znaczków pocztowych 1944-1999” A. Kielbasy-Schoeni i S.
Fołty zamieszczono następującą informację: (cyt.) Drukarnia Courvoiser S.A. sporządziła karnet pamiątkowy zawierający niestemplowane zn. nr 361-363 przyklejone podlepkami. 200 sztuk takich karnetów rozdawano zaproszonym gościom na uroczystości w Genewie w październiku 1946 roku. Ogólny nakład nieznany”.
Ze względu na fakt, iż autorzy niniejszej notatki dotarli do dokumentów korygujących ww. informację
oraz rzucających nowe światło na poruszane problemy, postanowiliśmy się podzielić poniższymi danymi.

Il. 2. Faktura na 30 pierwszych karnetów – sznurek szary.
(tłumaczenie) 24.10.1946
FAKTURA
30 karnetów / szare z celofanowymi przekładkami
szary sznur, druk w barwie szaro-czarnej dla polskich znaczków BIE

(tłumaczenie) 24.10.1946
FAKTURA
30 karnetów / szare z celofanowymi przekładkami
szary sznur, nadruk w barwie szaro-czarnej dla polskich znaczków BIE

il. 3 Pismo z 14.11 dotyczące wysyłki znaczków wklejanych do karnetów.

(tłumaczenie) 14 listopada 1946
Szanowny Panie Dyrektorze
Pozwolę sobie przesłać a pańskie ręce 15 arkuszy z serii polskich znaczków (BIE), z prośbą o wklejenie ich do karnetów wydrukowanych przez was (Waszą drukarnię). Resztę karnetów proszę przesłać
bez wklejonych znaczków.

il. 4 – Podsumowujące pismo z 12 grudnia
(tłumaczenie) 12. grudnia 1946
Szanowny Panie Dyrektorze
Mam zaszczyt potwierdzić Panu otrzymanie Pańskiego pisma z 18 listopada wraz z
- 180 szt. karnetów z wklejonymi 3 polskim znaczkami serii BIE
- 140 szt karnetów bez znaczków
Łącznie 320 sztuk, które z 30 egzemplarzami wysłanymi wcześniej dają łączną sumę 350 karnetów.
Dziękuję Panu, pozostaję z wyrazami szacunku

Il. 5 – atest

Il. 6 - atestowane znaczki i blok wklejone do karnetu

Na il. 5 i 6 pokazujemy fragmenty atestu udzielonego przez eksperta PZF Pana Lesława
Schmutza na karnet zawierający znaczki Fi. 412-414 oraz blok 9.

il. 7

il. 9

il. 8

il. 10

Na ilustracjach 7-10 pokazujemy „zwykły” karnet.
Jakie nasuwają się wnioski po lekturze pokazanych dokumentów?
Sumarycznie było 350 karnetów. Otóż wykonano 180 karnetów ze znaczkami Fi. 412-414 –
co stanowi dokładnie komplet 15 arkusików wysłanych z Genewy do drukarni do ich umieszczenia w karnetach (12 zn. x 15 = po 180 sztuk). Bloki dodane do karnetów musiały być także wklejone w Genewie, ze względu na posiadane numery, które były przekazane do B.I.E. –
prawdziwość takiego karnetu potwierdza także atest (il. 5 i 6).
Najprawdopodobniej 140 karnetów może zawierać wyłącznie blok nr 9 (nie wklejano do nich
znaczków – i takie karnety są znane, a numery bloków także pochodzą z partii pozostającej
w Szwajcarii – przekazanej B.I.E.).
30 karnetów pochodzi z pierwszej partii – ma ona szary (srebrny?) sznurek i prawdopodobnie jest najrzadsza. Są to jedynie domysły i obawiamy się, że niczego więcej nie ustalimy.
Prosimy o ewentualne uwagi P.T. Czytelników.

