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Minęły 

2 lata, 
6 miesięcy 
i 18 dni... 

miło 
Was widzieć!
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Bywając od lat na giełdach i spotka-
niach kolekcjonerskich, uczestni-
cząc w aukcjach oraz śledząc pu-
blikacje i fora internetowe, wciąż 

spotykam się z dowolnym stosowaniem 
tytułowych nazw, z nieustannym chaosem 
terminologicznym w tym zakresie. Oczy-
wiście, kolekcjonerstwo to nie nauka ścisła 
– nie da się przeprowadzić ścisłych cezur  
i sformułować nieomylnych definicji. War-
to jednak spróbować, zwłaszcza że omył-
ki w rozróżnieniu tych trzech (a zwłasz-
cza dwóch ostatnich) walorów powodują 
niekiedy spory między kolekcjonerami  
i nieporozumienia jeśli chodzi o zawartość 
publikacji filokartystycznych i – szerzej  
– dotyczących ikonografii historycznej. 
Skoro zatem „deltiologia” (w dosłownym 
tłumaczeniu: nauka o kartach) nie jest już 
tylko zabawą salonową, a coraz częściej 
wkracza na grunt naukowy, to warto nad 
uściśleniem używanej terminologii trochę 
popracować.

Najłatwiej zdefiniować ogólnie pocz-
tówkę – w znaczeniu kolekcjonerskim jest 
to karta pocztowa ilustrowana lub reklamo-
wa, wykonana przez nakładcę w celu sprze-
daży osobom trzecim (niekiedy do bezpłat-
nego rozpowszechniania), przeznaczona do 
wysyłania za pośrednictwem poczty.

Nie sprawia też zasadniczo proble-
mów określenie kryteriów podziału po-
między pocztówkami fotograficznymi  
a innymi. Te pierwsze powielano metodą 
fotograficzną jako odbitki wykonywane  

z negatywów. Pozostałe pocztówki (pocz-
tówki nie-fotograficzne) zostały natomiast 
powielone wszystkimi innymi (poza fo-
tograficznymi) metodami (np. litografia, 
chromolitografia, światłodruk, autochro-
mia, autotypia, offset).
 Pocztówki fotograficzne wykonywa-
ne były zazwyczaj przez małe księgarnie, 
drobne wydawnictwa, dorabiających sobie 
w ten sposób fotografów, niekiedy przez 
osoby prywatne, fotoamatorów, rozprowa-
dzających je za pośrednictwem lokalnych 
punktów handlowych. Ale też wielcy wy-
dawcy nie stronili od tego rodzaju wydań. 
Firmował je m.in. międzywojenny polski 
potentat pocztówkowy, czyli Polskie Towa-
rzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch” SA. 
Po wojnie masowo korzystało z tej techniki 
m.in. Polskie Towarzystwo Turystyczno-
-Krajoznawcze, prowadzące zakłady wy-
twórcze fotowidokówek w Kłodzku, Jaśle  
i Wrocławiu (od 1947 do 1993 r.) i drukujące 
jako samodzielny wydawca oraz jako pod-
wykonawca, a także „Ruch” (lata 50. – 70.), 
Wydawnictwo Związkowe Centralnej Rady 
Związków Zawodowych (lata 50. – 60.)  
czy Krajowa Agencja 
Wydawnicza (lata 
70. – 80.). Rozwój 
fotografii kolorowej 
pozwolił na wyda-
wanie w latach 70.  
i 80. fotowidokówek 
barwnych („Ruch”, 
PTTK oraz Zakład 

Pocztówka – pocztówka fotograficzna  
– fotografia 
(próba uporządkowania pojęć)
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Fotograficzny w Gdańsku Krajowej Agen-
cji Wydawniczej). Pocztówki fotograficzne 
oznaczano niekiedy na rewersie dla odróż-
nienia ich od gorszych jakościowo kart dru-
kowanych – w Niemczech przed 1945 r. był 
to napis „Echte Photographie” (prawdziwa 
fotografia) [ilustracja 1].
 W praktyce najwięcej problemów 
sprawia odróżnienie pocztówek fotogra-
ficznych od fotografii. Kryterium rozpo-
znawczym nie może być podział pocztów-
kowy rewersu fotografii, gdyż od ostatnich 
lat XIX w. do II wojny światowej (a zda-
rzało się i później) masowo produkowano  
i sprzedawano papier fotograficzny z ta-
kim podziałem. Nie może być nim obieg 
pocztowy, gdyż bardzo często wysyłano do 
rodziny i znajomych indywidualne zdjęcia, 
głównie portretowe, odbite na papierze z 
pocztówkowym podziałem. Nie może być 
nim też motyw, gdyż wyprodukowano 
masowo w celu rozpowszechniania wiele 
pocztówek fotograficznych przedstawiają-
cych wszelakie motywy, m.in. różne okazy 
fauny i flory oraz najrozmaitsze osoby (po-
jedynczo i zbiorowo, znane i anonimowe).
 Trzeba zatem przypomnieć jeden  
z elementów sformułowanej wyżej defini-
cji samej pocztówki: „wykonana przez na-
kładcę w celu sprzedaży osobom trzecim 
(niekiedy do bezpłatnego rozpowszechnia-
nia)”. W moim mniemaniu jest to czytel-
ny wyróżnik, pozwalający na oddzielenie 
pocztówek fotograficznych od całej reszty 
fotografii niebędących pocztówkami. 
 Jak jednak ustalić, że dana fotografia 
była przeznaczona do mniej lub bardziej 
masowej dystrybucji? Niektóre przypad-
ki są oczywiste: pocztówki fotograficzne 
przedstawiające znanych ludzi, widoki  
z umieszczonymi na nich opisami, zdję-
cia z tekstem życzeń czy opisami okolicz-
nościowymi (naniesione na negatyw lub 

stempelkiem), ewentualnie nadrukowane 
na rewersie opisy i informacje.
 Są jednak pocztówki fotograficzne, 
których istotę można ustalić tylko przez 
badania porównawcze lub źródłowe. Za 
przykłady mogą służyć dwa przedstawio-
ne tu walory. Zdjęcie z rozerwaną armatą 
z okresu I wojny światowej nie ma żadnych 
napisów, opisów, oznaczenia wydawcy 
[ilustracja 2]. Na pierwszy rzut oka wyglą-
da jak zwykłe zdjęcie ciekawostki wojennej 
– żołnierze i cywile wykonywali ich wte-

dy tysiące. Jednakże fotografia ta była po-
wielana masowo i szeroko dystrybuowana  
– świadczy o tym częstość jej spotykania 
na rynku, wielokroć z obiegiem z lat I woj-
ny, a zatem analiza porównawcza. Drugi 
walor to fotografia Skarżyska-Kamiennej 
z lat 50.? 60.? XX w., na awersie opisana 
odręcznie czarnym tuszem [ilustracja 3]. 
Wygląda jak zwykłe zdjęcie pamiątkowe, 
opisane przez jego wykonawcę lub właści-
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ciela. Na podstawie relacji mieszkańców 
miasta udało się jednak ustalić, że produk-
cją takich pocztówek zajmował się niejaki 
Kwieciński, i były one sprzedawane jako 
pocztówki w miejscowym sklepie Włady-
sława Stachurki. Oba walory zatem, mimo 
pozorów fotografii, są pocztówkami foto-
graficznymi.
 Zdarzają się też pomyłki w drugą 
stronę. Niekiedy jakiś amator fotografii 
umieszczał na negatywach (np. przy pomo-
cy aparatów autograficznych) lub nanosił 
stemplem napisy, opisy kadrów, odbijał je 
jednak w jednym lub kilku egzemplarzach 
nie przeznaczonych do szerszej dystrybu-
cji. Tu bardzo trudno uniknąć pomyłek.
 Zrozumiałym jest, że ten krótki, po-
pularyzatorski tekst nie mógł rozwiać 
wszystkich wątpliwości i omówić wszyst-
kich przypadków szczególnych, wyjątko-

wych, jak np. pocztówki artystyczne i ich 
związek z fotografią, czy próbne pocztów-
ki fotograficzne [ilustracja 4]. Autor nie 
rości też sobie prawa do „monopolu na 
rację”. Ważne jednak, aby przynajmniej  
w oczywistych przypadkach unikać po-
myłek. A także, aby dyskutować, praco-
wać, uściślać – tylko w ten sposób możemy 
ostatecznie uporządkować nasz kolekcjo-
nerski język.

Marcin Medyński
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W pierwszej 
części opisana 

jest historia 
Orderu Virtuti  

Militari w XVIII 
i XIX wieku 
oraz skata-

logowane są 
ordery z epoki.  

W drugiej  
części pokazane  

są najważniejsze odznaki z okresu  
I wojny światowej i wojen o granice 

Polski od 1918 r. do 1921 r.

Katalog 
pokazuje po 
raz pierwszy 

wszystkie  
polskie  

odznaczenia  
produkowane  

w Związku  
Sowieckim  

w latach  
1943-1946.

Katalog  
pokazuje  
polskie  
odznaczenia  
produkowane  
w Polsce  
w latach  
1946-1992.

Katalog 
pokazuje  
i opisujwe 
Order Virtuti 
Militari w XX 
wieku bez  
okresu PRL.

Wojciech Stela
stelaw@wp.pl

autor:

info:
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Dla każdego przedmiotu, 
którego cena aukcyjna 
przekracza 3000 zł 
nie pobieramy prowizji 
od sprzedaży – wynosi ona 0%. 
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PLACE (P):
01-02  Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk  

– numizmaty, złoto, medale i odznaczenia
03  Numis Poland – numizmaty, medale, papiery 

wartościowe
04-05  Galeria Numizmatyczna SiS Remonet – numizmaty
07-08  numizmaty
10  pocztówki
11  szkła, srebra, obrazy, militaria
12-13  Rzeszowski Dom Aukcyjny  

– numizmaty
14  kolekcjonerzy banknotów 0 Euro oraz numizmatyki
17-18  medale i odznaczenia, numizmaty, filatelistyka, 

porcelana
19  srebra, szkło, porcelana
20-21  militaria, mundury, odznaki,  

odznaczenia
24  numizmaty
25  Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 
26-28  Banknoty Pamiątkowe Sp. z o.o.  

– banknoty 0 Euro. 
31-33  pocztówki, numizmaty, pamiątki regionalne
34  zabytkowe militaria
36  pocztówki, numizmaty, książki,  

varsaviana
37  porcelana, szkło, tkaniny.
38  stara biżuteria
40  numizmaty
41-42  Sklep Kolekcjoner – numizmaty, medale
43  filatelistyka 
44-46  Sklep PAMASL – akcesoria  

kolekcjonerskie, numizmaty

STOŁY (S):
01-02  pocztówki
03-04  filatelistyka
05  pocztówki
06-07  pocztówki, grafiki
08  numizmaty
09-10  pocztówki, zdjęcia, mapy
11-13  Łódzkie Centrum Numizmatyczne – numizmaty
14  numizmaty
15  pocztówki, korespondencja, zdjęcia
16-17  karty telefoniczne, numizmaty, karty podarunkowe
18-20  Sklep Monetarium – numizmaty, filatelistyka
21-22  numizmaty
23  Księgarnia Światowid – pocztówki, numizmaty
24  Sklep Kolekcjonerski Mirosław Bochman  

– numizmaty, medale i odznaczenia
25  Antykwariat Numizmatyczny Mariusz  

Bochman – numizmaty.
26  zegarki, płyty winylowe
27  figurki, bibeloty, numizmaty, wyroby z metalu
28  pocztówki, filatelistyka
29  filatelistyka

30  numizmaty
31-32  numizmaty, akcesoria
33  numizmaty
34-35  numizmaty
36-40  Antykwariat Poznań – odznaki sportowe, 

militaria, zdjęcia, pocztówki, srebra, książki, 
numizmaty

41-42  numizmaty
43  karty telefoniczne, medale, numizmaty
44-45  Świętokrzyski Salon Numizmatyczny – numizmaty
46-47  numizmaty, karty telefoniczne, filatelistyka, 

kapsle, etykiety piwne
48  Stowarzyszenie Filokartystów w Warszawie 

„Varsaviana”
49-50  numizmaty
51-52  numizmaty, pocztówki, dokumenty, książki, 

gazety
53  srebra
54-56  numizmaty
57-58  medale i odznaczenia, numizmaty, pocztówki
59-60  pocztówki, fotografie, biżuteria
61-62  numizmaty
63-66  Antykwariat Saska ANTYKwarnia – numizmaty, 

dokumenty
67-68  numizmaty, odznaki, medale
69  filatelistyka
70  filatelistyka
71-72  medale i odznaczenia, numizmaty, pocztówki
73  Numedux - numizmaty
74  numizmaty
75  stara biżuteria
76  papiery wartościowe: akcje, obligacje
77  karty telefoniczne, komiksy
78-80  Sklep COINSNET – numizmaty
81-83  broń, biżuteria, srebra
84-86  numizmaty
87-88  odznaki i odznaczenia, pocztówki, naszywki
89-90  numizmaty
91-94  numizmaty
95-96  zegarki
97-98  numizmaty
101  pocztówki
102-103  pocztówki
104-105  stara biżuteria: złota i srebrna
106-108  numizmaty
109  numizmaty
110  numizmaty
117  ordery i odznaczenia
118  pocztówki, numizmaty
121-124  pocztówki
125  kolekcja motyli, filatelistyka, pocztówki
126-127  stare dokumenty, numizmaty, pocztówki
128-129  numizmaty
130-131  numizmaty, zapałki, bibeloty
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ul. Na Piaskach 7/1
80-846 Gdańsk

ALLEGRO
e-kolekcjoner-pl

tel. +48 604 329 252

e-mail: skup@e-kolekcjoner.pl

www.e-kolekcjoner.pl

ul. Kraszewskiego 15
50-229 Wrocław

ALLEGRO
Kolekcjoner-Wroclaw

tel. +48 604 725 870

e-mail: kolekcjoner-wroclaw@wp.pl

www.kolekcjoner-wroclaw.pl

WROCŁAWGDAŃSK
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Odznaczenia fantazyjne. 
Fałszerstwa na szkodę kolekcjonerów

Kolekcjonerstwo to styl życia  
i pewien stan umysłu. Szlachet-
ne zainteresowanie historią, 
zbieranie różnych artefaktów. 

Jest to także sposób na zarabianie pienię-
dzy. Często nawet dużych pieniędzy. To po-
woduje, że pojawiają się fałszerstwa, także 
te specyficzne. Jak fantazyjne przedmioty 
imitujące rzadkie oryginały. Oryginały, 
których nie było.

Po I Wojnie Światowej zwycięskie 
kraje wydały medal na pamiątkę tego wy-
darzenia, w celu nagrodzenia uczestników 
wojny. Inicjatorem projektu był francuski 
marszałek Foch. Medal wykonano z brą-
zu, miał średnicę 36 mm i we wszystkich 
krajach był noszony na podobnej wstążce, 
przedstawiającej podwójną tęczę w lustrza-
nym odzwierciedleniu. Każdy kraj mógł 
prezentować własny awers. Od skrzydlatej 

bogini Nike krajów ententy do japońskiego 
bóstwa. Napis na rewersie brzmiał: „Wiel-
ka wojna za cywilizację” w języku każdego 
państwa, z niewielkimi wariacjami. Medale 
wykonywano w okresie od 1919 do 1922 
roku. Do antyniemieckiej koalicji należało 
18 krajów, a 14 z nich wybiło to odznacze-
nie. W czasie I Wojny Światowej nie było 
państwa polskiego i nie było polskiego me-
dalu. Polacy walczyli w wojskach imperium 
rosyjskiego, Austro-Węgier i Niemiec. 
Tymczasem w Kanadzie w połowie lat 90. 
XX wieku został wykonany medal w sty-
lu „Medalu zwycięstwa” z napisem na re-
wersie po polsku. Cena dochodziła do 200 
dolarów. W konsekwencji doszło do tego, 
że medal został pokazany w Wikipedii  
w różnych wersjach językowych.

Wojciech Stela
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Urodziłam się w latach 70. XIX 
wieku, a że to było tak dawno, 
to już dokładnej daty nie mogę 
sobie przypomnieć. Na począt-

ku nazywano mnie kartą korespondencyj-
ną. Ta nazwa nie podobała się moim mi-
łośnikom, którzy za moim pośrednictwem 
chcieli sprawić innym odrobinę radości. 
Dlatego w 1900 roku zorganizowano kon-
kurs na imię dla mnie w języku polskim. 
Wśród bardzo wielu pomysłów nazwa 
pocztówka zdobyła największą liczbę gło-
sów. Śmiało mogę przedstawić mojego ojca 
chrzestnego – został nim Henryk Sienkie-
wicz. To jego propozycja wzbudziła sympa-
tię wśród głosujących.

Mimo że jestem leciwą babcią – mam 
ponad 100 lat – to wciąż wielu ludzi chce 
mnie gościć w swoich domach i bliżej po-
znawać. Dlaczego? Jak nikt inny potrafię 
opowiadać niesamowite historie, przywo-
ływać dawne miłości, tęsknoty i radości. 
Zaczęto mnie adorować już w latach 90. 
XIX wieku. Organizowano różne spotkania, 

wystawy, pokazy i konkursy na najpiękniej-
szy widok, w który zostałam przyodziana. 
Prezentowano mnie wylegującą się w gablo-
tach lub wiszącą na ścianach, aby inni mogli 
docenić mój urok. Zawdzięczam to zacnym 
sławnym i znanym fotografom, takim jak 
Konrad Brandel, właścicielom zakładów fo-
tograficznych – jak Jan Mieczkowski, a także 
nakładcom i właścicielom wydawnictw oraz 
składów materiałów piśmiennych: Stanisła-
wowi Winiarskiemu, Antoniemu Chodo-
wieckiemu, Antoniemu Chlebowskiemu, 
Konstantemu Wojutyńskiemu, Józefowi 
Ślusarskiemu i wielu innym. Moimi cichy-
mi wielbicielami byli m.in. H.P., J.G., E.S.W., 
M.K. Jednym z miast, dla których – dzię-
ki nim – straciłam głowę, była Warszawa.  

Pocztówka 
z Warszawą
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W latach 90. XIX wieku oddawałam jej 
piękno, prezentując warszawskie pałace, 
zamki, pomniki, parki, ogrody, place czy 
ulice. Oszalałam na punkcie pulsującego 
rytmu tego wielkiego miasta, jego uliczne-
go gwaru. Początki przygody z Warszawą 
były dość skromne – widoki tej urokliwej 
metropolii prezentowałam w jednym rogu, 
a więcej miejsca zostawiałam na korespon-
dencję. Z roku na rok stawałam się coraz 
bardziej popularna, natomiast pejzaże War-
szawy zajmowały coraz większą część mojej 
powierzchni. Niestety, na korespondencję 
przeznaczano wtedy coraz mniej miejsca. 
Wiele osób mówiło, że jest to niewygodne, 
że pisząc, zakrywają piękne ujęcia. Dlate-
go w 1904 roku postanowiono delikatnie 
zmienić mój wygląd: część miejsca na mojej 
tylnej stronie przeznaczono na wymianę in-
formacji. Tak jest do dzisiaj. 

Żyłam w różnych czasach. Kiedy War-
szawa była carska, a później – cesarska. 
Kiedy oddychała wolnością po odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę. Kiedy ją nisz-
czono podczas II wojny światowej. Cieszy-
łam się radością jej wyzwolenia spod oku-
pacji niemieckiej. Mogłam żyć jej życiem, 
prezentując, jak się odradza. Umożliwili 
mi to m.in. Teodor Hermańczyk, Lucjan 
Święcki, Edward Falkowski, Leonard Ja-
brzemski, Jan Morek, Zbyszko Siemaszko. 

Wciąż trzymam formę i jestem w sta-
nie zainteresować sobą wielu filokartystów, 
w tym – a może przede wszystkim – miło-
śników Warszawy.

autorzy:  Maciej Nietrzebka, 
Zbigniew Włodarczyk

fotoedycja:  Maciej Skoczeń
korekta językowa:  dr Tomasz Karpowicz
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N OWO Ś C I        

W Y D AW N I C Z E
2021

Kolekcja, kolekcjoner, 
kolekcjonowanie

autor: praca zbiorowa
wyd. MOCAK

„By skreślić historię 
naszych zbiorów”.  
Polskie kolekcje  
artystyczne

autor: Tomasz F.  
de Rosse
wyd. Wydawnictwo 
Naukowe UMK

Rodzinne pamiątki. 
Osobliwy przewodnik 

dla kolekcjonerów

autor: Joanna  
Hübner-Woyciechowska

wyd. Arkady

Katalog szelągów 
koronnych Zygmunta 
III Wazy

autor: Dariusz Marzęta
wyd. Galeria u Marzęty

Ex nummis historia. 
Szkice o obrazach 

numizmatycznych  
w badaniach  
nad dziejami  

starożytnego Rzymu

autor: Agata Aleksandra  
Kluczek

wyd. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego

Moneta w Polsce za 
panowania Bolesława 
III Krzywoustego

autor: Grzegorz Śnieżko
wyd. Instytut  
Archeologii i Etnologii 
PAN

Hrabia schodzi z po-
mnika. Opowieść  
o Tytusie Działyńskim

autor: Edyta Bątkiewicz
-Szymanowska
wyd. Polska Akademia 
Nauk Biblioteka  
Kórnicka




