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Specjalne warszawskie „świąteczne” chorągiewki do worków z paczkami 
wykonane z Cp 105 
 
    Typowe chorągiewki do worków pocztowych mają znormalizowany wygląd oraz 
sygnatury nakładowe [1]. Ponad ćwierć wieku temu opisano nietypową chorągiewkę 
pocztową [2]. Nadal temat nie został do końca zbadany. Dotychczas nie wyjaśniono 
dokładnie sposobu dystrybucji paczek przychodzących z zagranicy w okresie 
świąteczno-noworocznym 1952/1953 roku. Zadanie to pozostawiamy badaczom 
historii poczty w Warszawie.  
   Nietypowe chorągiewki do paczek świątecznych wykonał urząd pocztowy w 
Warszawie. Ponieważ nie był to nakład centralny, więc są to chorągiewki bez 
sygnatur.   
    Paczki docierające z Anglii, Australii, Italii, Kanady i innych państw zachodnich i 
zamorskich do rozdziału docierały do urzędu pocztowego Warszawa 3. Urząd 
wyposażono w specjalne worki dla dalszej dystrybucji paczek po sprawdzeniu (i 
ocleniu?). Nie wykorzystywano typowych chorągiewek do worków pocztowych. Dla 
tego przedsięwzięcia wykorzystano wycofane z obiegu i zalegające w magazynie 
centralnej składnicy pocztowej kartki Cp 105 z fotografiami sakralnymi nie 
akceptowanymi przez tamtą zmianę władzy. Znak opłaty unieważniono fioletowym 
znakiem „X”, kartki złożono w pół i założono metalowe „oczko” szewskie takie, jak dla 
przewlekania sznurówek w bucie. Przez wykonany otwór przeciągano sznurek 
wiązania chorągiewki do worka.  
    Po jednej stronie złożonej kartki odbijano fioletowy nadruk wykonany pieczątką 
gumową o treści „Po opróżnieniu worek natychmiast zwrócić do Warszawy 3” oraz 
drugi nadruk pięciowierszowy „Ob. … / poczta … / miejscowość … / ul. … Nr. … m. 
… / waga … Nr. nad. …”. Po odręcznym wypełnieniu danych odbiorcy paczki 
chorągiewkę stemplowano datownikiem pocztowym „WARSZAWA 1 / *2S*” i/lub 
„WARSZAWA 3 / *W*”. Znane autorowi daty pochodzą ze stycznia 1953 roku (il. 1).  
 

  
il. 1 – dwie strony chorągiewki (awers i rewers) zrobionej ze złożonej w pół kartki Cp 
105 ze znakiem opłaty unieważnionym odręcznym znakiem „X” z założonym 
„oczkiem” szewskim  
 



    Niekiedy do chorągiewki doklejano małą karteczkę, często później odrywaną. 
Czasami spotykamy zieloną ramkową pieczątkę o treści „WARSZAWA 3 / K.S. 35 / 
SUMARYCZNIE” lub „WARSZAWA 3 / K.S. 32 / SUMARYCZNIE”, rzadziej mały 
stempelek również w barwie zielonej „ZWYKŁA” lub „R”. Nie udało się odczytać treści 
z innych stempelków ramkowych w barwie czerwonofioletowej. Te dodatkowe 
elementy nie są stałe (il. 2). 

 
 

 
il. 2 – chorągiewki do „świątecznych” worków pocztowych, po oderwaniu „oczka” 
szewskiego, byłe kartki Cp 105 rozłożono  
 
    Część il. 2 wykonano dzięki skanowi od Andrzeja Baranowskiego oraz z aukcji # 
3776 i 8055 z I-III.2005 roku [3]. Serdecznie dziękujemy za pomoc.  
    Prosimy czytelników o przesyłanie wszelkich informacji oraz skanów wszystkich 
pocztowych druków i formularzy do eksperta Hansa Vogelsa, który podjął się 
opracowania i skatalogowania formularzy pocztowych. Musimy w tym wszyscy 
współuczestniczyć. 
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