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Każda poczta przede wszystkim promuje własny kraj i
Tak było od zarania filatelistyki
władcy. Z biegiem czasu, wraz z
pocztowe docierały już nie tylko do odległych miejscowo
najdalszych zakątków całego ś
znaczek pocztowy potrafił pobudzi
krajami, ich geografią i historią
Bywało też tak, że na znaczkach pocztowych przypominano wielkie wydarzenia maj
wpływ na losy jakichś regionów lub całego 
Nawet wówczas, kiedy te wydarzenia miały miejsce poza 
znaczkach zaczęto zamieszczać
niejszych, tych którzy zasłużyli 
dziedziny nauki i kultury, pracują
Spójrzmy więc, jak nas widziano; czy jako kraj i
tych małych dziełach sztuki - na znaczkach poczt
Jest kilkanaście nazwisk wielkich Pol
kątkach Świata. Reprezentują bowiem najwy
jeden człowiek dominujący jeś
 

Mikołaj Kopernik  (1473
 
Mikołaj Kopernik, w innych ję
Nicolas Coperniko, urodził się
na całym świecie jako autor hip

nika dokonało przewrotu w historii my

Pierwszy z prezentowanych znaczków wydała poczta Rep
Jest to jeden z serii 7 znaczków przedstawiaj
ki. Znaczek zamieszczony obok to te
Terytorium Afarów i Issów, wydany w 1973 roku. To dawna kol
tworzona w 1896 roku. Po II wojnie 
kolonie, Somali Francuskie otrzymało status terytorium zamorskiego. W 1967 roku przkszta
cono je w autonomiczne Terytorium Afarów i Issów (to dwie główne grupy etniczne z
szkujące ten region). Po dziesię
przyjęło nazwę Dżibuti.  

WIELCY POLACY 

da poczta przede wszystkim promuje własny kraj i sławi osiągnięcia swoich rodaków. 
Tak było od zarania filatelistyki, gdy na znaczkach danego kraju zwykle pojawiali si

wraz z listami i kartami pocztowymi, nalepione na nich 
ż nie tylko do odległych miejscowości jednego kraju, ale równie

tków całego świata. W czasie, gdy nie było jeszcze telewizji i
znaczek pocztowy potrafił pobudzić ludzką wyobraźnię, wywołać zainteresowanie odległymi 

historią. 
e na znaczkach pocztowych przypominano wielkie wydarzenia maj

ś regionów lub całego świata oraz ludzi, którzy do tego si
wówczas, kiedy te wydarzenia miały miejsce poza granicami własnego 

to zamieszczać wizerunki ludzi innych narodowości, ale tylko tych najwybi
żyli na pamięć działając dla dobra ogółu, rozwijają

, pracując dla rozwoju cywilizacyjnego całego świata. 
c, jak nas widziano; czy jako kraj i ludzie, Polska i Polacy pojawi

na znaczkach pocztowych całego świata ?  
zwisk wielkich Polaków, takich, którzy znani są nawet w

wiata. Reprezentują bowiem najwyższej rangi światową naukę i sztuk
jeśli  idzie o powszechną znajomość jego dokonań

(1473-1543) 

Mikołaj Kopernik, w innych językach nazywany Nicholas Copernikus, Nicolas Copernic albo 
Nicolas Coperniko, urodził się w Toruniu, zmarł we Fromborku. Polski astronom znany jest 

wiecie jako autor hipotezy o ruchu Ziemi i innych planet wokół Sło
pernika, opublikowana w 1543 roku, w dzi
le zatytułowanym “De revolutionibus orbium 
coelestium”  (O obrotach ciał niebieskich), 
wyjaśniała podstawowe zj
czne w sposób znacznie prostszy ni
mowany do tego czasu system Ptolem
Odbierając Ziemi uprzywilejowan
Wszechświecie, Kopernik naraził si
krytykę, zwłaszcza ze strony Ko
ria Kopernika została ostatecznie potwie
dzona dopiero w XVII wieku, po wynalezi
niu lunety. Zrywające z geocentryczn
cepcją budowy Wszechświata, dzieło Kope

nika dokonało przewrotu w historii myśli ludzkiej.  

Pierwszy z prezentowanych znaczków wydała poczta Republiki Francuskiej w 1957 roku. 
ków przedstawiających największych przedstawicieli

ki. Znaczek zamieszczony obok to też znaczek francuski, a dokładniej znaczek Francuskiego 
sów, wydany w 1973 roku. To dawna kolonia Somali Franc

tworzona w 1896 roku. Po II wojnie światowej, w 1946 roku, podobnie jak inne francuskie 
kolonie, Somali Francuskie otrzymało status terytorium zamorskiego. W 1967 roku przkszta
cono je w autonomiczne Terytorium Afarów i Issów (to dwie główne grupy etniczne z

ce ten region). Po dziesięciu latach, w 1977 roku, powstało niepodległe pa

ęcia swoich rodaków. 
gdy na znaczkach danego kraju zwykle pojawiali się jego 

nalepione na nich znaczki 
ci jednego kraju, ale również do 

wizji i  internetu mały 
ć zainteresowanie odległymi 

e na znaczkach pocztowych przypominano wielkie wydarzenia mające 
którzy do tego się przyczynili. 

własnego państwa. Na 
ści, ale tylko tych najwybit-

c dla dobra ogółu, rozwijając określone 
świata.  

Polacy pojawialiśmy się na 

ą nawet w najdalszych za-
sztukę. Ale jest też 

 jego dokonań – jest nim: 

wany Nicholas Copernikus, Nicolas Copernic albo 
niu, zmarł we Fromborku. Polski astronom znany jest 

tezy o ruchu Ziemi i innych planet wokół Słońca. Teoria Ko-
pernika, opublikowana w 1543 roku, w dzie-
le zatytułowanym “De revolutionibus orbium 

elestium”  (O obrotach ciał niebieskich), 
niała podstawowe zjawiska astronomi-

sób znacznie prostszy niż przyj-
mowany do tego czasu system Ptolemeusza. 

c Ziemi uprzywilejowaną rolę we 
pernik naraził się na ostrą 

, zwłaszcza ze strony Kościoła. Teo-
ria Kopernika została ostatecznie potwier-

ro w XVII wieku, po wynalezie-
ące z geocentryczną kon-

świata, dzieło Koper-

bliki Francuskiej w 1957 roku. 
kszych przedstawicieli nauki i sztu-

cuski, a dokładniej znaczek Francuskiego 
nia Somali Francuskie, u-

jak inne francuskie 
kolonie, Somali Francuskie otrzymało status terytorium zamorskiego. W 1967 roku przkształ-
cono je w autonomiczne Terytorium Afarów i Issów (to dwie główne grupy etniczne zamie-

tało niepodległe państwo, które 



 
Ojciec astronoma, też Mikołaj, był kupcem krakowskim. Przed rokiem 1460 przeniósł si
Torunia. Tu w roku 1473 urodził mu si
kołaja zajął się brat matki - Ł.Watzenrode, kanonik kapituły włocławskiej, pó
warmiński. Dzięki niemu Kope
skiej, która wówczas była ośrodkiem st

nę na uniwersytecie w Padwie. Do
rze. W tym samym roku wrócił do Polski, na Warmi
przybocznym lekarzem swego w
roku, jako kanonik, osiedlił się
obserwacje astronomiczne i pisał swe główne dzieło. 
Prezentowane znaczki wydano w Republice Togo, le
dawnej kolonii niemieckiej, potem fra
w 1973 roku upamiętniając 500 rocznic
 
Rodzinne miasto Kopernika - 

1939 roku z ziem Polski zajętych przez Niemcy w wyniku wojny, 
ale nie włączonych bezpośrednio do 
dzieliła się na cztery dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i 
warszawski. Siedzibą centralnych władz GG był Kraków. W GG 
pozostały w obiegu złote (1 marka niemiecka = 2 złote). Zn
miedziorytu Jeremiasza Falcka, wydano z okazji III rocznicy utworzenia GG z dopł
Fundusz Kulturalny GG. Przedstawi
Mikołaja Kopernika podczas wojny polsko
rem dóbr kapitularnych w Olsztynie, bronił zamku olszty
główne dzieło „De revolutionibus orbium coelestium” 
roku w Norymberdze, w ostatnich dniach 

ż Mikołaj, był kupcem krakowskim. Przed rokiem 1460 przeniósł si
Torunia. Tu w roku 1473 urodził mu się syn. Po śmierci ojca w 1483 roku wychowaniem M

Ł.Watzenrode, kanonik kapituły włocławskiej, póź
ki niemu Kopernik mógł w latach 1491-95 studiować w Akademii Krako

środkiem studiów astronomicznych i ogniskiem my
stycznej. 
W 1496 
ny na studia prawnicze do 
Bolonii, ale i tam oddawał 
się głównie studiom astr
nomicznym. W 1501 roku 
wrócił na kilka miesi
Polski, po czym p
wyjechał do Włoch, gdzie 
studiował prawo i medyc

 na uniwersytecie w Padwie. Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w 1503 roku w Ferr
rze. W tym samym roku wrócił do Polski, na Warmię. W latach 1504-1510 był sekretarzem i 
przybocznym lekarzem swego wuja Watzenrode, i przebywał głównie w Lidzbarku. W 1510 
roku, jako kanonik, osiedlił się we Fromborku, siedzibie kapituły warmińskiej. Tu prowadził 

nomiczne i pisał swe główne dzieło.  
Prezentowane znaczki wydano w Republice Togo, leżącej nad Zatoką Gwinejsk
dawnej kolonii niemieckiej, potem francuskiej, a niepodległej od roku 1960. Znaczki wydano 

ąc 500 rocznicę urodzin astronoma. 

 Toruń, aż do lutego 1920 roku, w wyniku rozbiorów Polski, 
znajdowało się w obrębie zaboru pruskiego, tuż
zaborem rosyjskim. Po I wojnie światowej, w odrodz
sce, Toruń został stolicą województwa pomorskiego. W cz
II wojny światowej Rzesza Niemiecka znowu przemianowała 
miasto Kopernika na Thorn.  
Na pokazanym znaczku, wydanym 
w 1940 roku, przedstawiono zabyt-
kowy ratusz miejski w Toruniu. 
Obok znaczka Rzeszy Niemieckiej 
pokazano znaczek wydany w 1942 
roku przez pocztę Generalnej Gu-
berni, utworzonej w październiku 

ętych przez Niemcy w wyniku wojny, 
średnio do Rzeszy. Generalna Gubernia 

 na cztery dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i 
nych władz GG był Kraków. W GG 

stały w obiegu złote (1 marka niemiecka = 2 złote). Znaczek z Kopernikiem, według 
asza Falcka, wydano z okazji III rocznicy utworzenia GG z dopł

dusz Kulturalny GG. Przedstawiając astronoma Niemcy nie przypominali dzi
Mikołaja Kopernika podczas wojny polsko-krzyżackiej 1520/1521, kiedy bę ą

nych w Olsztynie, bronił zamku olsztyńskiego przed Krzyż
lutionibus orbium coelestium” ukazało się drukiem dopiero w 1543 

roku w Norymberdze, w ostatnich dniach życia Kopernika.  

 Mikołaj, był kupcem krakowskim. Przed rokiem 1460 przeniósł się do 
wychowaniem Mi-

Ł.Watzenrode, kanonik kapituły włocławskiej, późniejszy biskup 
ć w Akademii Krakow-

diów astronomicznych i ogniskiem myśli humani-
stycznej.  
W 1496 roku został wysła-
ny na studia prawnicze do 
Bolonii, ale i tam oddawał 
ę głównie studiom astro-

nomicznym. W 1501 roku 
wrócił na kilka miesięcy do 
Polski, po czym ponownie 
wyjechał do Włoch, gdzie 
studiował prawo i medycy-

at z prawa kanonicznego uzyskał w 1503 roku w Ferra-
1510 był sekretarzem i 

i przebywał głównie w Lidzbarku. W 1510 
skiej. Tu prowadził 

ą Gwinejską w Afryce, 
ej od roku 1960. Znaczki wydano 

niku rozbiorów Polski, 
skiego, tuż przy granicy z 

wiatowej, w odrodzonej Pol-
wództwa pomorskiego. W czasie 

miecka znowu przemianowała 

czek z Kopernikiem, według 
asza Falcka, wydano z okazji III rocznicy utworzenia GG z dopłatą na 

c astronoma Niemcy nie przypominali działalności 
dy będąc administrato-

skiego przed Krzyżakami. Jego 
ę drukiem dopiero w 1543 



W 1954 roku poczta Chi
rocznic
znaczków serii prz
ce urodzin lub 
Kopernik nie zajmował si
ta
pr
ratio” formułował zasady reformy mon
cie poprawy pieni
skiej. 
 
Poczta Zwi
sy

znaczku wydanym w 1955 roku z okazji 10 
rocznicy podpisania umowy o przyja
wzajemnej współpracy pomiędzy Polsk
ZSRR. Na znaczku pokazano dzieło Jana 
Matejki namalowane w 1873 roku, prze
stawiające astronoma w jego obserwat
rium we Fromborku. Obraz nazw
pernik we fromborskiej dostrz
znajduje się obecnie w gmachu Uniwers
tetu Jagiellońskiego w Krakowie. W pr
wym, górnym narożniku znaczka poczt
wego, przy okazji zamieszczono tak
dodanym medalionie autoportret mistrza Jana M

W 1973 roku, w okr
ka, poczty chyba wszystkich krajów 
posta
budowy układu słonec
nego. Poczty Stanów Zje
dnoczonych Ameryki i 
Federalnej Republiki Nie
miec wydały w 1973 roku 
tylko po je
Amerykanie wydali z tej 
okazji tylko dwubarwny 
znaczek (a wła
nominale 8 centów. Niemcy wydruk
dwukolorowy, bardzo skromny, ale przy tym jednoznacznie cz
telny znaczek o nominale 40 fenigów. 

Nawet poczta Watykanu uczciła t
bok portretu astronoma (w ujęciu podobnym jak na znaczku chi
noramę Torunia z 1473 roku. A przecie
tam ani szybko, ani łatwo. Mimo, i
wiający obrót Ziemi dookoła osi oraz jej obieg wraz z innymi planetami dokoła Sło
ukończone już w 1533 roku, Kopernik nie zdecydował si
 

W 1954 roku poczta Chińskiej Republiki Ludowej uczciła 410 
rocznicę śmierci polskiego astronoma. Jest to jeden z czt
znaczków serii przypominającej przypadające wówczas roczn
ce urodzin lub śmierci wybitnych ludzi.  
Kopernik nie zajmował się tylko astronomią. Interesował si
także zagadnieniami ekonomicznymi. w 1517 roku opracował 
projekt reformy walutowej. W traktacie “Monetae cudendae 
ratio” formułował zasady reformy monetarnej oparte na proje
cie poprawy pieniądza i ujednolicenia monety pruskiej i po
skiej.  
 
Poczta Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (po ro
syjsku w skrócie CCCP) przedstawiła wielkiego astronoma na 

znaczku wydanym w 1955 roku z okazji 10 
rocznicy podpisania umowy o przyjaźni i 
wzajemnej współpracy pomiędzy Polską i 

ku pokazano dzieło Jana 
namalowane w 1873 roku, przed-
ce astronoma w jego obserwato-

rium we Fromborku. Obraz nazwany “Ko-
skiej dostrzegalni”, 

 obecnie w gmachu Uniwersy-
skiego w Krakowie. W pra-

ku znaczka poczto-
o, przy okazji zamieszczono także w 

toportret mistrza Jana Matejki, żyjącego w latach 1838
W 1973 roku, w okrągłą 500 rocznicę urodzin M
ka, poczty chyba wszystkich krajów świata przypomniały jego 
postać i rewolucyjną teorię 
budowy układu słonecz-
nego. Poczty Stanów Zje-
dnoczonych Ameryki i 
Federalnej Republiki Nie-
miec wydały w 1973 roku 
tylko po jednym znaczku. 
Amerykanie wydali z tej 
okazji tylko dwubarwny 
znaczek (a właściwie czarno-biały, bo złote jest tylko sł
nominale 8 centów. Niemcy wydrukowali także tylko pojedynczy, 
dwukolorowy, bardzo skromny, ale przy tym jednoznacznie cz
telny znaczek o nominale 40 fenigów.  

Nawet poczta Watykanu uczciła tę rocznicę wydając cztery znaczki pocztowe, na których, o
bok portretu astronoma (w ujęciu podobnym jak na znaczku chińskim), pokazano ró

A przecież uznanie prawdziwości teorii Kopernika nie przyszło 
tam ani szybko, ani łatwo. Mimo, iż główne dzieło, zawierające wykład astrono

cy obrót Ziemi dookoła osi oraz jej obieg wraz z innymi planetami dokoła Sło
Kopernik nie zdecydował się na publikację. 

Ludowej uczciła 410 
noma. Jest to jeden z czterech 

ące wówczas roczni-

 tylko astronomią. Interesował się 
niami ekonomicznymi. w 1517 roku opracował 

towej. W traktacie “Monetae cudendae 
tarnej oparte na projek-

nety pruskiej i pol-

nych Republik Radzieckich (po ro-
sku w skrócie CCCP) przedstawiła wielkiego astronoma na 

cego w latach 1838-1893. 
ę urodzin Mikołaja Koperni-
świata przypomniały jego 

biały, bo złote jest tylko słońce), o 
li także tylko pojedynczy, 

dwukolorowy, bardzo skromny, ale przy tym jednoznacznie czy-

c cztery znaczki pocztowe, na których, o-
skim), pokazano również pa-

ci teorii Kopernika nie przyszło 
ce wykład astronomii przedsta-

cy obrót Ziemi dookoła osi oraz jej obieg wraz z innymi planetami dokoła Słońca, było 



 
Jednak wiadomość o nowej teorii budowy 
przybył do Fromborka G.J.von La
tecie w Wittenberdze, który po zapoznaniu si
dzieła. Wyciąg z pracy astronoma, znany pod tytułem “Narratio Prima”, spor
Retyka, ukazał się drukiem w Gda
Kopernika oddano do druku w Norymberdze. Dzi
coelestium” ukazało się w 1543 roku i nie spotkało si

go. W 1616 roku jego dzieło traf
zostało dopiero w 1828 roku! Jednak pocz
Kopernika zyskiwała coraz wię
się: G.Bruno (który zginął za nią
Kolejnymi etapami potwierdzaj
sformułowane przez Izaaka Newtona i odkrycie w latach 1725
światła.  
Znaczki pokazane niżej – wszystkie wydane w 1973 roku, pochodz
Afrykę reprezentuje tu między innymi Ludowa Republika Konga, pa
kowej, ze stolicą w Brazzaville i Republika Malgaska, pa

 o nowej teorii budowy świata szerzyła się już po Europie. W 1539
przybył do Fromborka G.J.von Lauchen (zwany Rheticus), profesor matematyki na uniwers
tecie w Wittenberdze, który po zapoznaniu się z nową teorią, skłonił Kopernika do wyd

g z pracy astronoma, znany pod tytułem “Narratio Prima”, spor
kiem w Gdańsku w 1540 roku. W następnym roku pełne opracowanie 

Kopernika oddano do druku w Norymberdze. Dzieło zatytułowane “De revolutionibus orbium 
ę w 1543 roku i nie spotkało się z przychylnym przyję

uczonych, ani wśród władz kościelnych. Jego teoria sp
się z ostrym sprzeciwem Marcina Lutra, Filipa Melanchtona i 
Jana Kalwina, jako sprzeczna z tekstem Biblii. Ko
licki początkowo nie zajmował oficjalnego stanow
sprawie. Dopiero po soborze trydenckim (1545
rozpoczęto ostrą akcję kontrreformacyjną, 
rię Kopernika za niebezpieczną dla światopogl

go. W 1616 roku jego dzieło trafiło do indeksu dzieł zakazanych. Z indeksu tego
zostało dopiero w 1828 roku! Jednak począwszy już od przełomu XVI i XVII wieku teoria 
Kopernika zyskiwała coraz więcej zwolenników - do jej ugruntowania najba

ął za nią na stosie) oraz J.Kepler i Galileusz.  
Kolejnymi etapami potwierdzającymi odkrycia Kopernika było prawo powszechnego ci

Newtona i odkrycie w latach 1725-28 przez J.Bradley’a aberracji 

wszystkie wydane w 1973 roku, pochodzą z różnych stron 
dzy innymi Ludowa Republika Konga, państwo w Afryce Równ

 w Brazzaville i Republika Malgaska, państwo na wyspie Madagaskar i kilku 
niewielkich wyspach przybrzeżnych. Oba pań
niami francuskimi; oba uzyskały niepodległość
Azję reprezentują znaczki pocztowe Indii, Maled
namu i Bangladeszu. Reprezentantami Ameryk
są znaczki Wenezueli i Kolumbii, a z Ameryki Północnej 
pochodzi wydany także w 1973 roku znaczek meksy

 po Europie. W 1539 roku 
chen (zwany Rheticus), profesor matematyki na uniwersy-

, skłonił Kopernika do wydania 
g z pracy astronoma, znany pod tytułem “Narratio Prima”, sporządzony przez 

pnym roku pełne opracowanie 
ło zatytułowane “De revolutionibus orbium 

rzyjęciem ani wśród 
cielnych. Jego teoria spotkała 
na Lutra, Filipa Melanchtona i 

wina, jako sprzeczna z tekstem Biblii. Kościół kato-
tkowo nie zajmował oficjalnego stanowiska w tej 

(1545-1563), kiedy 
ą, Kościół uznał teo-

poglądu religijne-
ło do indeksu dzieł zakazanych. Z indeksu tego usunięte 

 od przełomu XVI i XVII wieku teoria 
nia najbardziej przyczynili 

cymi odkrycia Kopernika było prawo powszechnego ciążenia 
28 przez J.Bradley’a aberracji 

ą żnych stron świata. 
ństwo w Afryce Równi-

stwo na wyspie Madagaskar i kilku 
Oba państwa były kolo-

niami francuskimi; oba uzyskały niepodległość w 1960 roku.  
 znaczki pocztowe Indii, Malediwów, Wiet-

Ameryki Południowej 
 znaczki Wenezueli i Kolumbii, a z Ameryki Północnej 

czek meksykański.  
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Teoria heliocentryczna stała się
logii. Chociaż bezpośrednio dotyczyła jed
necznego, to jednak pośrednie jej konsekwe
przełom światopoglądowy. Szereg kr
kazuje polskiego astronoma - 
Ziemi i powędrować w przestworza. Mi
pokazano jako tego, który zapocz
Kopernika przedstawiono kosmiczne laboratorium “Skylab”. 
Tym samym torem poszli projektanci z Arabskiej Republiki Jemenu, którzy obok portr
astronoma pokazali radziecki sputnik (Sputnik
Stempel pocztowy przybito w stolicy J
 
Znaczki wietnamskie wydano w 1973 roku w Demokratycznej Republice Wietnamu. Wie
nam był w tym czasie podzielony na Wietnam Północny 
namu, proklamowaną przez Ho Szi Minha ju
podległą dopiero po klęsce Francuzów pod Dien Bien Phu w 1954 roku, ze stolic

W 1973 roku Europę 
reprezentuje Bułgaria i 
Związek Radziecki. 
 

się punktem wyjścia nowożytnej kosmo-
średnio dotyczyła jedynie struktury Układu Sło-

nie jej konsekwencje rozpoczęły wielki 
ądowy. Szereg krajów w ten właśnie sposób po-

 jako uczonego, dzięki któremu człowiek mógł od
stworza. Między innymi na znaczku z Maled

pokazano jako tego, który zapoczątkował i umożliwił rozwój badań kosmosu. Obok portretu 
smiczne laboratorium “Skylab”.  

Tym samym torem poszli projektanci z Arabskiej Republiki Jemenu, którzy obok portr
astronoma pokazali radziecki sputnik (Sputnik III umieszczony na orbi
Stempel pocztowy przybito w stolicy Jemenu – Sanie.  

Znaczki wietnamskie wydano w 1973 roku w Demokratycznej Republice Wietnamu. Wie
podzielony na Wietnam Północny – Demokratyczną Republik
ą przez Ho Szi Minha już we wrześniu 1945 roku, ale rzeczywi
ęsce Francuzów pod Dien Bien Phu w 1954 roku, ze stolic

Wietnam Południowy 
blikę Wietnamu, proklam
waną w 1955 roku pod nac
skiem i z inspiracji USA, dla 
kontroli tego strategicznego 
terytorium, ze stolic
gonie. Linia d
biegła wzdłuż

wiek mógł oderwać się od 
aczku z Malediwów Kopernika 

ń kosmosu. Obok portretu 

Tym samym torem poszli projektanci z Arabskiej Republiki Jemenu, którzy obok portretu 
icie w 1958 roku). 

Znaczki wietnamskie wydano w 1973 roku w Demokratycznej Republice Wietnamu. Wiet-
Demokratyczną Republikę Wiet-

niu 1945 roku, ale rzeczywiście nie-
sce Francuzów pod Dien Bien Phu w 1954 roku, ze stolicą w Hanoi, i 

Wietnam Południowy - Repu-
ę Wietnamu, proklamo-
ą w 1955 roku pod naci-

skiem i z inspiracji USA, dla 
kontroli tego strategicznego 
terytorium, ze stolicą w Saj-
gonie. Linia demarkacyjna 
biegła wzdłuż rzeki Ben Hai 



w pobliżu 17 równoleżnika. W 1964 roku Stany Zjednoczone po r
ły terytorium Demokratycznej Republiki Wie
krajem. Mimo zaangażowania olbrzymich 
jennej i wyjątkowo brutalnych metod walki, st
zantów lecz także wobec ludnoś
mać oporu narodu wietnamskiego, z którym sympatyzowała cała post
Do walki z potężnym przeciwnikiem zaanga
armię powstańczą i Tymczasowy Rz
dów paryskich, Amerykanie musieli w ko
zwoleńcze zajęły Sajgon w kwietniu 1975 roku a zjednoczenie
nie rok później, w kwietniu 1976roku. Prezentowane znaczki, wydane w czasie wojny, maj
ciekawą, prostą grafikę, typową

W bardzo tradycyjny ale i dokładny sp
skich. Z kolei znaczek rumuński wydano z pi
związek z postacią uczonego. Przywieszka 
Poznaniu, zorganizowaną oczywi
zabytkowy, renesansowy ratusz i herb Poznania. Pozna
XIII i XIV wieku, rozbudowano go w 1508 roku, a w latach 1550
w stylu renesansowym przez G.B.Quadro. Wie
owana po 1945 roku, po zniszczeniach w

Piękną serię znaczków poświęconych 500 rocznicy urodzin Kopernika wydała pozta Republ
ki Rwandy. Na znaczkach tego niewielkiego afryka
żonego w centrum “czarnego kontynentu”, podano szereg dodatkowych informacji, mi
innymi o tym że: Kopernik był astronomem, doktorem praw, lekarzem i kanonikiem katedry 
we Fromborku. Portret Kopernika na tych i na wielu innych prezentowanych znaczkach, wz
rowano zwykle na portrecie nieznanego toru
powielany jest aż do znudzenia przez projektantów
tak interesującym jest, pokazany nieco wy
kiem inny wizerunek astronoma.

 

Piękną serię znaczków poświęconych 500 rocznicy urodzin Kopernika wydała poczta Rep
bliki Rwandy. Na znaczkach tego niewielkiego afr

żnika. W 1964 roku Stany Zjednoczone po raz pierwszy zbombardow
ły terytorium Demokratycznej Republiki Wietnamu rozpoczynając agresywną

żowania olbrzymich środków, zastosowania najnowszej techniki wo
tkowo brutalnych metod walki, stosowanych nie tylko wobec ż

e wobec ludności cywilnej (napalm, pacyfikacje wsi), USA nie zdołały zł
 oporu narodu wietnamskiego, z którym sympatyzowała cała postępowa opinia 

nym przeciwnikiem zaangażował się prawie cały naród, tworz
 i Tymczasowy Rząd Rewolucyjny. Dopiero w 1973 roku, w efekcie ukł

dów paryskich, Amerykanie musieli w końcu, w niesławie wycofać się z Wietnamu. Siły w
ły Sajgon w kwietniu 1975 roku a zjednoczenie Wietnamu nast

niej, w kwietniu 1976roku. Prezentowane znaczki, wydane w czasie wojny, maj
ę, typową dla znaczków tego kraju.  

 
i dokładny sposób przedstawiono Kopernika na znac
ński wydano z piękną przywieszką, mającą jednak tylko lu

 uczonego. Przywieszka upamiętnia światową wystawę filatelistyczn
ą oczywiście w jubileuszowym roku 1973. Na przywieszce

zabytkowy, renesansowy ratusz i herb Poznania. Poznański ratusz powstał już
XIII i XIV wieku, rozbudowano go w 1508 roku, a w latach 1550-1560 został przebudowany 
w stylu renesansowym przez G.B.Quadro. Wieża, pochodząca z XVIII wieku
owana po 1945 roku, po zniszczeniach wojennych.  

święconych 500 rocznicy urodzin Kopernika wydała pozta Republ
ki Rwandy. Na znaczkach tego niewielkiego afrykańskiego państwa ze stolicą

“czarnego kontynentu”, podano szereg dodatkowych informacji, mi
e: Kopernik był astronomem, doktorem praw, lekarzem i kanonikiem katedry 

we Fromborku. Portret Kopernika na tych i na wielu innych prezentowanych znaczkach, wz
na portrecie nieznanego toruńskiego autora z I połowy XV wieku. Portret ten 

 do znudzenia przez projektantów- grafików w większości krajów. Dlatego 
cym jest, pokazany nieco wyżej, znaczek meksykański, który przedstawia ca

em inny wizerunek astronoma.  
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niej, w kwietniu 1976roku. Prezentowane znaczki, wydane w czasie wojny, mają 

rzedstawiono Kopernika na znaczkach mongol-
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ę filatelistyczną w 
leuszowym roku 1973. Na przywieszce pokazano 

ski ratusz powstał już na przełomie 
stał przebudowany 

ca z XVIII wieku, była rekonstru-

conych 500 rocznicy urodzin Kopernika wydała pozta Republi-
stwa ze stolicą w Kigali, poło-

“czarnego kontynentu”, podano szereg dodatkowych informacji, między 
e: Kopernik był astronomem, doktorem praw, lekarzem i kanonikiem katedry 

we Fromborku. Portret Kopernika na tych i na wielu innych prezentowanych znaczkach, wzo-
skiego autora z I połowy XV wieku. Portret ten 
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ski, który przedstawia cał-

conych 500 rocznicy urodzin Kopernika wydała poczta Repu-
ństwa ze stolicą w Kigali, 



 Poczta Królestwa Maroka uczciła 500 rocznicę urodzin 
Kopernika wydając znaczek bez jego wizerunku,  obra-
zujący natomiast wynik jego dociekań - budowę naszego 
układu słonecznego. 
 

Bardzo ciekawa jest także seria znaczków kubańskich. 
Na jednym z trzech prezentowanych znaczków, obok 
przyrządów pomiarowych i obserwacyjnych, można 
dojrzeć w portalu polski napis “Dom Kopernika”. Na 

okolicznościowym bloczku kubańskim przedstawiono słynny, warszawski pomnik Kopernika 

- rzeźbę duńskiego artysty Bertela Thorvaldsena 
(1768-1844), powstałą w 1830roku, na tle klasycy-
stycznej, frontowej elewacji Pałacu Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Warszawie, zaprojektowanego 
przez Antoniego Corazzi’ego.  

Są kraje, które wydają znaczki pocztowe w ogrom-
nych nakładach chcąc choćby w ten sposób zaistnieć 
w świecie, zwrócić na siebie uwagę. Są to znaczki 
bardzo kolorowe, często o różnych nietypowych 
kształtach. Dawniej słynęło z tego San Marino, dzi-
siaj są to kraje należące do Emiratów Arabskich oraz 
niektóre kraje afrykańskie, takie jak: Gwinea Równi-
kowa i Liberia. Liberia powstała w 1847 roku jako 

pierwsze państwo murzyńskie uznane przez kraje europejskie. Państwa tego nie stworzyła 
jednak ludność miejscowa. Nadbrzeżne tereny dzisiejszej Liberii, zwane Wybrzeżem Pie-
przowym, odkryli Portugalczycy, następnie były one celem wypraw kupców europejskich, aż 
wreszcie w 1822 roku Amerykańskie Towarzystwo Kolonizacyjne rozpoczęło tam akcję osie-
dlania wyzwolonych czarnych niewolników. Koloniści - osadnicy, dawni niewolnicy, nie 
zwracali uwagi na wrogą postawę tubylców i aż do końca XIX wieku toczyli z nimi liczne 
wojny. Sami stali się posiadaczami spychając ludność tubylczą wyłącznie do roli siły robo-
czej. Prawa wyborcze rdzenna ludność uzyskała dopiero w 1947 roku. Ciekawostką jest po-
kazanie na znaczku liberyjskim o nominale 10c trzech postaci żyjących w różnych czasach. 
Są to  i twórcy kolejnych teorii budowy świata: Arystoteles, Ptolemeusz i Kopernik. 



Z kolei na znaczkach i okoliczno
planie pokazano pojazdy kosmiczne i sceny z podboju kosmosu, ale w tle przedstawiono 
również sceny z życia astronoma 
kowa? Jest przecież jeszcze właś
sau. Republika Gwinei Równikowej to dawna kolonia hiszpa
Po i Annobon (teraz nazywających si
pomiędzy Kamerunem i Gabonem, dawniej nazywaj
Niepodległość Gwinei Równikowej ogłoszono dopiero w 1968 roku. Nieco wi

nea Bissau (dawna Gwinea Portugalska), o której niepodległo
długoletnią wojnę partyzancką
1974 roku. Największym krajem o nazwie Gwinea jest obecna Republika Gwinei ze stolic
Konakry - kraj o bogatej historii przedkolonialnej a nast
cu XIX wieku, kolonia francuska a
pierwszych krajów kolonialnych wywalczyła swoj
Na prezentowanych znaczkach, obok umieszczonego w owalu portretu Mikołaja Kop
pokazano różne widoki z przestrzeni kosmicznej, powierzchni planet i charakterystyczne p
jazdy kosmiczne.  

ei na znaczkach i okolicznościowych bloczkach  Gwinei Równikowej na pierwszym 
planie pokazano pojazdy kosmiczne i sceny z podboju kosmosu, ale w tle przedstawiono 

ycia astronoma - jego nauki i pracy. Gdzie dokładnie leży Gwinea Równ
 jeszcze właściwa Republika Gwinei, ze stolicą w Konakry i Gwinea Bi

sau. Republika Gwinei Równikowej to dawna kolonia hiszpańska, złożona z wysp
Po i Annobon (teraz nazywających się Bioko i Pagalu) oraz niewielkiego terytorium na l

dzy Kamerunem i Gabonem, dawniej nazywającego się Rio Muni (obecnie Mbini). 
 Gwinei Równikowej ogłoszono dopiero w 1968 roku. Nieco wi

nea Bissau (dawna Gwinea Portugalska), o której niepodległość jej mieszkań
 partyzancką. Portugalczycy uznali niepodległość Gwinei Bissau dopiero w 
kszym krajem o nazwie Gwinea jest obecna Republika Gwinei ze stolic

kraj o bogatej historii przedkolonialnej a następnie, po podboju d
cu XIX wieku, kolonia francuska aż do połowy XX wieku. Republika Gwinei jako jeden z 
pierwszych krajów kolonialnych wywalczyła swoją niepodległość (w 1958 roku).
Na prezentowanych znaczkach, obok umieszczonego w owalu portretu Mikołaja Kop

ne widoki z przestrzeni kosmicznej, powierzchni planet i charakterystyczne p

Równikowej na pierwszym 
planie pokazano pojazdy kosmiczne i sceny z podboju kosmosu, ale w tle przedstawiono 
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 Rio Muni (obecnie Mbini). 
 Gwinei Równikowej ogłoszono dopiero w 1968 roku. Nieco większa jest Gwi-

 jej mieszkańcy prowadzili 
ść Gwinei Bissau dopiero w 

kszym krajem o nazwie Gwinea jest obecna Republika Gwinei ze stolicą w 
pnie, po podboju dokonanym w koń-

 do połowy XX wieku. Republika Gwinei jako jeden z 
ść (w 1958 roku).  

Na prezentowanych znaczkach, obok umieszczonego w owalu portretu Mikołaja Kopernika, 
ne widoki z przestrzeni kosmicznej, powierzchni planet i charakterystyczne po-



Pozostając w Afryce przenieśmy się do Republiki Burundi leżącej nad jeziorem Tanganika. 
To kraj sąsiadujący ze wspomnianą już Republiką Rwandy. Oba kraje w końcu XIX wieku 
weszły w skład Niemieckiej Afryki Wschodniej.  

W czasie I wojny światowej teren ten zajęli Belgowie i przyłączyli do Konga Belgijskiego. W 
1962 roku powstała niepodległa republika Rwandy (Ruanda) i Monarchia Urundi, w 1966 
roku przekształcona w republikę. To tam w latach 90-tych XX wieku (a także wcześniej) to-
czyły się krwawe walki pomiędzy plemionami Hutu i Tutsi. A znaczki wydane w Burundi są 
bardzo ciekawe z kilu powodów. Po pierwsze maja bardzo ciekawy kształt; na całą serię skła-
dają się 32 znaczki, zgrupowane w czwórki o jednakowym nominale, tworzące osiem różnych 
obrazów. Oprócz portretów Kopernika, kosmicznych pejzaży, widoków satelitów i pojazdów 
kosmicznych, pokazano także postać Ptolemeusza, starożytne, figuralne wyobrażenia planet a 

nawet znaki zodiaku. 
 
W ciekawy sposób pokazali uczonego z Torunia 
Węgrzy. Znaczek pocztowy wydali z przywieszką, 
na której w oryginalny sposób przedstawiono układ 
słoneczny. Możemy odczytać węgierskie nazwy 
słońca i planet, oznaczonych także ich symbolami. 
Obok Ziemi zaznaczono księżyc a dołem można 
zobaczyć panoramę rodzinnego miasta Mikołaja - 
Torunia.  
Francuzi powtórzyli ten motyw, tyle tylko, że na 

jednym znaczku pokazali wszystko: i astronoma, i układ heliocentryczny, i panoramę Toru-
nia. Znaczek wydano w nakładzie 6.825.000 sztuk 
w 1974 roku.  
Rok 1973 - 500 rocznica urodzin wielkiego astrono-
ma - został ogłoszony przez UNESCO Rokiem Ko-
pernikowskim. W ciągu tego roku na całym świecie 
odbyły się liczne uroczystości ku jego czci i sesje 
naukowe poświęcone życiu, pracom i recepcji jego 
idei.  



Z tego roku pochodzi piękny blok wy-
dany przez pocztę Brazylii. Ciekawost-
ką jest tu dodatkowy, okolicznościowy 
stempel pocztowy, widoczny w lewym, 
górnym rogu tego bloczku, przybity w 
mieście Sao Paulo, z wizerunkiem 
astronoma i biegnącym wokół niego 
napisem w języku portugalskim : “V 
Centenario de nascimento de Nicolau 
Copernico”.  

Po tym tak obfitym w filatelistyczne cie-
kawostki roku, już tylko nieliczne poczty 
przypominały o polskim astronomie. W 
1993 roku, z okazji 520 rocznicy jego 
urodzin, Mongolia wydała piękny blo-
czek pokazany obok, na którym można 
dostrzec również emblemat Światowej 
wystawy filatelistycznej “Polska’93″, 
zorganizowanej w Poznaniu, z okazji 100 
lat polskiego ruchu filatelistycznego.  

*************************************************** ************************ 
 
Poczta Polska wielokrotnie umieszczała genialnego astronoma na swych znaczkach. Pięć lat 
po odzyskaniu niepodległości, w 1923 roku uczczono 450 rocznicę urodzin Mikołaja Koper-
nika wydając znaczki pocztowe o dwóch nominałach (1000 marek i 5000 marek) o jednako-
wym rysunku ale w dwóch kolorach (niebieskim i karminowym). Znaczek niebieski wydru-
kowano w nakładzie 20 milionów sztuk, znaczek karminowy – 45 milionów sztuk. Rysunek 

powstał według portre-
tu nieznanego, toruń-
skiego autora z I poło-
wy XV wieku (wielo-
krotnie wykorzystywa-
nego później przez 
projektantów z całego 
świata). Znaczki wyco-
fano 30 kwietnia 1924 
roku.   



W czasie II wojny światowej jeńców polskich wziętych do nie-
woli w kampanii 1939 roku i we Francji w 1940 roku Niemcy 
zgrupowali w kilku obozach, z reguły nie mieszając ich z jeń-
cami innych narodowości. „Stalagi” przeznaczone były dla 
szeregowych, podoficerów i podchorążych, natomiast „oflagi” 
były obozami oficerskimi. Jeńcy-oficerowie nie podlegali obo-
wiązkowi pracy. Zgodnie z Konwencjami Haskimi dotyczący-
mi sposobu prowadzenia wojen i traktowania jeńców wojen-
nych więzieni oficerowie mieli prawo do prowadzenia kores-
pondencji z rodzinami oraz - odpłatnie - do otrzymywania od 
rodzin i wysyłania do rodzin paczek z określonymi przedmio-
tami i w ograniczonej liczbie. Można było też przesyłać pie-
niądze. Korespondencja ta i paczkami zajmowała się Poczta 
Jeńców Wojennych - Kriegsgefangenenpost. W ramach samo-
rządu jeńców w oflagach działały różnego rodzaju koła i sto-

warzyszenia kulturalne, zawodowe, naukowe i charytatywne. Jedną z takich instytucji były 
wewnętrzne poczty obozowe, zorganizowane w czterech oflagach grupujących polskich jeń-
ców. Poczta obozowa działała odpłatnie, choć w oparciu o pracę społeczną ich inicjatorów i 
personelu. Obóz IIC (OFIIC) został utworzony w czerwcu 1940 roku na Pomorzu Zachodnim, 
przy linii kolejowej z Krzyża do Szczecina w miejscowości Woldenberg – obecnie Dobie-
gniew. Zgrupowanych tam było około 6 tysięcy jeńców – oficerów polskich i około 1000 sze-
regowych, podoficerów i podchorążych przydzielonych do obsługi obozu oraz prac poza obo-
zem. W obozie tym zorganizowano zbiórkę pieniędzy, przesyłanych następnie do kraju jako 
pomoc dla wdów i sierot po poległych (Fundusz Wdów i Sierot – w skrócie FWS). Poczta 
obozowa funkcjonowała do 25 stycznia 1945 roku, do dnia kiedy wobec ofensywy Armii Ra-
dzieckiej ze wschodu, Niemcy przystąpili do ewakuacji obozu.  
10 maja 1943 roku poczta obozowa wydała 3 znaczki przypominające o 400 rocznicy śmierci 
Mikołaja Kopernika. Prezentowany znaczek wydrukowano w nakładzie 7 tysięcy 680 sztuk. 
Wycofano go 31 grudnia 1943 roku. Na znaczku, o wymiarach 21x34mm, który zaprojekto-
wał i rytował E. Pichell, pokazano pomnik Kopernika stojący na dziedzińcu Collegium Maius 
w Krakowie od 1900 roku. Jest to rzeźba Cypriana Godebskiego (1835-1909). W 1953 roku 

pomnik został przeniesiony na krakowskie Planty.  

Tuż po wojnie, w kwietniu-maju 1945 roku ukazało się tzw. „wy-
danie krakowskie” – na serię składało się 5 znaczków zaprojekto-
wanych przez J. Wilczyka (oprócz pomnika Kopernika przedsta-
wiających pomnik Grunwaldzki, pomnik Kościuszki, Sukiennice 
i Wawel).  Znaczki z pomnikiem Kopernika, dziełem Cypriana 
Godebskiego stojącym w Colle-
gium Maius, wykonano techniką 
rotograwiury w Drukarni Naro-
dowej w Krakowie; nakład wy-
niósł 5 milionów sztuk. Znaczek 

wycofano z obiegu 1 lipca 1946 roku.  
Kolejny raz Mikołaj Kopernik pojawił się na znaczkach pocz-
towych w czerwcu 1951 roku z okazji odbywającego się 
wówczas I Kongresu Nauki Polskiej. Znaczek zaprojektowa-
ny przez R. Kleczewskiego (wg rysunku Matejki) wydruko-
wano w nakładzie 2 milionów 131 tysięcy sztuk. Wycofano 
go 31 maja 1952 roku. 



Ponownie przypomniano o astronomie w maju 1953 roku. Wydrukowano wówczas 2 znaczki 
o wartościach nominalnych 20 i 80 groszy. Znaczek o wartości 
20 groszy rytował B. Brandt według obrazu Jana Matejki „Ko-
pernik we fromborskiej dostrzegalni (1873), znajdującego się o-
becnie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Z kolei 
znaczek wartości nominalnej 80 groszy zaprojektował znakomi-
ty polski malarz i grafik Jan Marcin Szancer, a staloryt wykonał 
St. Łukaszewski. Znaczek wartości nominalnej 20 groszy wyda-

no w olbrzymim 
łącznym nakładzie 
około 60 milionów 
sztuk. Drugi znaczek 
wy-drukowano w 
znacz-nie mniejszym 
nakła-dzie – tylko 
98,7 tysięcy sztuk.   

                                                   
W 1955 roku Poczta Polska wydała serię znaczków przedsta-
wiających pomniki Warszawy. Wśród tych pomników znalazł 
się oczywiście również pomnik Mikołaja Kopernika powstały 
w 1830 roku – dzieło duńskiego artysty Bertela Thorvaldsena 
(1768-1844). Znaczek zaprojektował E. John, staloryt wykonał 
znakomity artysta - Czesław Słania. Nakład był olbrzymi: 
207,5 milionów sztuk. 

10 grudnia 1959 roku wydru-
kowana została seria znaczków 
pocztowych „Wielcy uczeni”, 
zaprojektowana przez St. Cz. 
Chludzińskiego.     

Z kolei w czerwcu 1961 roku pojawiła się popularna seria 
„Wiel cy Polacy (I)”, zaprojektowana przez Andrzeja Heidri-
cha, składająca się z 6 znaczków. Nie zabrakło w niej znaczka 

z podobizną Kopernika 
- rytował E. Tirdiszek  
(nakład 3 miliony 192 
tysiące sztuk).  Obok 
astronoma na znacz-
kach tej serii pokazano Mieszka I, Kazimierza Wiel-
kiego, Kazimierza Jagiellończyka, Andzreja Frycza-
Modrzewskiego oraz Tadeusza Kościuszkę.      

Po tym dość częstym przypominaniu postaci Kopernika nastąpiła dłuższa przerwa. Ponownie 
pojawił się na znaczkach w roku 1964, kiedy przypomniano o okrągłej rocznicy 600-lecia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znaczki, na których obok Kopernika przedstawiono Kazimie-
rza Wielkiego, królową Jadwigę i Władysława Jagiełłę, Jana Długosza i Hugona Kołłątaja, 
zaprojektował S. Małecki.  Projektując znaczek oparł się na portrecie pochodzącym z XVIII 
wieku, kopii obrazu toruńskiego, pochodzącej z krakowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 



 Prezentowany znaczek wydrukowano w nakładzie 9 milionów 
768 tysięcy sztuk. 

Po kolejnej, dłuższej prze-
rwie wielki uczony pojawił 
się na znaczkach w 1969 
roku. 26 czerwca 1969 roku 
wydano serię składającą się 
z 3 znaczków, przypomina-
jącą o zbliżającej się okrą-
głej 500 rocznicy urodzin 
mistrza. Znaczki zaprojek-
towane przez H. Chyliń-
skiego rytowali: Z. Kowal-
ski, B. Kowalska i E. Ko-

necki.  Obok stalorytu zastosowano ty także rotograwiurę 
(obramowanie) i offset (nominał i napis na marginesie). 
Na pierwszym znaczku (40gr.) wykorzystano drzeworyt z 
1587 roku autorstwa Tobiasa Stimmera pochodzacego z 
dzieła „Icones sive imagines virorum literis illustrium” 
Nicolao Reusnera.  W przypadku drugiego znaczka (60 
gr.) wykorzystano miedzioryt Jeremiasza Falcka z 1645 
roku, który posłużył już wcześniej do wykonania znaczka 
Generalnej Guberni w 1942 roku. Portret na trzecim 
znaczku (2,50 zł.) powstał na podstawie rysunku Jana Ma-
tejki z 1873 roku        na klocku, z którego Aleksander 
Regulski wykonał drzeworyt, wydany potem jako premia 
„Tygodnika Ilustrowanego”. Nakłady znaczków wynosiły 
dla dwóch pierwszych znaczków po 7 milionów 12 tysięcy każdy a dla trzeciego 4 miliony 
154 tysiące sztuk.    

26 czerwca 1970 roku poczta pol-
ska wydała kolejną 3 znaczkową 
serię znaczków poświęconą życiu 
i działalności Mikołaja Koperni-
ka. Znaczki zaprojektowane przez 
H. Matuszewską rytowali: E. Tir-
diszek, B. Kowalska i B. Brandt.  
Na znaczkach wykorzystano pa-
noramy Bolonii, Padwy i Ferrary 
- sztychy wg drzeworytów, po-
chodzące z dzieła „Chronika 

Mundi” z 1493 roku, autorstwa Hartmana Schedela, ilustrowanego przez Wilhelma Pleyden-
wurffa i Michaela Wolgemuta. Nad panoramami miast w medalionach umieszczono portrety 
Kopernika. Pierwszy z nich to  miniatura Marcello Bacciarellego z końca XVIII wieku, z mu-
zeum w Toruniu. Na drugim znaczku znalazła się miniatura z przełomu XVIII i XIX wieku 
autorstwa Wincentego de Lesseura z Muzeum Narodowego w Krakowie. W medalionie na 
trzecim znaczku umieszczono reprodukcję kopii portretu z XVI wieku, wykonanej w 1942 
roku przez Norę Zinck. Nakłady znaczków wyniosły: 40gr.- 6 milionów 795 tysięcy, 60gr. – 
6 milionów 504 tysiące, 2,50zł – 3 miliony 70 tysięcy sztuk.  



1 czerwca 1971 roku Poczta Polska wydała pi
szlaku Kopernika”.  Znaczki wraz
Na pierwszym znaczku pokazano gotycki fronton rodzinnego domu Kopernika w Toruniu a

na przywieszce toruński portret astronoma
czek (60 gr.) przedstawia Collegium Maius w Krakowie 
pochodzącego z I połowu XV wieku a na przywieszce zamieszczono fragment strony
metrii” Euklidesa. Nakład znaczka: 8 milionów 238 tysi
Na znaczku o nominalnej wartoś
nów838 tysięcy sztuk, pokazano zamek 
ku, z charakterystyczna wieżą a na przywieszce astrolabium. Ostatni znaczek (4 zł) przedst
wia fronton gotyckiej katedry we Fromborku (1388). Na przywieszce do tego znaczka pok
zano układ heliocentryczny według szkicu Kopernika.
ny i 9 tysięcy sztuk. 
 

28 września 1972 roku wydrukowano 
kołaja Kopernika i specjalny bloczek 
73” w Poznaniu. Projektantem znaczków jest W. 
błękitnym tle zamieszczono rycin

1 czerwca 1971 roku Poczta Polska wydała piękną serię czterech znaczków nazwan
wraz z ozdobnymi przywieszkami zaprojektował A. Heidrich. 

Na pierwszym znaczku pokazano gotycki fronton rodzinnego domu Kopernika w Toruniu a

ński portret astronoma (nakład 7 milionów 828 tysięcy szt
czek (60 gr.) przedstawia Collegium Maius w Krakowie – fragment gotyckiego dziedzi

cego z I połowu XV wieku a na przywieszce zamieszczono fragment strony
Nakład znaczka: 8 milionów 238 tysięcy szt.  

tości 2,50 zł, wydanym w nieco mniejszym nakładzie 2 mili
pokazano zamek biskupi w Olsztynie pochodzący z połowy XIV wi

żą a na przywieszce astrolabium. Ostatni znaczek (4 zł) przedst
wia fronton gotyckiej katedry we Fromborku (1388). Na przywieszce do tego znaczka pok
zano układ heliocentryczny według szkicu Kopernika. Nakład tego znaczka wyniósł 2 mil

nia 1972 roku wydrukowano 4 znaczki przypominające o 500 rocznicy urodzin M
specjalny bloczek promujący Światową Wystawę Filatelistyczn

Projektantem znaczków jest W. Andrzejewski. Na pierwszym znaczku, na 
zamieszczono rycinę Jakuba van Meursa z książki Pierre’a Gassendi „Nicolai 

Copernici Vita” w
danej w Hadze w 
1654 roku. Obok 
pokazano układ h
liocentryczny. 
Na nast
znaczku przedst
wiono akwafort
nieznanego malarza 
z koń
Muzeum Narodow
go w Krakowie a 
obok monet
munta I Starego dla 
Prus Królewskich. 

znaczków nazwaną „Na 
zaprojektował A. Heidrich. 

Na pierwszym znaczku pokazano gotycki fronton rodzinnego domu Kopernika w Toruniu a 
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 a na przywieszce astrolabium. Ostatni znaczek (4 zł) przedsta-
wia fronton gotyckiej katedry we Fromborku (1388). Na przywieszce do tego znaczka poka-

Nakład tego znaczka wyniósł 2 milio-

ce o 500 rocznicy urodzin Mi-
ę Filatelistyczną „Polska 

Andrzejewski. Na pierwszym znaczku, na 
ki Pierre’a Gassendi „Nicolai 

Copernici Vita” wy-
danej w Hadze w 
1654 roku. Obok 
pokazano układ he-
liocentryczny.  
Na następnym 
znaczku przedsta-
wiono akwafortę 
nieznanego malarza 
z końca XVI wieku z 
Muzeum Narodowe-
go w Krakowie a 
obok monetę Zyg-
munta I Starego dla 
Prus Królewskich.  



Na znaczku w kolorze czerwonym zamieszczono znany już z wielu przedstawień miedzioryt 
Jeremiasza Falcka z 1645 roku. Obok pokazano herb Prus Królewskich z około 1520 roku.  
Na zielonym znaczku znalazł się drzeworyt Tobiasa Stimmera z 1587 roku a w tle tytułowa 
strona „Listów” Teofilakta Symokatty.    

Oryginalny, ząbkowany bloczek zapro-
jektował W. Andrzejewski, staloryt wy-
konała B. Kowalska. Przedstawiono na 
nim kopernikowski układ planetarny we-
dług sztychu zamieszczonego w książce 
„L’Harmonica Microcosmica” A. Cella-
riusa – a nad nim emblemat Światowej 
Wystawy Filatelistycznej „Polska 73” 
autorstwa Kazimierza Sławińskiego. Blo-
czek wydano w nakładzie 1 miliona 233 
tysięcy sztuk.   

28 grudnia 1972 roku wydrukowano me-
todą rotograwiury w dwóch barwach (brą-
zowooliwkowej i wiśniowej) znaczek za-
projektowany przez A. Heidricha. Nakła-
dy były olbrzymie: około 27 milionów 
sztuk. Ciekawostką jest, że znaczki te wy-
drukowano w Lipsku – w ówczesnej 
Niemieckiej Republice Demokratycznej.  

  

 

 

 

 

W 1973 roku nastąpił prawdziwy wysyp walorów filatelistycznych – co oczywiście związane 
było z 500 rocznicą urodzin astronoma. 18 lutego 1973 roku wydano serię prezentowaną po-
wyżej. Znaczki zaprojektował H. Chyliński. Na pierwszym znaczku wykorzystano miniaturę 
Marcello Baciarellego, na drugim portret toruński, na trzecim kopię Nory Zinck, a na czwar-
tym obraz Jana Matejki „Kopernik we fromborskiej dostrzegalni”.  Nakłady pierwszych 
dwóch znaczków wyniosły ponad 20 milionów sztuk, trzeci wydrukowano w ilości 3 milio- 



nów 120 tysięcy sztuk a czwarty w ilości 
1 miliona 200 tysięcy sztuk. 

19 sierpnia 1973 roku pojawiły się dwa 
bloczki upamiętniające Światową Wy-
stawę Filatelistyczną „Polska 73” w Po-
znaniu, poświęconą Mikołajowi Koper-
nikowi, z dopłatą na rzecz Polskiego 
Związku Filatelistycznego. Projektantem 
tych walorów był W. Andrzejewski, sta-
loryt wykonał E. Konecki. Nakłady były 
znacznie niższe niż znaczków poprzed-
niej serii. Blok szarozielony wydrukowa-
no w ilości 1 miliona 200 tysięcy sztuk a 
blok fioletowy – 340 tysięcy sztuk.     

Także Dzień Znaczka w 1973 roku upamiętnio-
no drukując znaczek z portretem Kopernika. Na 
znaczku zaprojektowanym przez A. Heidricha, 
wydrukowanym w nakładzie 4 milionów 155 
tysięcy sztuk, pokazano miniaturę Marcello 
Baciarellego. Dopłata do nominalnej wartości 
przeznaczona była na odbudowę Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie.    

Poza tymi oficjalnymi walorami, drukowanymi 
przez Państwową Wytwórnię Papierów Warto-
ściowych (PWPW), okrągłą rocznicę urodzin 
Kopernika uczczono także organizując wysta-
wy filatelistyczne poświęcone astronomowi. 
Między innymi okolicznościowy bloczek (bez 
nominalnej wartości), wydrukowano z okazji 
polsko-czechosłowackiej wystawy filatelisty-
cznej „Kraków 73”.  

Po takim nasileniu tematyki kopernikowskiej  
nastąpiła dłuższa przerwa. Na kolejny znaczek 
z wizerunkiem astronoma trzeba było czekać 



 

 

 bardzo długo - aż do 3 maja 1992 roku. Z ok
Wystawy EXPO’92 w Sewilli wydrukowano wówczas seri
4 znaczków i bloczek, według projektu J. Wysockiego,
przedstawiające najbardziej znanych Polaków. Obok Kope
nika na znaczkach pokazano: Fryderyka Chopina, Henryka 
Sienkiewicza i Marię Skłodowską-Curie, a na bloc
mierza Funka, odkrywcę witaminy B, polsko
rykańskiego biochemika, twórcę nauki o wit

Z okazji Światowej 
EXPO’92 w Sewilli wydrukowano wówczas serię 

, według projektu J. Wysockiego, 
ce najbardziej znanych Polaków. Obok Koper-

nika na znaczkach pokazano: Fryderyka Chopina, Henryka 
a na bloczku Kazi-

, polsko-brytyjsko-ame-
witaminach. 


