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a odzyskanà, cennà kolekcj´
sk∏adajà si´ znaczki, 
koperty oraz listy.
Aukcja rozpocz´∏a si´ 
9 lutego, w sobot´, krótko

po dziesiàtej rano. Przez ca∏à noc z piàtku na
sobot´ przedstawiciele polskiego i niemieckie-
go rzàdu oraz pracownicy Muzeum Powstania
Warszawskiego nerwowo negocjowali. Zainte-
resowanie mediów i rzàdów sprawi∏o, ̋ e po raz
pierwszy w historii domu aukcyjnego zmienio-
no kolejnoÊç licytacji. Spodziewano si´, ˝e ko-
lekcja poczty powstaƒczej zostanie wystawio-
na na sprzeda˝ oko∏o po∏udnia. Trafi∏a pod
m∏otek wczeÊniej. Wszystko odby∏o si´ jednak
zgodnie z przepisami. Muzeum Powstania

Warszawskiego naby∏o zbiór po cenie wywo-
∏awczej 190 tysi´cy euro. Rzeczywista cena za-
kupu jest o jednà czwartà wy˝sza od wywo-
∏awczej, gdy˝ trzeba by∏o doliczyç prowizj´ do-
mu aukcyjnego oraz podatek VAT. Wykupie-
nie kolekcji zasponsorowa∏a Telekomunikacja
Polska S.A. oraz Bank PKO BP. Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pokry∏o
koszty transportu do Warszawy, ubezpieczenia
i op∏aty dla domu aukcyjnego.

Zakup wzbudzi∏ wiele emocji, szerokim
echem odbi∏ si´ te˝ w mediach. O wystawio-
nej na aukcji w Düsseldorfie kolekcji powia-
domi∏ Muzeum Powstania Warszawskiego
Zbigniew Bokiewicz, kolekcjoner filateli-
styczny. Zbiór wystawionych na aukcji pa-

miàtek powstaƒczych nie pochodzi∏ z tzw.
szabru (grabie˝y mienia pozostajàcego bez
opieki podczas wojny), poniewa˝ przez lata
uzupe∏nia∏ go dotychczasowy w∏aÊciciel, Man-
fred Schulze. Niemiecki przemys∏owiec, zna-
ny w Êrodowisku filatelistów kolekcjoner po-
loników, cz∏onek zagraniczny Polskiej Akade-
mii Filatelistyki, ma równie˝ rodzinne powià-
zania z Polskà. Jego ˝ona jest Polkà, pocho-
dzàcà z Pabianic, a plotka g∏osi, ˝e równie˝
córkà pierwszego szefa Polskiej Misji Wojsko-
wej w Berlinie Zachodnim. Do Niemiec przy-
jecha∏a w latach 60. i tam te˝ pozna∏a swoje-
go przysz∏ego m´˝a. Jak twierdzi Stefan Pe-
triuk, niemiecki kolekcjoner, urodzony w Pol-
sce, a prywatnie przyjaciel Manfreda Schulze,
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któremu pomaga∏ zebraç owà kolekcj´, to
dzi´ki ˝onie zainteresowa∏ si´ Polskà. Zbiór
pamiàtek powstaƒczych, który trafi∏ na au-
kcj´ w Düsseldorfie, jest jednà z wielu kolek-
cji filatelistycznych poloników, znajdujàcych
si´ w jego posiadaniu. Kolekcj´ powstaƒczà
Manfred Schulze gromadzi∏ doÊç d∏ugo. Za-
czà∏ w latach 70., by uzupe∏niç jà na dobre w
latach 90. To wtedy na rozmaitych polskich
aukcjach i gie∏dach zaczà∏ si´ prawdziwy wy-
syp powstaƒczych walorów filatelistycznych.

Jak trafia∏y eksponaty na aukcje?
W wielu wypadkach bywa∏o tak, ˝e w∏aÊci-
ciele tej korespondencji umierali, ich spadko-
biercy, cz´sto nie znajàc rzeczywistej wartoÊci
tych pamiàtek, sprzedawali je antykwariu-
szom. A ci z kolei odsprzedawali tym, którzy
p∏acili najwi´cej. Ale bywa∏o i tak, ˝e wywo-
zili je na Zachód ludzie doskonale zdajàcy so-
bie spraw´, jak sà cenne.

Na Êwiecie znajduje si´ kilka kolekcji po-
lowej poczty powstaƒczej. Jednà zgromadzi-
∏o warszawskie muzeum, drugà niemiecki
kolekcjoner Manfred Schulze, który wystawi∏
jà na sprzeda˝. W∏aÊcicielami kolejnych sà
kolekcjonerzy w Szwajcarii i Wielkiej Bryta-
nii. Pamiàtki z okresu powstania warszaw-
skiego, w tym zbiór powstaƒczej korespon-
dencji, ma równie˝ Muzeum Poczty i Teleko-
munikacji we Wroc∏awiu.

Harcerska poczta polowa odegra∏a klu-
czowà rol´ w utrzymaniu ∏àcznoÊci pomi´-
dzy mieszkaƒcami Warszawy w czasie po-
wstania. Wi´kszoÊç ludnoÊci cywilnej nie
wiedzia∏a o terminie jego wybuchu. ˚ycie
w mieÊcie w tym dniu toczy∏o si´ zwyk∏ym
torem. W konsekwencji rozpocz´cia dzia-
∏aƒ powstaƒczych bardzo wiele osób zosta-
∏o zaskoczonych na mieÊcie i odci´tych od
swoich rodzin i mieszkaƒ. Na poczàtku
dzia∏a∏y dwie instytucje pocztowe, w posta-
ci poczty polowej AK oraz poczty harcer-
skiej, lecz z uwagi na wielkà operatywnoÊç
i liczebnoÊç tej drugiej 20 sierpnia 1944 r.
zdecydowano si´ na ich fuzj´. Od samego
poczàtku poczcie akowskiej i harcerskiej
nadano cechy dzia∏alnoÊci Poczty Polskiej.
Do obrotu dopuszczone by∏y kartki poczto-
we i otwarte listy z tekstem w j´zyku pol-
skim. Korespondencja by∏a ograniczona do
25 s∏ów i podlega∏a cenzurze, co mia∏o za-
pobiec mo˝liwoÊci przecieków wojskowych
lub strategicznych informacji w r´ce nie-
przyjaciela. Korespondencja by∏a w zasa-
dzie dor´czana bez op∏at pocztowych.
Przyjmowano jednak ch´tnie dobrowolne
op∏aty w postaci ksià˝ek, opatrunków
i ˝ywnoÊci dla rannych w szpitalach.

Po wojnie, pod koniec lat 60. odnale-
ziono ponad sto niedostarczonych przez

poczt´ z ró˝nych powodów listów, które
przele˝a∏y w gruzach zniszczonego domu.
Na ∏amach prasy, przede wszystkim Stolicy
i Expresu Wieczornego, zorganizowano akcj´
poszukiwania adresatów i nadawców tej
korespondencji. Inicjatorem i wykonawcà
ca∏ego przedsi´wzi´cia by∏ Jerzy Kasprzak,
by∏y ∏àcznik Poczty Polowej, jeden z war-
szawskich zawiszaków.

Zakupiona na aukcji w Düsseldorfie ko-
lekcja Poczty Polowej 5 marca br. trafi∏a do
archiwum Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Od 19 marca br. kolekcja b´dzie
prezentowana na wystawie. Na fali zainte-
resowania pocztà powstaƒczà Muzeum
Poczty i Telekomunikacji we Wroc∏awiu
zorganizowa∏o wystaw´ prezentujàcà w∏a-
sne zbiory, dotyczàce tego tematu. Na wy-
stawie znalaz∏o si´ 25 ca∏ostek (listów i kar-
tek) z ró˝nymi stemplami; znaczki po-
wstaƒcze, w tym przedruki na znaczkach
niemieckich z terenów Generalnej Guber-
nii, które nie wesz∏y do obiegu. Rarytasami
tej cz´Êci wystawy sà dwa arkusze znaczków
dla Poczty Polowej AK. Cz´Êç filatelistycznà
uzupe∏niajà dwie oryginalne skrzynki pocz-
towe z 1944 r. Wystaw´ w Muzeum Poczty
i Telekomunikacji we Wroc∏awiu mo˝na
by∏o oglàdaç do 21 marca br.

Fot. Muzeum Powstania Warszawskiego
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