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Uzupełniające informacje dotyczące bloku-winiety z 1982 r. wydanego w RFN w celu 
pomocy dla Polski w czasie stanu wojennego 

     W artykule tym chcę się ustosunkować do stwierdzenia eksperta PZF Pana Stefana 
Petriuka zawartego w publikacji zamieszczonej w Biuletynie Stowarzyszenia 
Filatelistycznego Zbieraczy Polskich Znaczków w Niemczech przy Niemieckim Związku 
Filatelistów (BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT POLEN e.V. im Bund Deutscher 
Philatelisten e.V.), w skrócie ArGe Polen. W nr 102 biuletynu z listopada 2019 na stronie 34. 
w opisie ilustracji nr 13 napisał Pan Petriuk „Nie jest mi znana praktyka sprzedania oraz nie 
jest mi znane rozliczenie się z dochodów za ten prywatny blok“ [1].  
     Dla przypomnienia pokazuję poniżej skan bloku oraz w powiększeniu detal z nazwą 
inicjatora tego wydania „PHILA-REPORT”. Blok zatytułowano „HILFE FÜR POLEN / EINE 
AKTION DEUTSCHER PHILATELISTEN” (POMOC DLA POLSKI / AKCJA NIEMIECKICH 
FILATELISTÓW).  Pomimo, że już minęło prawie 40 lat od tej akcji, to zarówno inicjatywa 
niemieckich filatelistów (RFN), jak i sam blok są mało znane, zwłaszcza młodszemu 
pokoleniu filatelistów.     

   

 

      W bloku umieszczono 4 podobizny polskich znaczków Fi. nr 838 i 1434. Na dole 
każdego znaczka w miejsce napisu POLSKA powtórzono napis „HILFE FÜR POLEN 1982” i 
„PHILA-REPORT”. Nominał każdego znaczka wynosił 1,25 DM (marek niemieckich). Cena 
sprzedażna bloku wynosiła 10 DM. Trzeba tu wspomnieć, że ten „blok-winieta” nie jest 
walorem pocztowym; jest to typowa propagandowo-filatelistyczna pamiątka z okresu stanu 
wojennego w Polsce. Biorąc pod uwagę, co przedstawiają z dużym rozmysłem dobrane 
podobizny tych polskich znaczków, należy stwierdzić, że ich wybór miał wyraźne znaczenie 
„ziomkowskie”. Znaczek Fi. nr 838  przedstawia „Madonnę”, centralną figurę ołtarza Wita 
Stwosza z kościoła Mariackiego w Krakowie. Natomiast znaczek Fi. nr 1434 upamiętnia 20. 
rocznicę wyzwolenia Ziem Zachodnich i Północnych oraz przedstawia herby miast: Opola, 
Wrocławia, Zielonej Góry, Szczecina, Koszalina, Gdańska i Olsztyna. Znaczek ten należał do 
znaczków pocztowych zaliczanych do tzw. polsko-niemieckiej „wojny pocztowej, wojny 
znaczkowej” (Postkrieg, Markenkrieg), ale to już zupełnie inny temat [2, 3]. 
     Ponieważ od wielu lat interesowałem się pomocą RFN dla Polski w czasie stanu 
wojennego 1981-1983, dlatego próbowałem dowiedzieć się coś więcej o szczegółach 
wydania tego bloku i pomocy niemieckich filatelistów dla Polski. Nie było to łatwe, bo 
szczegóły tej pomocy były „utajnione” i nie zostały nigdzie opublikowane; organizatorzy i 
odbiorcy tej pomocy, z tylko im wiadomych przyczyn, nie chcą udzielać do dziś informacji na 
ten temat. Być może jest to uzasadnione tym, że w pomocy tej nie chodziło o wysyłanie 
paczek, lecz o przekazanie do Polski tzw. „twardej waluty”. Mimo opisanych trudności udało 
mi się znaleźć kilka informacji w tym temacie. W 2015 nawiązałem kontakt z filatelistyczną 
biblioteką w Monachium (Philatelistische Bibliothek München). Pracownik biblioteki Pan 
Robert Binner odpowiedział mi emailem (stb.phil.kult@muenchen.de) z dnia 18.02.2015 w 
tłumaczeniu na język polski „PHILA-REPORT był to niemiecki magazyn filatelistyczny, który 
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istniał od 1981 do 1986 roku. Winiety te zostały wydane przez firmę Allpress Verlag w Höhr-
Grenzhausen, a 80% pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży przekazano do Caritasu diecezji 
Limburg (RFN), która następnie przekazała pieniądze do Polski na konto Caritasu. Wielkość 
przekazanych sum pieniężnych nie jest znana”.  
     Z odpowiedzi tej wynika jednoznacznie, że akcja niemieckich filatelistów związana z 
wydaniem tego bloku dotyczyła - poprzez niemiecki Caritas - pomocy materialnej dla 
społeczeństwa w Polsce (tak należy rozumieć napis na bloku). Niestety moje próby 
nawiązania kontaktu z firmą Alpress Verlag, polskim Caritasem i Caritasem w Limburgu 
pozostały bez odpowiedzi.  
     Nie jest wykluczone, że ktoś z czytelników posiada więcej informacji na ten temat. Artykuł 
ten będzie również opublikowany w języku niemieckim w Biuletynie ArGe Polen nr 105 / 
grudzień 2020  z nadzieją, iż może ktoś z czytelników w Niemczech będzie mógł coś na ten 
temat uzupełnić. 
     Na temat pomocy społeczeństwa niemieckiego istnieje bardzo wiele publikacji, co 
podałem przykładowo w pozycjach [4 - 10]. Natomiast na temat pomocy filatelistów 
niemieckich ... cisza.  
     Na zakończenie chciałem przypomnieć i podkreślić, że pomoc dla społeczeństwa 
polskiego w czasie stanu wojennego przychodziła z całego świata i trwała jeszcze kilka lat po 
jego zakończeniu. Rozdziałem i koordynacją tej materialnej pomocy (żywność, ubrania, 
sprzęt medyczny i lekarstwa) zajmowała się Komisja Charytatywna Episkopatu Polski 
utworzona w 1980 r. w Katowicach [11]. 
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