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Królestwo Polskie - dywagacje

• Królestwo Polskie 1815 rok i Kwestia polsko-saska (Kongres Wiedeński, koniec 9.VI.1815)
– Po upadku systemu napoleońskiego przynależność ziem polskich stała się przyczyną sporu pomiędzy

mocarstwami. Aleksander I dążył do włączenia wszystkich ziem Księstwa Warszawskiego do Imperium
Rosyjskiego[11]. W zamian oferował Prusom całą Saksonię jako rekompensatę za ziemie zaboru
pruskiego, włączone do tego księstwa. Plany te zostały nieprzyjaźnie przyjęte przez Austrię i Wielką
Brytanię, która obawiała się rosyjsko-pruskiej dominacji w Europie Środkowej. Państwa te w poczuciu
zagrożenia podpisały 3 stycznia 1815 roku wraz z Francją tajny sojusz zaczepno-obronny,
przewidujący wspólne wystąpienie w przypadku zaatakowania któregoś z nich przez państwo
trzecie[12]. To ostatecznie zmusiło Rosję do zaniechania swych dalekosiężnych planów. Prusy
otrzymały jedynie 2/5 terytorium Saksonii, odzyskując część ziem zaboru pruskiego, które wchodziły
w skład Księstwa Warszawskiego[13] [14].

• Aleksander I stworzył − i to wbrew woli większości uczestników obrad − Królestwo Polskie, a
słowo „Polska”, wymazane w roku 1795 z języka politycznego, zostało przywrócone

– w unii personalnej z Rosją
– Oktrojowana Konstytucja (Ks. Adam Jerzy Czartoryski), najbardziej liberalna w Europie
– Posiadało własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a

czynności urzędowe odbywały się w języku polskim.

• Z Krakowa i jego najbliższej okolicy utworzono Rzeczpospolitą Krakowską
(1815-1846), pod protektoratem trzech zaborców.



Królestwo Polskie - dywagacje

• Powstanie Listopadowe i Jego Skutki

– 29.XI.1830-21.X.1831

– Powstanie narodowe i wojna Polsko-Rosyjska

• 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa
zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną
armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na

zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika
sprawującego władzę cywilną i wojskową



Królestwo Polskie - dywagacje

• Powstanie Styczniowe (22.I.1863 do jesieni 1864) i jego skutki
– Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej. W

roku 1867 zniesiono autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i
budżet, w 1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską, w latach 1869–
1870 setkom miast wspierających powstanie odebrano prawa
miejskie doprowadzając je tym samym do upadku, w roku 1874 zniesiono
urząd namiestnika, w 1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano klasztory
katolickie w Królestwie, skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich i
rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem polskich. Po stłumieniu powstania
znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę zbrojną
z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróciła się ku pracy organicznej.

– Królestwo Polskie posiadało stopniowo ograniczaną, a następnie

zlikwidowaną autonomię; po jej likwidacji w roku 1874 zaczęto używać
półoficjalnie na określenie ziem Królestwa, nazwę Kraj Przywiślański (ros.
Привислинский край).

– W roku 1912 od kraju tego oderwano gubernię chełmską[3].



Królestwo Polskie - dywagacje

• 1.I.1860 wydanie pierwszego Polskiego Znaczka oraz całostek jako oznaka
„odwilży“ Rosyjsko-Polskiej i duża nadzieja dla narodu Polskiego
walczącego o zachowanie integracji narodowo-politycznej

• Nie było to konieczne z punktu widzenia Rosji, bo znaczki Rosyjskie były w
obiegu na terenie KP od 1858 roku (czyli od dwóch lat)

• Duzy sukces tamtejszej polskiej administracji pocztowej

• Walory te w języku polskim i rosyjskim, jako ze odpuszczone do obiegu nie
tylko w KP ale i na przesyłkach z KP na teren całej Rosji Imperialnej (w tym
Ks. Finlandii)

• Wydanie przy dużym uzależnieniu od Rosji jednakże jako wydanie Polskie(j
administracji poczty)



O „Polskości Polski“

• Trendy w obecnej filatelistyce w Polsce do podważania Polskości 
tego znaczka powodowane
– Sytuacja europejsko-polityczna
– Widzenie Królestwa Polskiego w sposób powierzchowny i uproszczony
– Traktowanie Królestwa Polskiego tak samo jak pozostałe dwa zabory
– Nieznajomością prawdy i realiów historycznych
– Formalizm nie mający zastosowania do owej wyjątkowej sytuacji
– Promocja innych działów filatelistyki Polskiej
– Niepatriotyczne i niezgodne z prawdami historycznymi 
– Niebezpieczne dla znaczenia Polskiej Filatelistyki na świecie

• Polska Nr.1 jest i pozostanie pierwszym Polskim znaczkiem będącym 
symbolem działań narodowo-patriotycznych w po części 

autonomicznym Królestwie Polskim będącym namiastką Państwa 
Polskiego





Polska Nr.1 – podstawowe fakty

• Druk wypukły typograficzny w dwóch kolorach maszyna o dwóch płytach
drukarskich, z niemożliwością „odwrotki“ medalionu na papierze z fabryki w
Jeziornej

• W odróżnieniu od znaczków Rosyjskich tamtego okresu drukowanymi litograficznie
i reliefem

• Maszyna drukarska musiała być w miarę prosta oraz wykonanie form nie było
najlepsze co powoduje istnienie dużej ilości odstępstw od matryc wzorcowych

• Duża ilość wariantów kolorów (różowego i niebieskiego)

• Ząbkowanie ramkowe, nieregularne

• Druk na papierze gumowanym ciemno żółtawą gumą nakładaną
pędzlami/szczotkami lub szmatami

• Sprzedano koło 2,7 miliona znaczków (270.000 arkuszy)

• Zniszczono koło 200.000 znaczków

• Nie zachował się żaden arkusz (parę wielokrotności, największe to x6+x2 oraz 5x+1)
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Plating

• Podsumowanie

– Pasek 5x umocowany

• 26-30 (Bojanowicz)

• 66-70 (Mikulski)

• 06-10 (Pelc)

– Parka 2x umocowana

• 06-07 (Bojanowicz)

• Mikulski (nie podaje)

• 56-57 (Pelc)



Plating

• Podsumowanie

– 45 pozycji umocowanych

– 2 pozycje domyślnie

– 53 pozycje nie znane
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tbc …



Thank You!

Bogdan Pelc

Bogdan.Pelc@gmx.de

*All items shown in this document are from my collection, unless specifically marked.


