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W czerwcu 2022 r. ukazał się 
album poświęcony dawnej 
pocztówce z Jabłonny, nie-
wielkiej miejscowości poło-

żonej około 20 km na północ od Warszawy. 
Jego wydawcą jest Gmina Jabłonna. Autor 
albumu dr hab. Jacek Emil Szczepański jest 
historykiem i filokartystą. Od 25 lat kolek-
cjonuje dawne pocztówki z Legionowa i oko-
lic, w tym także z Jabłonny. Poświęcił im trzy 
albumy pt. „Powiat legionowski na dawnej 
pocztówce” (wydane w latach 2000-2007)  
i kilka artykułów. Filokartystykę od lat trak-
tuje jako przedmiot badań naukowych.

Z albumu dowiadujemy się, że najstar-
sza znana pocztówka z Jabłonny pochodzi 
z 1899 r. i przedstawia łuk triumfalny Po-
niatowskiemu. Do jej wykonania posłu-
żyło zdjęcie z publikacji Kraj w obrazach. 
Swoistym fenomenem jest fakt, że karty 
pocztowe z tej niewielkiej wsi drukowali 
najsłynniejsi wydawcy warszawscy. Przed  

I wojną światową byli to Konstanty Woźniak, 
Konstanty Wojutyński, firma „Stanisław 
Winiarski”, czyli Roman Barabasz, Zakłady 
Graficzne Bolesława Wierzbickiego. Nato-
miast w okresie międzywojennym Jabłonna 
pojawiła się na kartach fotograficznych Pol-
skiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych 
„Ruch”. Powodem zainteresowania wydaw-
ców był klasycystyczny pałac – na początku 
XIX w. letnia rezydencja bohatera narodo-
wego księcia Józefa Poniatowskiego. 

Pocztówki z Jabłonny cechuje wyso-
ki poziom edytorski i artystyczny. Nie bez 
znaczenia była współpraca wymienionych 
wyżej wydawców z wybitnymi fotografami 
− Maurycym Puschem czy Henrykiem Pod-
dębskim. Na szczególną uwagę zasługuje lo-
kalny wydawca pocztówek z Jabłonny, Anto-
ni Mackiewicz. W 1913 r., w setną rocznicę 
śmierci księcia J. Poniatowskiego, jego firma 
– skład win – zamówiła serię pocztówek z Ja-
błonny i pobliskiego Chotomowa. Autorem 
zdjęć do nich był znany warszawski fotograf 
dokumentalista Stanisław Nofok-Sowiński. 
Kilka pocztówek A. Mackiewicza, zebranych 
przez autora z ogromnym trudem, można 
obejrzeć w albumie.

Osoby zainteresowane powyższą 
tematyką zapraszamy podczas VI edy-
cji Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej,  
w godzinach 12–13 na stoisko P-09, na któ-
rym będzie prezentowany album.    Red.

Dawna pocztówka z Jabłonny 1899-1939

Dawna pocztówka 
z Jabłonny

1899–1939

Jacek emil SzczepańSki
Pocztówki z Jabłonny cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie tylko ułatwiały 
komunikację, ale stały się także ozdobą wielu kolekcji. Prezentowano je podczas 
dużych wystaw, m.in. w czasie Pierwszej Słowiańskiej Wystawy Kart Pocztowych 
Ilustrowanych w Krakowie w 1899 r. oraz na Pierwszej Wystawie Kart Pocztowych 
w Warszawie w 1900 r. Wystawie warszawskiej towarzyszył konkurs na nadanie 
ujednoliconej polskiej nazwy „listowi otwartemu”, zwanemu także „odkrytką” 
lub „korespondentką”. Konkurs, przeprowadzony przy współudziale redaktorów 
Słownika Polskiego, wygrała propozycja „pocztówka”, która zdobyła najwięcej gło-
sów publiczności (141). Autorem zwycięskiej nazwy okazała się „Marja z B”. Pod 
tym pseudonimem ukrył się nie kto inny, tylko… Henryk Sienkiewicz. Jemu więc 
zawdzięczamy używane do dziś określenie „pocztówka”.

Dr hab. Jacek Emil Szczepański, historyk, muzealnik – kustosz dyplomowany, dyrek-
tor Muzeum Historycznego w Legionowie, członek Mazowieckiego Towarzystwa 
Naukowego. Od 1997 r. filokartysta – miłośnik i kolekcjoner dawnych pocztówek 
z Jabłonny i powiatu legionowskiego.

GMINA
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ZAPRASZAMY  
NA 3. AUKCJĘ  

antykwariatu  
kolekcjonujemy.pl

Przygotowaliśmy dla Państwa  
pocztówki i literaturę filokartystyczną.

23 XI 2022 r., godz. 19:00

portal aukcyjny OneBid

b e z p o ś r e d n i  l i n k  d o  a u k c j i:  
https://onebid.pl/pl/auction/-/4003
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Karol Beyer (1818–1877)  
– wielce zasłużony numizmatyk polski

W roku 1845, gdy Polska 
znajdowała się w niewoli, 
podzielona między trzech 
zaborców, nieobecna na 

mapie świata, Karol Beyer zapoczątkował 
w Warszawie „Czwartki numizmatyczne”, 
czyli cykliczne cotygodniowe spotkania 
miłośników numizmatyki. Jednym z celów, 
jakie im przyświecały, było ratowanie, ko-
lekcjonowanie i popularyzacja numizma-
tów jako pamiątek ojczystych i historycz-
nych. Spotkania te dały początek ruchowi 
numizmatycznemu na ziemiach polskich, 
którego Polskie Towarzystwo Numizma-
tyczne jest spadkobiercą i kontynuatorem.

Powstało kilka medali mających uczcić 
pamięć Karola Beyera, jednego z najwięk-
szych polskich numizmatyków. Prezentuje-
my tu jeden z rzadszych, odlany w mosią-
dzu oraz w srebrze prawdopodobnie tylko 
w kilku egzemplarzach. Informacja o tym 
medalu pojawiła się bodaj po raz pierwszy 
w „Zapiskach Numizmatycznych” (Nr 4,  
Rocznik II, Kraków, kwiecień 1885, s. 72, 
tab. XX), następnie została podana przez 
Mariana Gumowskiego w „Wiadomościach 
Numizmatyczno-Archeologicznych” (Nr 8, 
rok 1912, s. 126).

Warto dodać, że Karol Beyer był też zna-
nym fotografem, założycielem pierwszego 
zakładu fotograficznego w Warszawie  
i członkiem prestiżowego Société Française 
de Photographie.

Przemysław Ziemba                                                                                                                
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
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PLACE (P):

01-02  Antykwariat Numizmatyczny Michał Niem-
czyk – numizmaty, złoto, medale  
i odznaczenia

03  Numis Poland – numizmaty, medale, papiery 
wartościowe

04-05  Galeria Numizmatyczna SiS Remonet  
– numizmaty

06  Sklep kolekcjonerski Ms70 – akcesoria 
kolekcjonerskie, filatelistyka

07-08  Dom Aukcyjny Numimarket.pl – numizmaty
09  pocztówki, numizmaty, literatura
10  pocztówki
11-13  Antykwariat Grochowski – płyty winylowe, 

komiksy
14-16  numizmaty
17-18  medale i odznaczenia, numizmaty, filatelistyka, 

porcelana
19  srebra, szkło, porcelana
20-21  militaria, mundury, odznaki, odznaczenia
22-23  numizmaty
24  kolekcjonerzy banknotów 0 Euro oraz  

numizmatyki
25  Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 
26-28  Banknoty Pamiątkowe Sp. z o.o. – banknoty 

0 Euro
29-30  Sklep Denar – numizmaty
31-33  pocztówki, numizmaty, pamiątki regionalne
34-35  numizmaty, filatelistyka
36  antyki
37  porcelana, szkło, tkaniny
38-39  Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki  

– dom aukcyjny, numizmaty
40  numizmaty
41-42  Sklep Kolekcjoner – numizmaty, medale
43  filatelistyka 
44-46  Sklep PAMASL – akcesoria kolekcjonerskie, 

numizmaty

STOŁY (S):

01-02  pocztówki
03-04  numizmaty
06-07  pocztówki, grafiki
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  Sklep Numizmatyk – 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 numizmaty
28 pocztówki, filatelistyka
29  filatelistyka
30  numizmaty
31-32  numizmaty, akcesoria
33   figurki, bibeloty, numizmaty, wyroby z metalu
34-35  numizmaty
36-40  Antykwariat Poznań – odznaki sportowe, 

militaria, zdjęcia, pocztówki, srebra, książki, 
numizmaty 

41-42  numizmaty
46-48  numizmaty, karty telefoniczne, filatelistyka, 

kapsle, etykiety piwne
49-50  numizmaty
51-52  numizmaty, pocztówki, dokumenty, książki, 

gazety
53  numizmaty
54-56  numizmaty
57-58  medale i odznaczenia, numizmaty,pocztówki
59-60  pocztówki, fotografie, biżuteria
61-63  numizmaty
64  pocztówki
69  filatelistyka
70  filatelistyka
71  numizmaty
76  papiery wartościowe: akcje, obligacje
78-80  Sklep COINSNET – numizmaty
81-84  broń, biżuteria, srebra
87-88  odznaki i odznaczenia, pocztówki, naszywki
90  numizmaty
91-94  numizmaty
100  militaria, falerystyka
101  pocztówki
102-103  pocztówki
104-105  stara biżuteria: złota i srebrna
106-107  numizmaty
117  ordery i odznaczenia
118 pocztówki, numizmaty
119  numizmaty
121-122  pocztówki
123-124  karty telefoniczne, medale, monety
125  kolekcja motyli, filatelistyka, pocztówki
128-129  numizmaty
130-131  numizmaty, zapałki, bibeloty
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Dawna pocztówka  
z Jabłonny 1899-1939

Jacek Emil Szczepański
wyd. Gmina Jabłonna

100 rarytasów  
numizmatycznych  

w Muzeum Narodo-
wym w Krakowie

Opracowanie zbiorowe
wyd. Muzeum  

Narodowe w Krakowie

Monety keszowe

Dariusz Marzęta
wyd. Galeria  
u Marzęty

Broń z warsztatu 
Ignacego Höfelmajera 

(1825-1889)

Leszek Zachuta
wyd. Muzeum  

Narodowe w Krakowie

Jan Piotr Norblin. 
Sentymentalny  
reporter. Grafika  
i malarstwo

Marta Zdańkowska
wyd. Zamek Królewski 
w Warszawie

Nowy Port  
i Westerplatte  
na dawnej pocztówce

Opracowanie zbiorowe
wyd. Region

Dawna pocztówka 
z Jabłonny

1899–1939

Jacek emil SzczepańSki
Pocztówki z Jabłonny cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie tylko ułatwiały 
komunikację, ale stały się także ozdobą wielu kolekcji. Prezentowano je podczas 
dużych wystaw, m.in. w czasie Pierwszej Słowiańskiej Wystawy Kart Pocztowych 
Ilustrowanych w Krakowie w 1899 r. oraz na Pierwszej Wystawie Kart Pocztowych 
w Warszawie w 1900 r. Wystawie warszawskiej towarzyszył konkurs na nadanie 
ujednoliconej polskiej nazwy „listowi otwartemu”, zwanemu także „odkrytką” 
lub „korespondentką”. Konkurs, przeprowadzony przy współudziale redaktorów 
Słownika Polskiego, wygrała propozycja „pocztówka”, która zdobyła najwięcej gło-
sów publiczności (141). Autorem zwycięskiej nazwy okazała się „Marja z B”. Pod 
tym pseudonimem ukrył się nie kto inny, tylko… Henryk Sienkiewicz. Jemu więc 
zawdzięczamy używane do dziś określenie „pocztówka”.

Dr hab. Jacek Emil Szczepański, historyk, muzealnik – kustosz dyplomowany, dyrek-
tor Muzeum Historycznego w Legionowie, członek Mazowieckiego Towarzystwa 
Naukowego. Od 1997 r. filokartysta – miłośnik i kolekcjoner dawnych pocztówek 
z Jabłonny i powiatu legionowskiego.

GMINA
JABŁONNA
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Maków Mazowiecki  
w wojennym obiektywie  
1915-1918, 1939-1945

Michał Chrzanowski, 
Jarosław Paweł Gryc
wyd. Miasto Maków 

Mazowiecki
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? Szukasz ciekawego hobby,
 nowego obszaru 

 do kolekcjonowania? 

?	 Zastanawiasz	się	nad	
 zbieraniem starych papierów  

	 wartościowych,	ale	brakuje	
 Ci wiedzy? 

?	 Boisz	się,	że	inflacja	„pożre”
	 Twoje	oszczędności	i	szukasz		

 inwestycji alternatywnej? 

Jeśli	na	któreś	z	tych	pytań	
odpowiedź	brzmi	„TAK”, 
to ta publikacja jest tym, 
czego potrzebujesz!

W	trakcie	Giełdy	dostępna	w	pro-
mocyjnej cenie na stoisku nr S-76,  
a	później	pod	adresem	e-mail:	
stareakcje.com.pl@gmail.com

AKCJE  
stare, przedwojenne, pracownicze  

OBLIGACJE  
PAPIERY WARTOŚCIOWE

KUPNO | SPRZEDAŻ | WYCENA
A t r a k c y j n e  c e n y!

tel.	+48	501	069	097	 e-mail:	p911@poczta.fm
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Druga strona fotografii

Zainspirowany faktem posiada-
nia fotografii wykonanej przez 
mojego imiennika, albo raczej 
„nazwistnika”, zanurzyłem się  

w Internecie w poszukiwaniu informacji 
na jego temat. Niestety z miernym rezulta-
tem. Dom aukcyjny „Kedem”, który kilka 
lat temu sprzedał wykonane przez owego 
autora zdjęcie, napisał jedynie, że nie jest 
on wymieniany w literaturze dotyczącej 
izraelskiej fotografii. Kilka lat później zo-
stał jednakowoż uwzględniony w pracy  
o fotografii w Palestynie/Izraelu, której au-
torem jest Guy Raz. Niestety bez jakichkol-
wiek danych biograficznych. 

W sieci znalazłem tylko kilka zdjęć ta-
jemniczego fotografa, które po bliższym 
obejrzeniu okazały się bardzo ciekawe. Na 
stronie israelalbum.org znajduje się repro-
dukcja zdjęcia wykonanego przez niego  
w Berlinie w 1904 r. oraz inne, zrobione 
w Palestynie w 1909 r. Z kolei praca, którą 
udało mi się nabyć, pochodzi z Palestyny 
i jest datowana na rok 1903. Czyżby ów 

tajemniczy Woroschilsky nie mógł się 
zdecydować, gdzie na stałe praktykować 
szlachetną sztukę fotografii? Zaczął w Pa-
lestynie, a potem, spróbowawszy szczęścia  
w Berlinie, wrócił do Ziemi Świętej? A może 
jeszcze inaczej? Najpierw Berlin i dopiero 
potem Palestyna, znowu Berlin i znowu Pa-
lestyna. Niestety nie ma na to dowodów, 
jako że nie udało mi się znaleźć wcześniej-
szej fotografii tego autora z Berlina. 

Według podpisu, na zdjęciu z Berlina 
widzimy Tzilę Feinberg (po lewej) oraz Ri-
vkę Reznikov (po prawej). Tzila po ogoleniu 
głowy na cześć ślubu swojej siostry Shosha-
ny. Tzila była córką Fanny z domu Belkind 

i Israela (Lulika) Feinber-
ga. Urodziła się w 1894 r., 
zmarła w 1988 r. Poślubi-
ła Zeeva Shohama (Fin-
kelstein). Bratem Tzili 
był Avshalom Feinberg, 
jeden z przywódców 
NILI, żydowskiej siatki  
szpiegowskiej w osmań-
skiej Palestynie, która 
pomagała Brytyjczykom 
podczas pierwszej woj-
ny światowej w walce  
z Imperium Osmańskim. 
W ogóle cała ta rodzina, 

wywodząca się z Ukrainy (mama Tzili)  
i Białorusi (ojciec), jest warta dalszych 
studiów. Ale to już nie ma nic wspólnego  
z fotografem o nazwisku Woroschilsky.

Feliks Woroszylski
mygrodnopostcards.com
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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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