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Blok nr 10 „Kultura Polska” 
na liście z rzeczywistego obiegu pocztowego 

 
Pomimo, że bloku nr 10 nie wprowadzono do obiegu, a jedynie do sprzedaży, to istnieją 

listy z tymi blokami. Potwierdzeniem może być wycena takowych w katalogu Fischera 1 . 
Żałować należy, że brak w tym katalogu takiej informacji. Dotyczy to również - co jest chyba 
samo przez się zrozumiałe - także znaczków z tego bloku nr 384, 385, 387-91, 398 (Fi. nr 
A429-A436. Jak wiadomo, bl.10 drukowano w szwajcarskiej firmie HELIO-COURVOISIER 
S.A. Znaczki z tego bloku różnią się w zdecydowany sposób od znaczków rzeczywiście 
wprowadzonych do obiegu, a drukowanych w tym samym okresie w Drukarni Narodowej w 
Krakowie2. Różnice są również opisane w PSPZP str.2083. Bl.10 o sumarycznym nominale 
znaczków 62 zł i cenie sprzedażnej 500 zł jest największym ze wszystkich polskich bloków. 
Wprowadzono go do sprzedaży w dniach 10-30 czerwca 1948 r. komunikatem Min.P. i T. z 
dnia 3.6.1948 r., opublikowanym w Dz. Urz. Min.P. i T. z 1948 r. Nr 11, DR. 21 z dnia 3 
czerwca 1948 r. Dopłata do wartości nominalnej znaczków w wysokości 438 zł przewyższała 
siedmiokrotnie wartość samych znaczków. Zebrana ze sprzedaży bloków kwota przeznaczona 
miała być na cele społeczne4. 

Na ilustracjach pokazano awers koperty 
filatelistycznie spreparowanego listu z bl.10        
i fragment rewersu tej koperty z odręcznymi 
uwagami nieżyjącego już niemieckiego eksperta 
BPP, A.I.E.P. i PZF ś.p. H.E. Jungjohanna. W 
lewym dolnym rogu odbity jest jego stempelek 
gwarancyjny „JUNGJOHANN BPP”.  

Ten polecony list wysłano z Wrocławia 
30.10.1948 r. do Kielc, gdzie został przyjęty 
2.11.1948 r., co potwierdza datownik odbiorczy 
na rewersie koperty. List przebył normalną 
drogę pocztową i jest zdecydowanie prze-
płacony. Nawet gdyby ważył 1000 - 2000 g, 
byłby przepłacony o 2 zł, co napisał ołówkiem 
na rewersie Jungjohann. Zakładając, że waga 
tego listu, co jest najbardziej prawdopodobne, 
mieściła się w granicach 20 - 50 g, to opłata 
była zawyżona o 17 zł. Wg taryfy pocztowej 
obowiązującej w październiku 1948 r. opłata 
powinna wynosić 25 zł za list i 20 zł za 
polecenie, czyli 45 zł, a nie 62 zł.  

Znaczki bloku zostały skasowane trzema różnymi stemplami okolicznościowymi, 
ważnymi tylko w okresie od lipca do października 1948 r. Są to stemple z Wystawy Ziem 
Odzyskanych we Wrocławiu (Rynek we Wrocławiu) * Wrocław 1 * z wyróżnikami A2, A3 i B2, 
sklasyfikowane pod numerami 48 065, 48 066 i 48 0695. W PZP stemple te mają numerację II 
O1p. 1122 A2, 1123 A3 i 1126 B26 . Ówcześni twórcy „rarytasów” pozostawili „światkowi 
filatelistycznemu” takie rzadkie i drogie „pseudowalory”, jak opisany powyżej list.  

Czy listy opłacone bl. 10 lub znaczkami z tego bloku powinny mieć ważność obiegową?, 
czy list jest opłacony znaczkami niewprowadzonymi do obiegu? Niech w tej materii 
wypowiedzą się eksperci. 
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