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II POKAZ FILATELISTYCZNY 

„POCZET DOWÓDCÓW 2. KORPUSU POLSKIEGO” 
 
 

 W dniach 23-24.06.2017 r. na terenie Politechniki Koszalińskiej 
zorganizowany został przez Koło PZF przy Politechnice Koszalińskiej II Pokaz 
Filatelistyczny „Poczet Dowódców 2. Korpusu Polskiego”. Był on imprezą 
towarzyszącą konferencji naukowej na ten sam temat (23.06.2017r.) 
zorganizowanej z udziałem członków Stowarzyszenia Historyków Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, działającego przy Wydziale Humanistycznym 
Politechniki Koszalińskiej. Partnerem organizacyjnym oraz medialnym pokazu 
było Polskie Radio Koszalin. Należy przypomnieć, że była to kontynuacja 
zorganizowanego przez nasze Koło w dniach 25-26.11.2016 roku pokazu 
poświęconego dowódcy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysławowi Andersowi. 
Bohaterami II Pokazu Filatelistycznego byli: zastępca dowódcy 2. Korpusu 
Polskiego gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko, dowódca 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich gen. Bronisław Duch oraz dowódca 5 Kresowej Dywizji Piechoty 
gen. Nikodem Sulik.  
 Na pokazie stosowane były 3 datowniki okolicznościowe, na 3 kartkach 
korespondencyjnych z 3 znaczkami spersonalizowanymi. Każdy komplet 
wydawnictw przedstawiał jednego z trzech prezentowanych na pokazie 
generałów i został zaprojektowany w takiej samej konwencji jak na pierwszym 
pokazie. Autorem datowników i kartek jest Kol. Władysław Fijałkowski, zaś 
znaczków Kol. Wawrzyniec Wierzejewski. Wszystkie datowniki, jeden znaczek 
oraz dwie kartki korespondencyjne ilustrowały artykuły Kolegów z naszego 
Koła, zamieszczone w Informatorze Koszalińskiego Okręgu PZF w numerze 
2/19/2017 (czerwiec 2017 r).  
 Na dzień dzisiejszy można znaleźć naprawdę bardzo niewiele walorów 
filatelistycznych poświęconych zarówno 2. Korpusowi Polskiemu jak i jego 
dowódcom. Jest to tematyka, której dotąd nie poświęcano zbyt wielkiej uwagi. 
Była to podstawowa trudność, z jaką spotkali się organizatorzy pokazu. Mimo to 
udało nam się zaprezentować kilka ciekawych walorów filatelistycznych 
poświęconych dowódcom, bohaterom naszego pokazu, bądź dowodzonym przez 
nich jednostkom. Dzięki uprzejmości Kol. Przemysława Drzewieckiego, którego 
opracowanie prezentowane było na ekranach, pokazaliśmy telegram podpisany 
przez gen. Zygmunta Bohusz-Szyszko z okresu formowania Armii Polskiej  
w ZSRR. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Strona korespondencyjna telegramu podpisanego przez gen. Zygmunta Bogusz –  Szyszko 
                                                   nadanego 22 marca 1942 r. 
 
 

 Po raz kolejny przedstawialiśmy eksponat Kol. Mariana 
Wawrzynkowskiego „Polskie Losy 1939 – 1946”, na kartach którego można 
było znaleźć odniesienia do bohaterów naszego pokazu. Wymienionym 
Kolegom serdecznie dziękujemy za udostępnienie swoich eksponatów. Poniżej 
prezentuję również kilka prac filatelistów polskich z Wielkiej Brytanii, którymi 
mogliśmy wzbogacić nasz pokaz. 

Datownik okolicznościowy na przesyłce listowej, wydany z okazji 35-lecia Samodzielnej 
Brygady Strzelców Podhalańskich. Na kopercie nalepka z wizerunkiem jej dowódcy gen. dyw. 
                                                  Zygmunta Bohusz-Szyszko. 



 
 

                    Koperta okolicznościowa z wizerunkiem gen. Bronisława Ducha wydana z okazji  
                                  35-lecia 1. Dywizji Grenadierów Polskich we Francji. 
 
 
 

Koperta okolicznościowa wydana z okazji 30-lecia obrony Tobruku z odznaką rozpoznawczą 
                                               3. Dywizji Strzelców Karpackich.  
 



 

          Koperta okolicznościowa wydana w Londynie z okazji 25-lecia 3. Dywizji Strzelców 
                                                 Karpackich (1942-1967). 
 
 Pokaz filatelistyczny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno 
uczestników konferencji naukowej, licznie przybyłych na niego Kolegów 
filatelistów jak również mieszkańców Koszalina, którzy dowiedzieli się o nim 
od naszego partnera medialnego Polskiego Radia Koszalin. 
 

                Prezes Koła PZF przy Politechnice Koszalińskiej Profesor Bogusław Polak  
           podczas prezentacji pokazu, drugi od prawej JM Rektor Politechniki Koszalińskiej  
                                                       Profesor Tadeusz Bohdal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Okolicznościowe wydawnictwa II Pokazu Filatelistycznego zorganizowanego przez  
                           Koło PZF przy Politechnice Koszalińskiej 23 czerwca 2017 roku. 



 

 
W trakcie pokazu czynne było, cieszące się dużym zainteresowaniem, stoisko 
pocztowe zorganizowane przez Pocztę Polską, na którym na kartkach 
korespondencyjnych stosowane były okolicznościowe datowniki z wizerunkami 
generałów. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu uczestników 
konferencji oraz Kolegów filatelistów kartkami korespondencyjnymi  
z podobiznami trzech generałów, którym poświęcony był pokaz filatelistyczny, 
nasze Koło PZF przy Politechnice Koszalińskiej otworzyło stoisko, na którym 
można było je nabyć. Wszystkie kartki korespondencyjne „rozeszły się” już  
w pierwszym dniu pokazu.  

           Kol. Ryszard Burak na stoisku pocztowym w trakcie stemplowania okolicznościowym 
                                                 datownikiem kartki korespondencyjnej.  
 
 
 II Pokaz Filatelistyczny „Poczet Dowódców 2. Korpusu Polskiego” 
zorganizowany przez Koło PZF przy Politechnice Koszalińskiej, w połączeniu 
konferencją naukową, niewątpliwie wzbogacił wiedzę na ten temat, jak  
i przyczynił się do powstania nowych walorów filatelistycznych o dowódcach  
2. Korpusu Polskiego. Koło nasze w swoich planach ma organizację dalszych 
pokazów filatelistycznych, na które wszystkich miłośników historii i filatelistyki 
już teraz serdecznie zapraszamy.  


