Dyli˝ans pocztowy mieszczàcy 23 pasa˝erów, po∏. XIX w.

MARZENA JAWORSKA

MUZEUM POCZTY
I TELEKOMUNIKACJI
WE WROC¸AWIU
W 1558 r. król Zygmunt August nada∏ dworzaninowi Prosperowi Prowanie przywilej
na zaprowadzenie sta∏ego po∏àczenia pocztowego o charakterze publicznym, mi´dzy Krakowem a Wenecjà. BezpoÊrednià przyczynà ustanowienia tej pierwszej polskiej poczty by∏a w du˝ej mierze koniecznoÊç utrzymywania rozleg∏ej korespondencji mi´dzy królem Zygmuntem Augustem a jego przedstawicielami we W∏oszech, w zwiàzku z toczàcym si´ tam
procesem spadkowym, po Êmierci matki króla – Bony Sforzy. Tak powsta∏a Poczta Polska.
uzeum Poczty i Telekomunikacji we Wroc∏awiu jest jedynà w Polsce
placówkà muzealnà gromadzàcà i chroniàcà zabytki, zwiàzane z 450-letnià dzia∏alnoÊcià poczty na ziemiach polskich. Od 1999 r. jest to instytucja kultury samorzàdu województwa dolnoÊlàskiego, o ogólnopolskim zasi´gu dzia∏ania. Zmiany, które nastàpi∏y w 1999 r., w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa, mia∏y fundamentalne znaczenie dla
wspó∏czesnej historii muzeum. Ustawa z dnia
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Z∏oty medal z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej
w Warszawie, 1928 r.

24 VII 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów administracji
publicznej w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa spowodowa∏a nie tylko powa˝ne zmiany
w dzia∏alnoÊci muzeum, ale równie˝ k∏opoty finansowe.
Pierwsza wzmianka o potrzebie utworzenia
polskiego muzeum pocztowego ukaza∏a si´ 15
lutego 1919 r. By∏a nià odezwa skierowana do
pocztowców, w której Ministerstwo Poczt i Telegrafów w Warszawie uzasadnia∏o koniecznoÊç
za∏o˝enia takiej placówki s∏owami: (...) Chodzi
nam przede wszystkim o to, aby pamiàtki po poczcie
polskiej z epoki Kongresówki (...) uratowaç od zag∏ady i zebraç, a dalej gromadziç wszystko to, co charakteryzowa∏o poczty rzàdów zaborczych (...) Inicjatywa
ta znalaz∏a poparcie zarówno w Êrodowisku pracowników resortu poczt i telegrafów, jak i filatelistów.
Do ministerstwa ju˝ w marcu zacz´∏y nap∏ywaç pierwsze materia∏y o charakterze muzealnym. Przekazywane g∏ównie przez kierowników urz´dów pocztowo-telegraficznych, antykwariuszy i filatelistów, sta∏y si´ zaczàtkiem
Muzeum Pocztowo-Telegraficznego. W stosunkowo krótkim czasie uda∏o si´ zebraç pokaênà
iloÊç znaczków pocztowych (polskich i zagranicznych), piecz´ci, stempli, emblematów, apa-
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Sale ekspozycyjne w warszawskiej siedzibie muzeum po jej przeniesieniu w 1926 r. z Placu Napoleona 8 na ul. Wierzbowà 11.
W drzwiach stoi Jan Turczyƒski – pracownik muzeum, autor projektów polskich szyldów pocztowych, 1928 r.

Wystawa filatelistyczna w Warszawie. Staloryt wg projektu Z. Kamiƒskiego, 1928 r.

Pracownicy warszawskiego muzeum pocztowego w przededniu wybuchu II wojny Êwiatowej
(pierwszy z lewej W∏odzimierz Polaƒski). Sierpieƒ 1939 r.
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ratów telegraficznych i telefonicznych, planów
dawnych budynków pocztowych. WÊród wielu cennych darów znalaz∏y si´ m.in. listy z rosyjskimi znaczkami pocztowymi i odciskami
stempla Warszawa z lat 1861–1875, listy z angielskimi markami jednopensowymi z 1871 r.
oraz koperta z pierwszym polskim znaczkiem
pocztowym z 1860 r., wydanym przez autonomiczne w∏adze Królestwa Polskiego.
Muzeum Pocztowo-Telegraficzne utworzono 25 stycznia 1921 r. w Warszawie. Nie
otrzyma∏o ono statusu samodzielnej instytucji,
lecz zosta∏o przydzielone do Wydzia∏u Materia∏ów Pocztowych w Departamencie Gospodarczym w Ministerstwie Poczt i Telegrafów.
Na potrzeby muzeum przeznaczono dwa niewielkie pomieszczenia, przy placu Napoleona
8 (dziÊ Plac Powstaƒców Warszawy). Powierzchnia przydzielonych lokali uniemo˝liwia∏a eksponowanie zbiorów. Mimo to prowadzono intensywne prace nad dalszym pozyskiwaniem muzealiów, ich inwentaryzowaniem
i zabezpieczaniem. Wybrane kolekcje prezentowano na krajowych i zagranicznych wystawach filatelistycznych. Pierwszy sukces w tej
dziedzinie odnios∏o muzeum w 1922 r. na Mi´dzynarodowej Wystawie Filatelistycznej w Genewie. Pokaz polskich znaczków pocztowych,
wraz z ich projektami i próbnymi odbitkami,
przyniós∏ Polsce uznanie i rozg∏os. W 1926 r.
muzeum ponownie zmieni∏o siedzib´, uzyskujàc pomieszczenia w budynku przy ul. Wierzbowej 11. Pierwsza sta∏a ekspozycja zosta∏a
otwarta 25 marca 1928 r.
W okresie mi´dzywojennym placówka
szybko rozwija∏a si´, wzrasta∏a liczba zatrudnionych w niej osob. Od maja 1931 r. dyrektorem muzeum zosta∏ W∏odzimierz Polaƒski,
autor licznych prac z filatelistyki i historii
poczty, z uwagi na swojà wojskowà przesz∏oÊç
nazywany przez przyjació∏ i podw∏adnych
„Pu∏kownikiem”. Ten cieszàcy si´ du˝ym autorytetem cz∏owiek, dzi´ki swojej wiedzy, zaanga˝owaniu i przyjaznemu stosunkowi do
wspó∏pracowników, doprowadzi∏ placówk´ do
rozkwitu. Dzi´ki jego staraniom w 1932 r.
muzeum otrzyma∏o kilka przestronnych pomieszczeƒ na dwóch kondygnacjach jednego
z najwi´kszych budynkow u˝ytecznoÊci publicznej przedwojennej Warszawy, tj. w gmachu Urz´du Telekomunikacyjnego przy ul. Poznaƒskiej 29, z wejÊciem od ul. Barbary 2.
Otrzyma∏o równie˝ nowy regulamin, na podstawie którego podlega∏o odtàd ministrowi

poczt i telegrafow, a jego dotychczasowa nazwa zosta∏a zmieniona na Muzeum Poczty
i Telekomunikacji.
W przededniu II wojny Êwiatowej zbiór liczy∏ 22 tysiàce eksponatów, stanowiàc cenny
materia∏ badawczy, zarówno dla historyków,
jak i filatelistów. Tworzy∏y go walory filatelistyczne, archiwalia, ksià˝ki, mundury, utensylia
pocztowe oraz sprz´t telekomunikacyjny. Eksponaty inwentaryzowano w uproszczony sposób, rejestrujàc je w dwóch ksi´gach, z których
jedna przeznaczona by∏a dla walorów filatelistycznych, a druga dla pozosta∏ych muzealiow.
Do muzeum trafi∏o wówczas wiele unikatowych obiektów, mi´dzy innymi archiwalia dokumentujàce dzia∏alnoÊç poczty Ksi´stwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego oraz przedmioty nale˝àce do wyposa˝enia XIX-wiecznych
stacji pocztowych. WÊród szczególnie cennych
nabytków znalaz∏y si´: raport z 1680 r. o urzàdzeniu polskiej poczty w Gdaƒsku, szyld poczthalterii w S∏onimiu z 2. po∏. XVIII w., akt nominacyjny dla Jana Arciszewskiego na urzàd
Generalnego Komisarza Poczt Koronnych i Litewskich, podpisany przez Tadeusza KoÊciuszk´ w obozie pod Po∏aƒcem, 8 maja 1794 r., obrazy Jana Rosena, Apoloniusza K´dzierskiego
i Zofii Stryjeƒskiej. Chlub´ placówki stanowi∏y
unikatowe zbiory polskich znaczków pocztowych, w tym projekty znaczków z 1915 i 1917
r. Pozyskiwane do zbiorów muzealia pochodzi∏y przede wszystkim z przekazów instytucji
pocztowo-telegraficznych i darowizn osób prywatnych. Wyjàtkowo hojni okazali si´ równie˝
kolejni ministrowie poczt i telegrafow II Rzeczypospolitej Polskiej.
Druga wojna Êwiatowa przerwa∏a dynamiczny rozwój muzeum. Zbiory zgromadzone
z tak wielkim wysi∏kiem podzieli∏y los innych
polskich dóbr kultury. Cz´Êç z nich zosta∏a
zniszczona, a najcenniejsze eksponaty wywieziono do Niemiec. Zachowa∏a si´ jedynie
szczàtkowa dokumentacja z tamtego okresu.
Oprócz protoko∏ów, sprawozdaƒ i pism urz´dowych, najwi´cej informacji dostarczajà r´kopisy
W∏odzimierza Polaƒskiego, z lat 1939-1941.
Polaƒski nie mia∏ konkretnych wytycznych
z Ministerstwa Poczt i Telegrafow odnoÊnie zabezpieczania zbiorów i post´powania na wypadek wybuchu wojny. Zdawa∏ sobie spraw´ z koniecznoÊci podj´cia kroków dla ochrony przynajmniej cz´Êci zbiorów, tote˝ rozpoczà∏ na poczàtku sierpnia rozmowy z odpowiednimi s∏u˝bami ministerstwa. Nie by∏o jednak wiadomo,

Aparat telefoniczny
biurkowy typu
Ericsson, 1898 r.

Koperta z pierwszym polskim znaczkiem pocztowym wydanym w 1860 r.

Testimonium potwierdzajàce zwolnienie ksi´˝y bernardynów z op∏at pocztowych, wystawione w Warszawie 12 kwietnia 1765 r., uwierzytelnione podpisem komisarza J. A. Kühna i najstarszà zachowanà piecz´cià lakowà Generalnej Prefektury Poczt Koronnych i Litewskich
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List Jacka M∏odziejowskiego, podskarbiego nadwornego koronnego, do Krzysztofa Szyd∏owskiego, superintendenta ce∏ koronnych,
w sprawie przekazania nale˝noÊci pieni´˝nych Sebastianowi Montelupiemu, poczmistrzowi generalnemu, datowany w Krzeczowie
19 czerwca 1586 r.

Akt nominacyjny mianujàcy Jana Arciszewskiego na urzàd
Generalnego Komisarza Poczt Koronnych i Litewskich, podpisany przez Tadeusza KoÊciuszk´ w obozie pod Po∏aƒcem,
8 maja 1794 r.
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Dyplom na z∏oty medal przyznany muzeum za eksponat prezentowany na pierwszej Wszechpolskiej Wystawie Filatelistycznej w Warszawie, 1928 r.

dokàd nale˝y w razie koniecznoÊci ewakuowaç
eksponaty. Mówi∏o si´ o Lublinie, potem
o BrzeÊciu nad Bugiem. W po∏owie miesiàca
otrzyma∏ z ministerstwa pozwolenie na demonta˝ ekspozycji i zabezpieczenie najcenniejszych
zabytków przed zbombardowaniem, ewentualnie w celu ewakuacji muzeum. W warszawskiej
firmie stolarskiej Jana Schulza przy Nowym
Âwiecie zamówi∏ pi´çdziesiàt skrzyƒ do pakowania eksponatów muzealnych, z zastrze˝eniem pilnego i sukcesywnego ich dostarczania,
w miar´ wykonywania. (...) Skrzynie dostarczano
partiami, przeto, wobec szybko rozwijajàcych si´ wypadków ograniczy∏em ich iloÊç do 31. Przygotowawcze prace nad zdemontowaniem eksponatów rozpocz´to jeszcze w koƒcu sierpnia, do pakowania zaÊ przystàpiono zaraz po otrzymaniu pierwszej partii
skrzyƒ. Wobec gwa∏townego tempa wypadków i nalotów lotniczych, cz´stego bombardowania miasta musiano niejednokrotnie przerywaç pakowanie. Postanowi∏em, wi´c rozpoczynaç prac´ od samego Êwitu
(4.30-5.00) i prowadziç jà a˝ do zmierzchu, aby
nadà˝yç w jak najszybszym czasie spakowaç chocia˝by najcenniejsze obiekty. (...) O zamierzonej ewakuacji Ministerstwa nic nie wiedzia∏em, dochodzi∏y do
mnie tylko ró˝ne pog∏oski, co zmusi∏o mnie do jeszcze
wi´kszego poÊpiechu w pakowaniu. (...) Zaznaczam,
i˝ wobec poÊpiechu przy pakowaniu obiektów muzealnych i cz´stego bombardowania nie zdà˝ono sporzàdziç wykazów zawartoÊci poszczególnych skrzyƒ, projektujàc uczyniç to po przybyciu na miejsce ewakuacji
(...) Skrzynie zosta∏y ponumerowane, a po zape∏nieniu plombowane piecz´cià muzeum.
Ogó∏em dostarczono trzydzieÊci skrzyƒ, z czego zdà˝ono zapakowaç dwadzieÊcia siedem.
WÊród spakowanych eksponatów znalaz∏y si´
zbiory polskich i zagranicznych znaczków
pocztowych, zbiór obiektów prefilatelistycznych, nabyte i nie wcielone jeszcze do zbioru
znaczki, obiekty historyczne i filatelistyczne,
zbiór pamiàtek pocztowych Legionów Polskich, pamiàtki po wystawach mi´dzynarodowych. W ostatniej skrzyni znalaz∏y si´ najwa˝niejsze akta muzeum od poczàtku istnienia do
chwili ewakuacji, piecz´cie, protoko∏y, wykazy
inwentarzowe, dzienniki, depozyty oraz nie zakupione jeszcze od osób prywatnych obiekty.
Pracownicy do∏àczyli te˝ swoje prywatne pamiàtki mniemajàc, ˝e tam b´dà bezpieczne.
Jeszcze w sierpniu 1939 r. W∏odzimierz Polaƒski pertraktowa∏ z Administracjà Gmachu i dyrektorem Urz´du Telekomunikacyjnego in˝.
Wac∏awem Fröhlichem, w sprawie mo˝liwoÊci
przechowania najcenniejszych obiektów muze-

alnych w zapiecz´towanej piwnicy gmachu.
Pertraktacje nie odnios∏y jednak skutku. Mimo
kilkakrotnych wznowieƒ tych rozmów Polaƒski otrzymywa∏ odpowiedê negatywnà, którà
motywowano bezpieczeƒstwem przeciwpo˝arowym i brakiem odpowiedniego lokalu. Nikt
nie chcia∏ wziàç odpowiedzialnoÊci za skrzynie.
W takiej sytuacji Polaƒski czeka∏ na polecenie
ewakuacji i Êrodki transportu z ministerstwa.
Polecenia takiego jednak nie by∏o. Panowa∏a
ogólna dezorientacja. W nocy z czwartego na
piàtego wrzeÊnia pracownicy ministerstwa rozpocz´li ewakuacj´, nie zostawiajàc ˝adnych dyrektyw dla muzeum. (...) W dniu 5 wrzeÊnia,
oko∏o g. 11.00 zatelefonowa∏em do Wydzia∏u 7 Ministerstwa, gdy˝ trzeba by∏o przyÊpieszyç otrzymanie
zaliczki na skrzynie, jednak mimo kilkakrotnych po∏àczeƒ pod ró˝nymi numerami Wydzia∏u oraz innych
wydzia∏ów nikt do aparatów si´ nie zg∏asza∏. Zastanowi∏o mnie to bardzo i pospieszy∏em udaç si´ osobiÊcie do Ministerstwa, gdzie zasta∏em kilkunastu
urz´dników z ró˝nych wydzia∏ów przygotowujàcych
si´ do ewakuacji z Panem Kominkowskim, Dyrektorem Gabinetu Ministra, na czele. Wi´ksza cz´Êç pracowników ju˝ wyjecha∏a w nocy z dnia 4 na 5 wrzeÊnia. Zdà˝y∏em zaledwie dopisaç do zakoƒczonej
ostatniej listy swój personel i otrzymaç trzymiesi´czne
pobory, w zwiàzku z ewakuacjà (...) W dniach od
5 do 6 wrzeÊnia Polaƒski nadal walczy∏ o uzyskanie Êrodków transportu. Bez skutku. Sytuacja stawa∏a si´ krytyczna. Niemcy przerwali
front i zbli˝ali si´ do Warszawy. Polaƒski musia∏
sam decydowaç o losie eksponatów muzealnych. 6 wrzeÊnia otrzyma∏ polecenie ewakuacji
personelu muzeum. (...) Ze wzgl´du na koniecznoÊç ewakuacji osób z personelu muzealnego zwiàzanych ze s∏u˝bà wojskowà i korzystajàc z oÊwiadczeƒ
Kierownika Dzia∏u Pani Tarkowskiej, ˝e pozostaje
w Warszawie, przekaza∏em jej pismem tymczasowe
kierownictwo muzeum, wr´czy∏em jeden komplet kluczy od pomieszczen muzealnych. (...) Prosi∏em Panià
Tarkowskà jeszcze raz wznowiç przy pierwszej sposobnoÊci spraw´ zabezpieczenia zaplombowanych
skrzyƒ w piwnicy wobec rezygnacji z ich ewakuacji
w ostatniej chwili, z powodu braku Êrodków przewozowych (...) Muzeum zawiesi∏o swojà dzia∏alnoÊç
7 wrzeÊnia 1939 r. Najcenniejsze muzealia
wraz z dokumentacjà, zabezpieczone w skrzyniach, zdeponowano w piwnicy budynku
Urz´du Telekomunikacyjnego. (...) W dniu
7 wrzeÊnia o g. 7.00 da∏em Pani Tarkowskiej ostatnie instrukcje i wyruszy∏em z Muzeum pieszo kierujàc si´ szosà lubelskà wraz z personelem, a to w celu
przy∏àczenia si´ do Ministerstwa lub Dyrekcji Okr´-

gu Poczty. Do Warszawy powroóci∏em w dniu 10
paêdziernika (...) Majàtek paƒstwowego przedsi´biorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon by∏
ju˝ wówczas przej´ty przez administracj´ Generalnego Gubernatorstwa i utworzonà Niemieckà Poczt´ Wschód (Deutsche Post Osten).
Po powrocie do Warszawy Polaƒski zg∏osi∏ si´
do komisarycznego dyrektora Urz´du Telekomunikacyjnego, in˝. Wac∏awa Fröhlicha i niemieckiej komendatury wojskowej, gdzie poinformowano go, ˝e skrzynie z eksponatami, zdeponowane w piwnicy budynku, zosta∏y zarekwirowane przez gestapo i przechowuje si´ je
w lokalu wi´ziennym przy ulicy Dzielnej. Sprawà skrzyƒ zajmowa∏ si´ Untersturmfürer Thiele, urz´dujàcy w gmachu przy Alei Szucha. (...)
W Gestapo by∏em 14 paêdziernika razem z Panià
Tarkowskà, gdzie Pan Thiele poleci∏ mi zakomunikowaç w Komendanturze, ˝e ze strony Gestapo nie
ma przeszkód na uruchomienie muzeum i na przystàpienie wraz z personelem do pracy, celem uratowania
od zniszczenia pozosta∏ych obiektów muzealnych (...)
Pracownicy muzeum zacz´li kolejno zg∏aszaç
si´ do pracy, otrzymali przepustki umo˝liwiajàce wejÊcie do gmachu Urz´du Telekomunikacyjnego oraz bezpieczne poruszanie si´ po mieÊcie. W dalszej kolejnoÊci dokonano komisyjnego otwarcia pomieszczeƒ muzealnych.
Zniszczenia by∏y ogromne, stwierdzono brak
szyb w oknach, zalane wodà parkiety, zawilgocone szafy, podziurawione od∏amkami kul obrazy. Eksponaty muzealne by∏y bardzo zniszczone, stwierdzono równie˝ brak niektórych
obiektów muzealnych. Szczegó∏owe sprawozdanie braków nie by∏o jednak mo˝liwe, gdy˝
wszelkie zapiski, ewidencja i akta spakowane
zosta∏y w skrzyniach przed ewakuacjà, a dwie
g∏ówne ksi´gi inwentarzowe dostarczono 14
paêdziernika 1939 r. Untersturmfürerowi
Thielowi, na jego ˝àdanie.
Pomimo energicznych staraƒ W∏odzimierza Polaƒskiego i jego zast´pcy, Adolfa Schöppa, wspieranych przez Janin´ Ejsmondowà,
cz∏onka komitetu dzia∏ajàcego na rzecz zabezpieczania dóbr kultury narodowej oraz Stanis∏awa Lorentza, dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, nie uda∏o si´ odzyskaç
ukrytych skrzyƒ z eksponatami. Zosta∏y one
wywiezione do Reichpostmuseum w Berlinie.
22 lipca 1940 r. niemieckie w∏adze okupacyjne zamkn´∏y pocztowà placówk´ muzealnà
w Warszawie, przydzielajàc Polaƒskiemu stanowisko konsultanta do spraw muzeum i filatelistyki w Niemieckiej Poczcie Wschód.

Bilet skarbowy o nominale 50 z∏otych polskich, wydany na
podstawie uchwa∏y Rady Najwy˝szej Narodowej z 1794 r.

25. rocznica wymarszu Legionów. Staloryt wg projektu
W. Bart∏omiejczyka i S. Chrostowskiego (ostatnia emisja
poczty II RP), 1939 r.

Szyld poczthalterii w S∏onimiu, 2. po∏. XVIII w.
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List ze stemplami nadawczymi dwuwierszowymi z datà oraz nak∏uciami po dezynfekcji z powodu epidemii cholery, 1831 r.

Zegar dyli˝ansowy z 1. çw. XVIII w. i tràbki pocztylioƒskie z XIX w.

Koperta stemplowa do korespondencji w Królestwie Polskim i do Rosji, 1860 r.
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W∏odzimierz Polaƒski zginà∏ tragicznie podczas powstania warszawskiego, w sierpniu
1944 r. W czasie walk o gmach Poczty G∏ównej schroni∏ si´ w sàsiedniej, wielopi´trowej kamienicy przy ul. Wareckiej 9. Kamienica trafiona pociskiem zawali∏a si´, grzebiàc w swoich
ruinach Polaƒskiego wraz z mieszkaƒcami
i grupà powstaƒców. Odgruzowanie nastàpi∏o
kilka lat poêniej, nie uda∏o si´ jednak zidentyfikowaç zw∏ok. W∏odzimierz Polaƒski zosta∏
pochowany razem z innymi, tragicznie zmar∏ymi osobami, na Cmentarzu Powstaƒców Warszawy na Woli. Drugi naoczny Êwiadek grabie˝y eksponatów muzealnych z 1939 r. – Leontyna Tarkowska – zgin´∏a tak˝e podczas bombardowania Warszawy, w 1944 r.
Po wojnie muzeum wznowi∏o swojà dzia∏alnoÊç. Kierownictwo placówki przejà∏ Adam
Drabik, a nast´pnie Adolf Schöpp. Pod ich kierownictwem przystàpiono do porzàdkowania
ocala∏ych eksponatów i oszacowania poniesionych strat. Za g∏ówne zadanie uznano odbudow´ zasobu sprzed 1939 r., nie rezygnujàc
przy tym z pozyskiwania nowych nabytków,
zw∏aszcza materia∏ów dokumentujàcych funkcjonowanie poczt i telegrafów w okresie wojny
i okupacji, tj. poczty harcerskiej i polowej Armii Krajowej podczas powstania warszawskiego. Kilkuletnia wspó∏praca z Biurem Rewindykacji i Odszkodowaƒ Wojennych oraz osobiste zaanga˝owanie Karola Estreichera, delegata Dyrekcji Muzeów ds. rewindykacji zabytków, w sprawie muzeum pocztowego doprowadzi∏y do odzyskania wi´kszoÊci muzealiów,
utraconych w czasie wojny. Wiele eksponatów
zagin´∏o jednak bezpowrotnie, w tym unikatowe kolekcje polskich i zagranicznych znaczków pocztowych, XVIII- i XIX-wieczne mapy
pocztowe, a tak˝e obrazy Z. Stryjeƒskiej, A.
K´dzierskiego i J. Ejsmonda. Nie odnalaz∏y si´
równie˝ ksi´gi inwentarzowe. W po∏owie maja 1946 r. otwarto sta∏à ekspozycj´. By∏o to
trzecie z kolei muzeum, po Narodowym i Wojska Polskiego, które w powojennej Warszawie
udost´pni∏o swoje zbiory publicznoÊci.
TrudnoÊci lokalowe w zniszczonej wojnà
stolicy oraz brak przychylnoÊci dla muzeum ze
strony ówczesnego ministra poczt i telegrafów,
zdecydowa∏y o przeniesieniu placówki do Wroc∏awia. 21 kwietnia 1951 r. warszawskie muzeum zosta∏o zamkni´te. We Wroc∏awiu jego
organizacj´ powierzono Aleksandrowi Ânie˝ce,
urz´dnikowi Dyrekcji Okr´gu Poczt i Telegrafów, pochodzàcemu z Wileƒszczyzny, zwiàza-

nemu z pocztà od 1922 r. Przyjmowanie i ewidencjonowanie eksponatów przesy∏anych
z Warszawy do Wroc∏awia trwa∏o od maja
1955 do marca 1956 r. Muzeum wpisane
w struktur´ organizacyjnà resortu ∏àcznoÊci
otrzyma∏o status samodzielnej instytucji, podlegajàcej bezpoÊrednio ministrowi ∏àcznoÊci
i nadzorowanej przez ministra kultury i sztuki.
Na siedzib´ muzeum przeznaczono pomieszczenia w okaza∏ym gmachu Poczty G∏ównej
przy ul. Z. Krasiƒskiego, gdzie mieÊci si´ do
dzisiaj. Uroczyste otwarcie wroc∏awskiego muzeum odby∏o si´ 12 grudnia 1956 r.
Na zasób dzisiejszego Muzeum Poczty
i Telekomunikacji sk∏adajà si´ ocala∏e zbiory
z okresu warszawskiego oraz obiekty nabyte
w latach 1956–1995. Te ostatnie pozyskiwano
w drodze licznych przekazów ró˝nych instytucji – zakupów w Desie, antykwariatach i od
osób prywatnych. Ogólna wielkoÊç zbioru wynosi ponad 70 tysi´cy eksponatów, nie liczàc
ogromnych zbiorów filatelistycznych, powi´kszanych co roku o nowo emitowane polskie
znaczki, karty, koperty i stemple pocztowe,
a tak˝e o znaczki wydawane przez poczty
paƒstw zrzeszonych w Âwiatowym Zwiàzku
Pocztowym.
Przypadajàcy w roku bie˝àcym jubileusz
450-lecia Poczty Polskiej oraz og∏oszenie przez
Sejm RP roku 2008 Rokiem Niepodleg∏oÊci,
sk∏ania do refleksji. Burzliwe losy muzeum,
naznaczone licznymi zmianami siedzib, grabie˝à eksponatów w 1939 r., sà równie˝ Êwiadectwem determinacji osób odpowiedzialnych
za jego losy oraz zgromadzone, niejednokrotnie z wielkim poÊwi´ceniem, eksponaty. Na
dzisiejszà kondycj´ muzeum niewàtpliwie
wp∏yw mia∏a ustawa z 1998 r., która spowodowa∏a wiele komplikacji. Wa˝nà kwestià do rozwiàzania, oprócz zdobywania Êrodków finansowych na zakup i konserwacj´ eksponatów, jest
utrzymanie ciàg∏oÊci pozyskiwania eksponatów, dokumentujàcych wspó∏czesny dorobek
poczty i telekomunikacji. Ze strony Poczty
Polskiej dotyczy to przede wszystkim przekazywania walorów filatelistycznych, w tym projektów graficznych znaczków pocztowych.
Obecny zbiór odzwierciedla dzia∏alnoÊç emisyjnà polskiej poczty od 1860–1996 r. Lokalizacja muzeum we Wroc∏awiu, stolicy Dolnego
Âlàska, stwarza równie˝ ogromne szanse promocji miasta, w którym znajduje si´ jedyne takie muzeum w Polsce.
Fot. Radek Jaworski

Skrzynka polskiej poczty peronowej, 1934 r.

Wagi listowe, prze∏om XIX i XX w.

Polski furgon pocztowy, 1925 r.
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