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Chorągiewki adresowe  
do różnych worków pocztowych 

 

    Według [1] chorągiewki adresowe to wewnątrzpocztowe formularze 
przytwierdzane obok plomby do worków z różnymi ładunkami pocztowymi, tak 
zwanymi odsyłkami. Chorągiewki zawierają informacje przewozowe. 
    Na formularzach nadrukowano różnobarwne oznaczenia (paski pojedyncze lub 
podwójne, obrócone do góry wierzchołkiem litery "V" pojedyncze lub dwie ustawione 
przeciwstawnie względem siebie, czasami oznaczenia literowe na przykład „PR” lub 
„Lbk” albo graficzne na przykład trójkąt, kwadrat itp). Oznaczenie urzędu pocztowego 
nadawczego dokonuje się datownikiem w oznaczonym miejscu. Odbiorcę (urząd 
pocztowy, kiedyś również ambulans) oraz niekiedy drogę przesyłki, na przykład 
lotniczą, określa się wpisami odręcznymi lub na  maszynie. 
    Typowe chorągiewki emisji pocztowych zawsze drukowane są obustronnie, nie 
mają awersu i rewersu.  Są zaopatrywane w sygnaturę z numerem druku, mogą być 
wykonane z papieru lub z kartonu. Oczywiście pocztowe chorągiewki adresowe nie 
wymagają żadnych opłat taryfowych, więc nigdy nie znajdziemy na nich naklejonych 
znaczków. 
    Górne trójkątne fragmenty chorągiewek zaginano wzdłuż górnych ramion 
obróconego znaku „V”, jak na walorach z il. 3 użytych pocztowo, aby przez potrójnej 
grubości papier w szczycie tego znaku zawiązać lub przewlec sznurek mocujący 
chorągiewkę do worka.  
    W dziale „druki przewozowe” z numerami w zakresie 401-499 już w spisach 
międzywojennych znajdujemy cztery rodzaje chorągiewek adresowych do worków 
wartościowych, listowych i gazetowych tylko z numerem 422:  
 

422a Chorągiewka do worków wartościowych A6 in sheets yellow paper 

422b Chorągiewka do worków listowych z kartą A6 in sheets pink paper 

422c Chorągiewka do worków listowych bez karty A6 in sheets grey paper 

422d Chorągiewka do worków gazetowych A6 in sheets grey paper 

 

    W latach późniejszych dla oznaczenia różnych rodzajów chorągiewek 
wykorzystywano też druki o innych numerach.  
    Format chorągiewek znormalizowano do wielkości A6 o wymiarach 105 x 148 mm. 
    Ostatnio pokazano [2] obie strony jednego tego samego egzemplarza chorągiewki 
wykonanej z makulatury po całostkach oraz inną chorągiewkę i opisano te walory. 
Pokazane tam il. 1 i 2 błędnie sugerują, że to całostki ze znakiem opłaty po prawej 
stronie ilustracji celowo w taki sposób eksponowanych, a znaki „V” chorągiewek 
skierowano raz w lewo, raz w prawo. Nie są to już całostki tylko chorągiewki, więc 
ilustracje należało przedstawić w pionie tak, aby znaki „V” były we właściwym 
położeniu odpowiednim dla chorągiewek adresowych. Pierwsza pokazana 
obustronnie chorągiewka posiada po obu stronach identyczną dwupiętrową 
sygnaturę pocztową „PPT i T nr 422a – ZGŁ W-wa z. 153-54 
                                   pap. jawa 100 g. – 2.800.000           ” (il. 1) z numerem druku 422a.  
 

  



il. 1 – dwie identyczne sygnatury z obu stron chorągiewki pocztowej pokazanej w [2], 
ale teraz skanowanej na czarnym tle 
 
    Druga chorągiewka, il. 3 i 4 w [2], nie posiada żadnej sygnatury, bo nie została 
wykonana przez pocztę. Nie jest to, jak piszą autorzy, formularz wewnątrzpocztowy, 
lecz pozapocztowy. Formularze takie wykonywał między innymi Bank dla ułatwienia 
adresowania swoich przesyłek nadawanych pocztą, również jako polecone. 
    W obrocie pocztowym dopuszczone są chorągiewki nakładów niepocztowych, 
najczęściej banków oraz różnych instytucji publicznych. W odróżnieniu od 
chorągiewek używanych przez pocztę dla worków pocztowych, chorągiewki 
niepocztowe traktowano najczęściej jako informacyjne etykiety, adresy przesyłkowe 
towarzyszące paczce, przesyłce też poleconej, zespolone z tą przesyłką i 
wymagające opłaty znaczkami pocztowymi (il. 2), których nie było możliwości 
przykleić i ostemplować oraz zaadresować bezpośrednio na przesyłce, na przykład 
na zbyt wiotkim worku. Używano też dla takich walorów nazwy „zawieszka”. W 
workach banki przesyłały najczęściej kwitki dla archiwum, więc nie było to nic pilnego 
i nie opłacało się korzystać z droższego transportu lotniczego. 
 

  
il. 2 - niepocztowa „chorągiewka” (awers i rewers) do przesyłki poleconej wagi prawie  
2 kg opłaconej 34 znaczkami, etykietka bankowa, oferta na [3] nie kupiona za 500 $ 
(podobna do etykietki pokazanej w [2]) 
 
    W katalogu Fischera, oprócz setek innych błędów, zupełnie nieprawidłowo opisano 
chorągiewkę, jako CAŁOSTKĘ „130 MK (chorągiewka do worka pocztowego)”. 
Nieprawda. Nie jest to już MK Cp 130. Kiedyś taką była, bo na jednej stronie 
wydrukowano kartki Cp 130 i na rewersie tego samego arkusza wydrukowano 
dwukrotnie kolejne Cp 130. Gdyby w takiej formie pozostała, to byłaby makulaturą Cp 
130 MK. Ale nie jest, bo uprawnione władze pocztowe z uwagi na oszczędność 
papieru/kartonu z byłej makulatury stworzyły nowy, pełnoprawny całkiem inny druk 
pocztowy z nadaną temu drukowi sygnaturą emisyjną. Nowy walor jest już innym 
wydawnictwem pocztowym, legalnym FORMULARZEM pocztowym świadomie 
wykonanym i wykorzystywanym przez pocztę do innych celów. Oczywiście, że jest to 
formularz prowizoryczny, ale jednak formularz, a nie całostka. Jeżeli kiedyś powstaną 
katalogi formularzy, to walor trafi do klasyfikacji CHORĄGIEWEK, a nie błędnie do 
klasyfikacji CAŁOSTEK, jak teraz.   
    Chorągiewki do przewozów mogą istnieć między innymi jako: 
= nie pocztowe, nakładów pozapocztowych, tymi się najmniej interesujemy, 
= emisji pocztowych z numerami druku i z sygnaturami,  
     - drukowane pierwotnie dla swego przeznaczenia, wykonane na odpowiednich 
        czystych kartonikach, a ostatnio również na papierze (il. 3a, b, c), często  
        drukowane w arkuszach po kilka użytków, a następnie rozcinanych na arkusiki 
        po dwa użytki i ostatecznie konfekcjonowane pojedynczo, 
    - drukowane prowizorycznie na kartonach/papierach makulaturowych, z tego 
         czasami drukowane na dużych arkuszach makulaturowych i później  
         niedokładnie rozcinane na pojedyncze formularze np. robione z makulatury po 
         Cp (il. 4), albo od razu drukowane na byłych całostkach z unieważnionym  
         znakiem opłaty np. znakiem „X”, czyli na kartkowych formularzach 
         pocztówkowych Fp zrobionych z byłych całostek Cp (il. 5, 6),  
= emisji pocztowych bez sygnatur, jako prowizoryczne wykorzystanie innych 
        walorów, np. ekscałostki wycofane z użycia z powodów niepoprawności  
        politycznej, wykonane na pojedynczych byłych całostkach z unieważnionym  
        znakiem opłaty np. znakiem „X”, czyli na formularzach kartkowych Fp 



        zrobionych z byłych całostek Cp 105 [4, 5]. 
 
 

    
 

  
il. 3a – chorągiewki z serii 421; = 421a z 2008 roku stare listy zwykłe, = 421a z 2008 
roku z dorobioną czerwoną kreską przerobiona na 421b, = 421b z nakładów z 2004, 
2006 i 2007 roku, = 421b trójkąt z 2008 roku czysta i obiegowa, = 421c WL z 2007 
roku dla przesyłek wartościowych, = 421c kwadrat po zmianie z 2013 roku dla 
przesyłek wartościowych 
 
    Występuje wiele rodzajów chorągiewek starszych i nowych wydań towarzyszących 
workom dla przesyłek zwykłych, gazet, listów wartościowych, priorytetowych, pocztex 
i innych. Współczesne posiadają numery druku np. 421a, 421b, 421c, 422a, 422c, 
422d, 426b, 426c, jak niniejszym przedstawione oraz inne rodzaje. 
    

 



    
il. 3b – chorągiewki z serii 422; = 422a bez oznaczenia drukarni obiegowa i 422a z 
oznaczeniem drukarni czysta dla starszych listów priorytetowych, różne sygnatury, = 
422c obiegowe i czyste dla listów zwykłych i gazet, różne sygnatury, = 422d z 2017 
roku dla pocztexu 
 

    
il. 3c – chorągiewki z serii 426; = 426b czysta z 2002 roku i obiegowa z roku 2005, = 
426c z 2013 roku dla nowych listów wartościowych 
 
    Ponieważ różne kartki z okresu „stalinowskiego” znamy, jako dopuszczone do 
ponownego obiegu po unieważnieniu znaków opłaty pieczątką ze znakiem „X”, więc 
takie kartki należy traktować już jako formularze pocztówkowe Fp, legalnie zrobione 
przez władze pocztowe z byłych całostek Cp. Byłe całostki zdegradowane z 
powodów politycznych, a nie poligraficznych, do roli formularzy nie były makulaturą 
drukarską. Są przykładem wykorzystywania wycofanych ze sprzedaży kartek przy 
braku papieru i kartonu.  
    Nie można katalogować w dziale całostek „135 MK (chorągiewka do worka 
pocztowego)”. Jest to chorągiewka do worków przewozowych, a nie makulatura 
całostki. Powstał zupełnie nowy walor pocztowy, teraz jest legalnym formularzem i 
może być katalogowany wyłącznie w dziale CHORĄGIEWKI w katalogu 
FORMULARZY POCZTOWYCH, a nie błędnie w dziale CAŁOSTEK, jak teraz. 
 



   
il. 4 – formularz pocztowy - chorągiewka = 422a (awers i rewers) wykonana bez 
unieważniania znaków opłaty z byłej makulaturowej całostki Cp 130, która już nie jest 
Cp MK 
 
    Nie ma żadnego znaczenia, czy na chorągiewkach z il. 4-7 były znak opłaty byłej 
całostki wykorzystanej do wydrukowania chorągiewek adresowych wypadł w górnej, 
czy też w dolnej części powstałej chorągiewki. Pozostałe „ślady” po byłej całostce nie 
mają żadnego wpływu na treść samej chorągiewki i należy je traktować, jak 
nieistotne tło.  
 

 
il. 5 – formularz pocztowy - chorągiewka = 422a wykonana z unieważnionej znakiem 
„X” kartki Cp 136 nakład II karton kremowy z hasłem 23 „Przez podniesienie 
kultury…” 
 
 



 
il. 6 – formularz pocztowy - chorągiewka = 422a wykonana z unieważnionej znakiem 
„X” kartki Cp 136 nakład II karton szarobiały z hasłem 18b „Niech żyje i krzepnie 
sojusz…” 
 
    Sygnatury na chorągiewkach z il. 4, 5 i 6 są identyczne, drukowano je zapewne na 
podstawie tego samego zamówienia z 1954 roku złożonego w pocztowej drukarni 
Zakłady Graficzne Łączności w Warszawie.  
    Chorągiewka z il. 7 otrzymała podobną sygnaturę „PPT i T nr 422c – ZGŁ W-wa z. 152-54 
                                                                                            pap. jawa g. 100 – 1.400.000      ” 
z tej samej drukarni, ale obrócony znak „V” drukowano w barwie zielonej i 
chorągiewkę 422c przeznaczono dla innych przesyłek. 
    Chorągiewki pocztowe powstałe z wykorzystaniem byłych całostek 
(makulaturowych, unieważnionych lub innych) są dużo ciekawsze od zwykłych 
chorągiewek drukowanych planowo na arkuszach czystego papieru.  
 

  
il. 7 – formularz pocztowy - chorągiewka = 422c „Lbk” (awers i rewers) wykonana z 
unieważnionej znakiem „X” kartki Cp 125 nakład I z hasłem 19 „Światowy Front 
Pokoju …” 
 
    Wielokrotnie zmieniano wygląd, barwy i przeznaczenia konkretnych chorągiewek 
adresowych. Wiele z nich posiada różne sygnatury nakładowe. Nie zajmujemy się 
dokładną inwentaryzacją chorągiewek z poszczególnych emisji. Temat 



pozostawiamy zainteresowanym, a nasza notatka ma tylko charakter 
popularyzatorski. Próba wyjaśnienia u źródła (Poczta Polska) wniosła kilka informacji 
dodatkowych, ale nadal niewystarczających. Nie przepisujemy tekstu, bo il. 8 
wszystko wyjaśnia.   
 

il. 8 – odpowiedź Poczty Polskiej na zapytanie o chorągiewki adresowe 
 
    W Niemczech chorągiewki stanowią oddzielny dział kolekcjonerski. Są one 
zbierane pod nazwą Bahnpost-Briefbundzettel.  W zależności od trasy pociągu i roku 
przesyłki mogą osiągać dosyć wysokie ceny. W ebayu niemieckim są setki 
chorągiewek do kupienia. 
    Skany dla wykonania częściowo il. 1 i 4 wykorzystano dzięki uprzejmości Miłosza 
Rzadkosza i Jerzego Walochy, dla il. 5 dzięki Augustynowi Katańskiemu. Wszystkim 
Panom serdecznie dziękujemy za pomoc.  
    Nie rozwijamy tematu chorągiewek, ani formularzy, prosimy jednak czytelników o 
przesyłanie wszelkich informacji oraz skanów wszystkich pocztowych druków i 
formularzy do eksperta Hansa Vogelsa, który podjął się całkowitego opracowania i 
skatalogowania druczków i formularzy pocztowych. Wszyscy musimy w tym 
dopomóc! 
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