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TITLURI ÎN LIMBA POLONEZĂ A15 TITLES IN POLISH  
 

   Titlurile în limba poloneză aparţin în general CPM editate 
pentru UM etnice poloneze. Se cunosc şi câteva cazuri de 
CPM bilingve, unele dintre ele imprimate probabil după 
absorbţia trupelor poloneze în armata imperială.  
    Legiunile poloneze s-au creat ca parte a unei armate 
poloneze formată în Galiţia în August 1914 imediat după 
începerea războiului, cu rolul de a lupta alături de trupele 
K.u.k. împotriva Rusiei ţariste pentru eliberarea teritoriului 
polonez ocupat. Curând după formare, armata poloneză a 
devenit o forţă militară independentă. Iniţial au existat două 
legiuni (de est şi de vest) dar cea din est a fost desfiinţată la 
21 Septembrie. La 19 Decembrie Legiunea poloneză a fost 
reorganizată în trei brigăzi iar în Septembrie 1916 Legiunea a 
fost redenumită  Corpul Auxiliar Polonez. 
    La 5 Noiembrie 1916 este creat un Regat polonez sub 
autoritate austriacă, cu statut semi-autonom, iar Legiunea 
poloneză este transferată sub comandă germană - care este 
însă respinsă de o mare parte din legionarii polonezi, ei 
refuzând jurământul de credinţă faţă de Împăratul german 
Wilhelm II. Drept urmare aceştia sunt internaţi, rămânând 
ulterior un efectiv de numai cca. 3000 de soldaţi încorporaţi 
în armata K.u.k. şi cea germană care sunt dizlocaţi pe frontul 
italian. Corpul auxiliar polonez rămâne cu un efectiv de 
numai cca. 7500 de militari. 
    La sfârşitul războiului, din Legiunea poloneză şi ofiţerii săi 
se va naşte Armata noii Polonii independente. 
   Pe CPM ale Legiunii poloneze se întâlnesc următoarele 
tipuri de stemă heraldică formată dintr-un vultur: 

    The titles in Polish generally appear on the cards printed for 
the Polish Legions. A few cases of bilingul cards are known, 
some of them printed possibly after the absorbtion of the 
Polish troops into the K.u.K.army. 
    The Polish Legions were formed as part of a Polish Army 
created in Galicia in 1914 immediately after the outbreak of 
the war,  meant to fight together with the K.u.k. troops against 
the Tsarist Russia in order to liberate the Polish land under 
Russian occupation. Soon after having been created, the Polish 
army gained independent status as a military force. Initially 
there were two Legions (Eastern and Western) but the Eastern 
one was dissolved on 21 September. On 19 December, the 
Polish Legion was reorganized into three brigades and in 
September 1916 it was renamed The Polish Auxiliary Corps. 
   On 5 November 1916 a Polish Kingdom was created under 
Austrian authority, with semi-autonomous status and the 
Legion was transferred under German command. However,  
many of the Polish legionnaires refused to take the fidelity 
oath to the German Emperor Wilhelm II. Therefore, they are 
interned in two camps and only ca. 3000 of them would be 
incorporated into the K.u.k. or German armies and sent to the 
Italian front.  The Polish Auxiliary Corps remained with a 
force of ca 7,500 soldiers. 
   At the end of WW 1, the Polish Legion and their officers 
was to be the force around which the Army of the new 
independent Poland would grow. 
    On the FPCs of the Polish Legion there are three types of  
coat-of-arms comprising a heraldic eagle: 

    
tip 1   /   type 1 tip 2    /   type 2 tip 3   /   type 3 

 

CUPRINS SUMMARY 
    

COD TITLU pag. TITLE 
    

A151 Titlu: KARTA POLOWA Title: KARTA POLOWA 

- A1511 - Titlu într-o singură limbă (Po); 
730 

- Title in one language (Po); 

- A1512 - Titlu în două limbi (PoGe). - Title in two languages (PoGe). 

  - A 1412-11 Titlu german: FELDPOSTKARTE 
731 

Title german: FELDPOSTKARTE 

A152 Titlu: KARTA POLOWA LEGIONÓW 733 Title: KARTA POLOWA LEGIONÓW 

- A1522 - Titlu în două limbi (PoGe). - Title in two languages (PoGe). 

  - A 1422-11 Titlu german: FELDPOSTKARTE 
734 

Title german: FELDPOSTKARTE 

A153 Titlu: POCZTA POLOWA 738 Title: POCZTA POLOWA 

- A1531 - Titlu într-o singură limbă (Po); 739 - Title in one language (Po); 
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Titlu: KARTA POLOWA A151 
(P1)    Title: KARTA POLOWA 

 
 

SINTEZA TITLURILOR:   /   TITLE SYNTHESIS: 
 

Nr crt. 
Item no. 

TITLU 
TITLE 

Nr crt. 
Item no. 

TITLU 
TITLE 

1 2 1 2 

TITLURI ÎNTR-O SINGURĂ LIMBĂ (tip P11-) / TITLES IN ONE LANGUAGE (type P11-) 
 1B- FONT:   SERIF BOLD = tip / type P11-1B 

P11-1B-
1  

  

TITLURI ÎN DOUĂ LIMBI  /  TITLES IN TWO LANGUAGES = tip / type P12... 
limbi / languages: PoGe > Titlu 1:  FELDPOSTKARTE  =  tip / type PG1-12... 

/ 1A    Font:  SERIF   = tip / type PG1-12-1A 

PG1-12-
1A-1 

 

  

/ 4A    Font:  ORNAMENTAL   = tip / type PG1-12-4A 

PG1-12-
4A-1 

 

  

 

 Titlu în 1 limbă A1511 Title in 1 language 
 Indicaţii expeditor în stânga, orientare orizontală. A1511-1 Sender indications on left, horizontal orientation. 

 
Indicaţii expeditor în stânga,  

orientare verticală. 
A1511-2 Sender indications on left,  

vertical orientation. 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă A1511-21 Sender indications in 1 language 
 

  1B - SERIF BOLD                                                                                                                       = tip / type P11-1B- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1511-21 /  P11-1B-1 / 1 CPM fără indicaţii. FPC without indications. 
TITLU tip / TITLE type:                 P11-1B-1 

 
- linie verticală de separaţie 
completă, simplă;   
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 
NB:stemă vultur tip2, cu iniţială L; 
- patru linii pentru adresă expeditor; 
- vertical separation line complete, simple; 
- four lines for destination address, line 3 double; 
 
NB: eagle type 2, with initial L; 
-  four lines for sender's address; 

 A1-1124 = 180 p 
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 Titlu:  KARTA POLOWA A135 Title:  KARTA POLOWA 
 

 Titlu în 2 limbi A1512 Title in 2 languages 
 Titlu în limba poloneză şi germană (PoGe) A1512-1 Title in Polish and German (PoGe) 

 
Titlu în limba germană tip 1:  

FELDPOSTKARTE A1512-11 
Title in German type 1:  

FELDPOSTKARTE 

 
Indicaţii expeditor în stânga, orientare 

orizontală. A1512-111 Sender indications on left, horizontal 
orientation. 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă A1512-1111 Sender indications in 1 language 
 Indicaţii expeditor în 4 limb1 A1512-1114 Sender indications in 4 languages 

 

  1A - SERIF                                                                                                                            = tip / type PG1-12-1A- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1512-1111 / PG1-12-1A-1 / 1 CPM cu indicaţie loc ştampilă, 
cerc. 

FPC with cancel place indication, 
circle. 

TITLU tip / TITLE type:               PG1-12-1A-1 

 
- linie verticală de separaţie 
completă, simplă;   
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 indicaţie loc ştampilă: linie continuă; 

NB: stemă vultur tip 3, cu iniţială S; 

- vertical separation line complete, simple; 
- four lines for destination address, line 3 double; 
 cancel place indication: circle, continuous line; 

NB: eagle type 3, with initial S; 

 A1-1125 = 150 p 
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 Titlu:  KARTA POLOWA A135 Title:  KARTA POLOWA 
 

 Titlu în 2 limbi A1512 Title in 2 languages 
 Titlu în limba poloneză şi germană (PoGe) A1512-1 Title in Polish and German (PoGe) 

 
Titlu în limba germană tip 1:  

FELDPOSTKARTE A1512-11 
Title in German type 1:  

FELDPOSTKARTE 

 
Indicaţii expeditor în stânga, orientare 

orizontală. A1512-111 Sender indications on left, horizontal 
orientation. 

 Indicaţii expeditor în 1 limbă A1512-1111 Sender indications in 1 language 

 Indicaţii expeditor în 4 limbi A1512-1114 Sender indications in 4 languages 

 Dispunere pe 1 rând A1512-1114-1 Arrangement into 1 row 

 Ordine G4 = ANPM 
tip 1 

 
A1512-1114-1 / G4+1 

Order G4 = ANPM 
type 1 

 
 

  4A - ORNAMENTAL                                                                                                            = tip / type PG1-12-4A- 
 

 TITLU TIP   TITLE TYPE:  1 1 

Nr.  A1512-1114-1 / G4+1 / PG1-12-4A-1 / 1 CPM cu indicaţie loc ştampilă, 
dreptunghi. 

FPC with cancel place indication, 
rectangle. 

TITLU tip / TITLE type:               PG1-12-4A-1 

 
- linie verticală de separaţie completă, simplă;  
- patru linii pt. adresă destinatar, linia 3 dublă; 
 indicaţie loc ştampilă dreapta sus, dreptunghi 
pătratic, linie continuă; 

NB: stemă vultur tip 3, cu iniţială S; 
- vertical separation line complete, simple; 
- four lines for destination address, line 3 double; 
 cancel place indication upper right, squarish 
rectangle, continuous line; 

NB: eagle type 3, with initial S; 
 

 

 A1-1126 = 100 p 
 

 
 


