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Filatelistyka i zawody narciarskie w Generalnym Gubernatorstwie (GG)
Wojna nie przeszkadzała okupantowi niemieckiemu w zajmowaniu się filatelistyką zasadniczo z
powodów finansowych, jak i organizowaniem zawodów sportowych w celach propagandowych. Już w
dniach 24-25.03.1940 okupant zorganizował w Zakopanem Pierwsze Wielkanocne Zawody Narciarskie
(1. OSTERSCHIWETTKÄMPFE). Z tej okazji Niemiecka Poczta Wschód (Deutsche Post Osten, DPO)
wydała okolicznościową, pamiątkową kartkę pocztową (Michel Gedenkblatt Nr. G2) [1, 2, 3, 5]. Do druku
kartek zastosowano dwa rodzaje kartonowego papieru w barwie beżowej lub brązowawej.

il. 1 - Kartka sprzedażna Mi. nr G2

il. 2 - Okolicznościowy kasownik Fi. nr 2

Projektantem tej kartki był wyższy urzędnik DPO, radca budowlany (Postbaurat) Walter Kreb, który był
odpowiedzialny m.in. za projekty stempli i kartek pocztowych. Jego stylizowane inicjały „WK” widać na
kartce po lewej stronie pod słowem „KÄMPFE” obok skoczka narciarskiego. Na il. 1 pokazano tą kartkę,
tak jak była ona przygotowana w urzędach pocztowych do sprzedawania. Nakład jej jest nieznany, ale
musiała być wydana w ogromnej ilości, skoro do dzisiaj jest masowo oferowana w internecie i w różnych
domach aukcyjnych. Każda kartka miała naklejony znaczek Fi. nr 30 o nominale 30 gr., a cena sprzedaży
za nią wynosiła 50 gr. Znaczek był skasowany okolicznościowym kasownikiem Fi. nr 2 [3, 4, 5].
Kasownik ten w powiększeniu pokazano na il. 2. Wewnątrz okrągłej punktowanej ramki dookoła
występuje napis „OSTERSCHIWETTKÄMPFE + ZAKOPANE +”, pośrodku umieszczono tarczę ze
stylizowanym godłem Rzeszy oraz narty i kijki na tle gór i tekst „24/25 / MÄRZ / 1940”. Jest to pierwszy
okolicznościowy kasownik GG, który był użyty na znaczkach GG. Kasowniki odbijane na znaczkach
pocztowych Rzeszy są pochodzenia prywatnego. Spotyka się ten kasownik na znaczkach GG, które
zostały wydane po marcu 1940 r. Są to ewidentne fałszerstwa [5].
W dniach 24-25.03.1940 można było tę kartkę wysyłać bez dodatkowej opłaty, również za granicę.
Polityka wydawania oprócz „normalnych” znaczków również okolicznościowych kartek i stempli
propagandowych była dla DPO ogromnym źródłem dochodów. Zainteresowanie filatelistów tymi kartkami
w GG, w Rzeszy i za granicą było ogromne. Potwierdzają to pokazane na il. 3 awers i rewers kartki z
prawdziwego obiegu pocztowego. Była ona wysłana jako „poczta polowa” 18.05.1940 r. z Radomia
(fioletowy stempel z „gapą” - godłem III Rzeszy) do Braunschweig w Rzeszy. Pod numerem poczty
polowej (Feldpostnummer) 22032 zakodowany był Wojskowy Wydział Służby Medycznej 522. Poczta
polowa (Feldpost) była dla nadawcy bezpłatna. Niemiecki podoficer Camillo Mayr napisał do adresata
pana Bartels, że udało mu się zgodnie z jego prośbą zdobyć i wysłać tę kartkę. Hitlerowskiego
„filatelistycznego” pozdrowienia nie komentuję.

il. 3 - Awers i rewers Kartki Mi. nr G2 z prawdziwego obiegu pocztowego

Wg relacji w krakowskich i warszawskich gazetach wydawanych przez okupanta po niemiecku
(Krakauer und Warschauer Zeitung), w zawodach (biegach indywidualnych i drużynowych na różnych
dystansach) brało udział ok. 200 zawodników. Widzów było ponad 3000. W zawodach brali udział
esesmani, policjanci, folksdojcze, niemieccy urzędnicy z różnych instytucji państwowych i żołnierze
Wehrmachtu. Zawody odbywały się pod patronatem generalnego gubernatora dra Hansa Franka, który
osobiście nagradzał zwycięzców poszczególnych dyscyplin [6]. Nie wgłębiam się w szczegóły samych
zawodów, bo przekroczyłoby to rozmiary tego artykułu. Wspomniane powyżej propagandowe
nazistowskie gazety dostępne są w wielu bibliotekach uniwersyteckich, archiwach i muzeach, zarówno w
Polsce jak i w Niemczech. Niestety wg stanu na dzień dzisiejszy nie są one dostępne w Internecie.
Drugie, a zarazem ostatnie w GG Wielkanocne Zawody
Narciarskie w Zakopanem powtórzono w dniach 12-14.04.1941 r. Z
okazji tej nie wydano już okolicznościowej kartki, lecz tylko
okolicznościowy kasownik Fi. nr 8 [3, 4, 5], il. 4. Występują na nim
napisy: „OSTERSCHIWETTKÄMPFE + ZAKOPANE +”, pośrodku
rysunek skoczka narciarskiego na tle gór oraz daty „12, 13, 14 /
APRIL / 1941”. Zawody narciarskie były organizowane na dużo
mniejszą skalę niż w roku 1940 [7]. Zdawano sobie sprawę z faktu,
że ze względu na brak zainteresowania tą imprezą chociażby
miejscowej
społeczności,
okupanci
ponieśli
porażkę
propagandową.
Na il. 5 pokazano awers i rewers kartki z kasownikiem Fi. nr 8,
opłaconej zgodnie z obowiązującą taryfą za 12 gr., wysłanej w
dniach 12-13-14.04.1941 r. z Zakopanego do Wiesbaden w Rzeszy.
Kartki z tym kasownikiem zwłaszcza z prawdziwego obiegu pocztoil. 4 Okolicznościowy kasownik Fi. nr 8
wego są bardzo rzadkie i osiągają na aukcjach filatelistycznych
wysokie ceny. Cena podana w katalogu Fischera [4] jest zupełnie nierealna. „Prawdziwe” kartki i
widokówki z tym kasownikiem osiągają na aukcjach filatelistycznych cenę w granicach 500 do 1000 euro.
Listy z tym kasownikiem nie są znane. Kasownik ten był i jest do dzisiaj często fałszowany. W publikacji
[5] opisano dokładnie prawdziwy oraz 6 fałszywych kasowników. Fałszerstwa te są dla „amatorów” trudne
do rozeznania, dlatego zalecam każdy walor z tym kasownikiem poddać dokładnym badaniom przez
uznanych ekspertów od GG.

il. 5 - Awers i rewers kartki z prawdziwego obiegu pocztowego z kasownikiem Fi. nr 8

Na il. 6 pokazano 5 fotografii, aby zorientować czytelników o skali i charakterze obu imprez. Jakość
tych zdjęć jest niestety bardzo słaba. Zainteresowanych dokumentacją fotograficzną z tych zawodów
narciarskich odsyłam do Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie [8]. Przykładowo podaję tylko
informację, że zawodnik z numerem startowym 107 był to esesman Johann Pilz, który wygrał bieg na
dystansie 10 km w czasie 55,35 minut [6]. Dokładne informacje o zawodach i ich wynikach znajdują się
m.in. w cytowanych gazetach krakowskich [6, 7].
Być może, że ktoś z czytelników posiada jeszcze inne interesujące informacje. Artykułem tym
chciałbym zachęcić „wtajemniczonych” filatelistów do podzielenia się ich wiedzą na ten temat. Podobny
artykuł mógłby też ktoś napisać na temat letnich lekkoatletycznych zawodów sportowych w Zakopanem
(TATRA BERGSPORTFEST ZAKOPANE), które odbyły się trzy razy w terminach: 6-7.9.1941, 5-6.9.1942
i 4-5.9.1943. Z okazji tych imprez DPO wydała 3 okolicznościowe kasowniki Fi. nr 13, 23 i 24 [4].

il. 6 - Fotografie z zawodów narciarskich w Zakopanem w 1940 i 1941 r.
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