aktualny komentarz
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Szanowni Czytelnicy!
Oddajemy pierwszy w 2002 roku numer „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”
dostępny także w internecie. Kronika wydarzeń w Okręgu dotyczy IV kwartału 2001 roku.
Opisujemy bieżące wydarzenia, Walne Zebranie Sprawozdawczo−Wyborcze Delegatów Okrę−
gu Wielkopolskiego PZF oraz wizytę filatelistów gostyńskich we Francji. Ponadto informujemy
o współpracy naszych kolegów z Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Prezen−
tujemy także sylwetkę wybitnego filatelisty, prezesa Klubu Zbieraczy Znaków Religijnych
„Święty Gabriel” – kol. Bogdana Michalaka.
Podajemy wyniki konkursu na projekt kartki pocztowej o temacie „Polskie Parki Narodo−
we” i przedrukowujemy artykuły o opiekunach młodzieży: kol. Henryku Baranowskim z Wą−
growca i kol. Janie Kowalskim z Pępowa.
Prezes Ludwik K. Malendowicz obszernie opisuje eksponaty tematyczne, jakie można było
podziwiać na ŚWF „Philanippon ’01” w Tokio i na „Euro−Cuprum 2001” w Lubinie. Zwróćmy
uwagę na wielką liczbę bardzo wysoko ocenianych zbiorów. Jaka niesłychana konkurencja!
Marek Marciniak pisze o wystawie starych pocztówek z widokami Pleszewa.
Kol. Kazimierz Krawiarz kataloguje nowe datowniki okolicznościowe – Wielkopolana, tra−
dycyjnie reprodukujemy też kilka interesujących całości pocztowych z Wielkopolski.
Zbieracze tematycy z uwagą przestudiują zapewne kolejne plany eksponatów. Tym razem
kol. Ludwik K. Malendowicz pisze o zbiorach poświęconych faunie: psom, bydłu, koniom
i dzikim zwierzętom Afryki. Wybitny wystawca Mieczysław Rożek przypomina nam, jakie
odbicie w filatelistyce znalazły polskie wyprawy w góry wysokie.
W dziale „Polonica” znajdziecie Państwo kolejne „Polono−lithuanico−belorutheniana” pió−
ra Witolda J. Żurawskiego, ponadto reprodukcje klasycznych już dzisiaj stempli z urzędów
„Warsaw” w USA, dalej licznych poloników związanych z królem Stanisławem Leszczyńskim
i niektóre nowości tematu.
Życzę przyjemnej lektury!
Redaktor Naczelny
Władysław Alexiewicz
WYDAWCA „WIELKOPOLSKICH WIADOMOŚCI FILATELISTYCZNYCH”
POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW, ZARZĄD OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO
ul. Św. Czesława 2, 61−582 Poznań 16, tel. (0−prefiks−61) 833 54 96
Redaguje Zespół: Władysław Alexiewicz (redaktor naczelny), e−mail: walex@amu.edu.pl; Bogumił Ciesielski, e−mail:
bogumil@skrzynka.getin.pl; Krzysztof Grygiel (strony WWW), e−mail: grygiel@amu.edu.pl; Lew Kołosow Rybczyń−
ski (Mińsk); Kazimierz Krawiarz, e−mail: krawiarz@rose.man.poznan.pl; Ludwik K. Malendowicz (z−ca red. nacz.),
e−mail: lkm@am.poznan.pl; Bogdan Michalak (z−ca red. nacz.); J. Witold Żurawski. Projekt okładki: Andrzej Jezior−
kowski. Projekt elementów graficznych: Jan Olejniczak. Łamanie komputerowe, korekta i druk: SORUS SC Wy−
dawnictwo i Drukarnia, ul. Starołęcka 18, 61−361 Poznań, tel. (0−prefiks−61) 65−30−143, e−mail: sorus@sorus.com.pl
Kwartalnik dostępny w internecie: http://zon8.physd.amu.edu.pl/fil/
Indywidualne zamówienia kwartalnika są realizowane po wpłacie na „Fundusz prasowy” ZO Wielkopolskiego PZF,
konto: Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF, PKO BP I O/Poznań, nr (aktualny) 10204027−13680−270−1; oraz nowy
11/10204027−116760786 z adnotacją „Fundusz prasowy”.
Przedruk materiałów zamieszczonych w kwartalniku będzie mile widziany pod warunkiem podania źródła. Redak−
cja publikuje artykuły w przekonaniu, iż wszystkie prawa autorskie są przestrzegane przez autorów.
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Z KRONIKI OKRĘGU
2001.10.04−10. Chorzów. III Międzynaro−
dowa Polsko−Słowacka Wystawa Filateli−
styczna CHORZÓW 2001. Kol. Bogdan Mi−
chalak (Poznań) uzyskał medal posrebrzany
za eksponat „Informator Klubowy Święty Ga−
briel” w klasie literatury i taki sam za ekspo−
nat „Św. Gabriel – rys historyczny ruchu jed−
noczącego zbieraczy znaków pocztowych
o tematyce religijnej”, a Tomasz Jarczewski
(Rawicz) za eksponat w klasie młodzieżowej
„Jan Paweł II – polskie znaki pocztowe” me−
dal posrebrzany.
2001.10.07−15. Warszawa. Krajowa Wy−
stawa Filatelistyczna PRYMAS TYSIĄCLECIA
I JEGO NASTĘPCA. Wystawcy z Okręgu
Wielkopolskiego uzyskali następujące wyni−
ki: Stanisław Kandulski (Poznań) za eksponat
„Papież Jan Paweł II” dyplom w stopniu me−
dalu pozłacanego, Leszek Wincenciak (Cho−
dzież) za „Nasz Papież” dyplom w stopniu
medalu posrebrzanego, zaś w klasie literatu−
ry kol. Bogdan Michalak (Poznań) za ekspo−
nat „Informator Klubowy Święty Gabriel” dy−
plom w stopniu medalu dużego srebrnego,
a Jan Zaborowski (Warszawa) i Władysław
Ługowski (Leszno) za „Katalog sygnet na zie−
miach polskich” (wydanie II, Leszno 2001)
medal duży pozłacany (literatura). Członkiem
sądu konkursowego wystawy był kol. Broni−
sław Jasicki.
2001.10.12. Wrocław. Uroczyste obcho−
dy 80−lecia Muzeum Poczty i Telekomunika−
cji. Zaproszenia z Okręgu otrzymali koledzy
Bronisław Jasicki, Janusz Jaskulski i Lech Ko−
nopiński. W imieniu Okręgu Wielkopolskie−
go przekazano okolicznościowy list z gratu−
lacjami na ręce Dyrekcji.
2001.10.13−18. Koło Gostyń. Wyjazd do
zaprzyjaźnionego Klubu Filatelistów z Fran−

2

quville Saint Pierre. W okolicznościowej wy−
stawie z okazji 25−lecia Klubu prezentowano
4 eksponaty wystawców dorosłych i 3 mło−
dzieżowe.
2001.10.25−28. Łódź. Krajowa Młodzie−
żowa Wystawa Filatelistyczna „30 Lat Mło−
dzieżowego Koła Filatelistów «Dąbrowa»
im. inż. Czesława Danowskiego”. Wystaw−
cy z Okręgu Wielkopolskiego uzyskali nastę−
pujące wyniki: Michał Jarczewski (Rawicz)
za „Polskie okolicznościowe nalepki polece−
nia” dyplom w stopniu medalu srebrnego,
Witold Piniarski (Pobiedziska) za „Jaki jest
koń każdy widzi – moje życie” dyplom
w stopniu medalu posrebrzanego.
2001.11.21−30. Koło PZF Oborniki. Pokaz
filatelistyczny w Szamotulskim Ośrodku Kul−
tury. W 41 ekranach prezentowano 8 ekspo−
natów filatelistycznych 5 wystawców.
2001.11.24−25. Ciechocinek. Zarząd
Główny PZF w uznaniu dotychczasowej
pracy wyróżnił następujących opiekunów
kół młodzieżowych odznakami honorowy−
mi: kol. Barbarę Stefańską „Złotą Odznaką
Honorową” i kol. Ryszarda Nowaka „Srebr−
na Odznaką Honorową”. Serdecznie gratu−
lujemy.
2001.12.01. Poznań. Kwartalne spotkanie
Klubu „Święty Gabriel”, w którym uczestni−
czyło ponad 40 osób.
2001, grudzień
• Ukazał się kolejny, 69. zeszyt „Infor−
matora Klubowego Święty Gabriel”. W nu−
merze artykuły o twórcach religijnych stem−
pli pocztowych, Bogdana Michalaka
„Święci i błogosławieni wyniesieni na ołta−
rze przez Jana Pawła II” i „Obrazy wo−
tywne”, Arkadiusza Walińskiego „Podróże
apostolskie”, Władysława Alexiewicza
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i Bogdana Michalaka „Matka Boska Brasław−
ska”, Eugeniusza Matyszkowicza „Pomnik na
groniu” oraz stałe działy o Janie Pawle II na
znakach pocztowych, kronika, wydawnictwa
pocztowe Watykanu, nowości. Serdecznie
gratulujemy kolejnego wydania.

• Ukazało się opracowanie kol. Leszka
Wincenciaka (Chodzież) „Katalog beznomi−
nałowych kartek pocztowych wydanych
przez RUP Piła w latach 1992−2000”. Wyda−
nie II. Nakład własny autora. Opracowanie
liczy 88 stron.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO−WYBORCZE DELEGATÓW
OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO PZF
POZNAŃ, 9 LUTEGO 2002 ROKU
W sali konferencyjnej Dyrekcji Okręgu
Poczty w Poznaniu 9 lutego 2002 r. obrado−
wało Walne Zebranie Sprawozdawczo−Wy−
borcze Delegatów Okręgu Wielkopolskiego
PZF. Udział wzięło 43 delegatów na 50 wy−
branych oraz liczni zaproszeni goście, opie−
kunowie kół młodzieżowych oraz członkowie
ustępujących władz – łącznie ok. 80 osób.
Zarząd Główny PZF reprezentował Prezes
ZG PZF kol. Ludwik K. Malendowicz, Dyrek−
tora DOP pani Maria Osztynowicz – kierow−
nik Działu Usług Pocztowych, obecny był
także Dyrektor RUP Poznań Województwo,
pan Andrzej Stanisławski.

Po merytorycznej dyskusji delegaci
udzielili absolutorium ustępującemu Zarzą−
dowi Okręgu. W czasie zebrania ponad
czterdziestu członkom wręczono dyplomy
i medale z okazji 50−lecia PZF. Wręczono
także odznaki honorowe PZF oraz inne wy−
różnienia. W uznaniu wieloletniej i owoc−
nej pracy na rzecz wielkopolskiej filatelisty−
ki delegaci nadali godność „Zasłużony dla
Okręgu Wielkopolskiego PZF” 23 koleżan−
kom i kolegom. Wykaz wyróżnionych oraz
wszystkich wcześniejszych wyróżnionych tą
godnością podajemy poniżej. W wyniku wy−
borów powołano nowe władze Okręgu

Sala obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo−Wyborczego Okręgu Wielkopolskiego PZF
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Wielkopolskiego PZF, które przedstawiają
się następująco:
ZARZĄD OKRĘGU
Bogumił Ciesielski – prezes
Czesław Jankowski, Bronisław Jasicki – wice−
prezesi
Jerzy Gumny – skarbnik
Jerzy Grabiak – sekretarz
Andrzej Dudek, Janusz Jaskulski, Henryk
Krysztofiak, Ludwik K. Malendowicz, Mie−
czysław Rożek i Leszek Wincenciak – człon−
kowie.
OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
Zdzisław Glapiak – prezes

Kazimierz Krawiarz, Eugeniusz Wielgosz, Ro−
man Wikieł i Franciszek Witkowski – człon−
kowie.
OKRĘGOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Kazimiera Kustra – prezes
Władysław Alexiewicz, Władysław Grocho−
lewski, Ryszard Otworowski i Tadeusz Stań−
czyk – członkowie.
Delegaci na XVIII Walny Zjazd PZF wybra−
no kolegów:
Bogumiła Ciesielskiego, Bronisława Jasickie−
go, Ludwika K. Malendowicza.
Na zastępcę delegata wybrano kol. Janusza
Jaskulskiego.

ZASŁUŻENI DLA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO PZF
Tytuł „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” jest najwyższym wyróżnieniem, jakie
nadaje okręg Polskiego Związku Filatelistów. Do 1993 r. tytuł ten brzmiał „Zasłużony dla
Okręgu Poznańskiego PZF”, od 1993 r. – wraz ze zmianą nazwy Okręgu – nosi on aktualne
brzmienie. Przypominamy wszystkich wyróżnionych tą zaszczytną godnością. Niestety, wielu
spośród wyróżnionych odeszło z naszych szeregów, stąd też przy niektórych nazwiskach znaj−
duje się znak „†”. Oto aktualna lista:
1981 rok
1. Jan Witkowski (Poznań)†
2. Zygmunt Obrąpalski (Poznań)†
1985 rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zygmunt Borucki (Chodzież)†
Bogumiła Grygiel (Poznań)
Gabriela Jusik (Poznań)
Jarosław Koczorowski (Poznań)†
Kazimierz Koczorowski (Poznań)†
Lech Konopiński (Poznań)
Henryk Kowalski (Poznań)†
Anna Kozłowska (Turek)
Henryk Mazur (Środa)†
Jan Olejniczak (Poznań)†
Zygmunt Rosiejka (Poznań)
Bernard Stępczyński (Poznań)†

1993 rok
1. Władysław Alexiewicz (Poznań)
2. Witold Bartoszewski (Wronki)
3. Czesław Basiński (Poznań)†
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Henryk Białek (Warszawa)
Romuald Biernacki (Leszno)
Jan Grześkowiak (Poznań)†
Edmund Jankowski (Leszno)
Narcyz Janowicz (Poznań)†
Bronisław Jasicki (Poznań)
Stanisław Krzymiński (Poznań)†
Kazimiera Kustra (Poznań)
Adam Leśny (Poznań)
Zbigniew Lindecki (Poznań)†
Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz)
Teodozja Matysiak (Konin)†
Władysław Sytek (Kościan)

2002 rok
1. Bogumił Ciesielski (Poznań)
2. Andrzej Czeszyński (Trzcianka)
3. Andrzej Dudek (Gostyń Wlkp.)
4. Janusz Furmaniak (Poznań)
5. Jerzy Grabiak (Poznań)
6. Jerzy Gumny (Poznań)
7. Czesław Jankowski (Leszno)
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Janusz Jaskulski (Poznań)
Henryk Krysztofiak (Poznań)
Longin Majchrzak (Gniezno)
Wojciech Makowski (Poznań)
Bogdan Michalak (Poznań)
Eugeniusz Mischke (Gostyń Wlkp.)
Wojciech Muszyński (Wągrowiec)
Irena Olkiewicz (Poznań)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ryszard Otworowski (Gniezno)
Waldemar Pawlak (Turek)
Stefan Skrzypek (Rawicz)
January Szumiłowski (Słupca)
Stanisław Świderski (Poznań)
Tadeusz Trawczyński (Poznań)
Roman Wikieł (Trzcianka)
Leszek Wincenciak (Chodzież)

BOGDAN MICHALAK
„ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO PZF”
Obradujące 9 lutego 2002 r. Walne Zebra−
nie Sprawozdawczo−Wyborcze Delegatów
Okręgu Wielkopolskiego PZF w uznaniu wie−
loletniej i owocnej pracy na rzecz wielkopol−
skiej filatelistyki nadało godność „Zasłużony dla
Okręgu Wielkopolskiego PZF” kol. Bogdanowi
Michalakowi. Czytelnikom przy−
bliżamy sylwetkę tego znakomi−
tego i cenionego działacza fila−
telistycznego.
Urodził się 20 lipca 1939 r.
w Grodzisku Wielkopolskim.
Jest magistrem filologii germań−
skiej, studia ukończył na Uni−
wersytecie im. Adama Mickie−
wicza w Poznaniu w 1963 r.
Odbył studia podyplomowe,
m.in. w Halle a.d. Saale, Dreź−
nie, Bochum i Londynie.
Do Polskiego Związku Fila−
telistów wstąpił 1 marca 1964 r. Jest człon−
kiem Koła PZF przy Uniwersytecie im. Ada−
ma Mickiewicza w Poznaniu, a w latach
1985−1992 był sekretarzem Zarządu Okręgu
PZF w Poznaniu. Bardzo zaangażował się
w działalność Klubu Zainteresowań PZF
„Święty Gabriel”. Od momentu reaktywacji
w 1981 r. do 1986 r. był wiceprzewodniczą−
cym Klubu. Należy przypomnieć, iż w tym
czasie przewodniczącym był kol. Bernard
Stępczyński. Po jego śmierci, od 1986 r.
kol. Bogdan Michalak jest przewodniczącym
Klubu. Uczestniczył w kongresach Światowej
Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych
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Świętego Gabriela (1988, 1992, 1996, 2000).
W latach 1988−1992 był wiceprezesem Fe−
deracji. Współorganizował Międzynarodowy
Kongres Klubów Filatelistycznych „Św. Ga−
briel” w Poznaniu w 1992 r. Przyczynił się
do popularyzacji tematyki religijnej jako dzia−
łu kolekcjonerstwa.
Jest redaktorem naczelnym
„Informatora Klubowego Świę−
ty Gabriel”. Współredagował
22 numery tego kwartalnika, sa−
modzielnie zredagował i opra−
cował kolejnych 47 zeszytów.
W czasopiśmie tym opubliko−
wał prawie 500 opracowań i ar−
tykułów, w tym 240 opracowań
cyklicznych. Artykuły te poświę−
cone są m.in. filatelistyce maryj−
nej, świętym i błogosławionym
wyniesionym na ołtarze przez
Jana Pawła II, Poczcie Magistralnej, znakom
pocztowym Watykanu, nowościom polskim,
ex librisom i innym działom zbieractwa reli−
gijnego. Tłumaczył także artykuły z języków
obcych (11) oraz na język angielski i niemiec−
ki. Poza „Informatorem Klubowym Święty Ga−
briel” opublikował około 70 artykułów w mie−
sięczniku niemieckim „Gabriel”, 16 w „The
COROS Chronicle” w języku angielskim, pu−
blikował także w czasopismach austriackich,
belgijskich i czeskich. Łącznie w obcych ję−
zykach opublikował około 100 artykułów.
Jego opracowania spotykamy w „Filateliś−
cie−Tematyku D”, „Filateliście”, „Filatelistyce”,
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„Poczcie Polskiej”, „Filateliście Kaliskim”,
„Przewodniku Katolickim”, „Collectanea
Theologica”, „Ateneum Kapłańskim”, dwu−
miesięcznikach „Któż jak Bóg” i „Posłaniec
Ducha Świętego”, tygodniku „Myśl Społecz−
na” oraz w katalogach wystaw filatelistycz−
nych. Pokaźną część publikacji spotykamy
także na łamach naszego kwartalnika. Łącz−
nie jest autorem ponad 800 opracowań.
Kolega Bogdan Michalak to także autor
lub współautor publikacji zwartych, z których
należy wymienić: Ewa Staniewicz: Dar, po−
wtarzamy te dni, t. I−II. Poznań 1991, 572
s., gdzie opracował część filatelistyczną dzie−
ła o wizycie papieża Jana Pawła II w Polsce;
Święty Gabriel, rys historyczny ruchu jedno−
czącego zbieraczy znaków pocztowych o te−
matyce religijnej”. Poznań 2001, 58 +8 s.;
wspólnie z Ligią Michalak Die heilige Anna
– die Mutter Marias in der Philatelie. Edition
St. Briktius, Rommerskirchen 1997, 74 s.; Die

Heilig− und Seligsprechungen des Papstes Jo−
hannes Paul II. In der Philatelie. Edition
St. Briktius, Rommerskirchen, styczeń 2002,
132 s., 550 ilustr.
Jest wykładowcą na seminariach organi−
zowanych w Austrii przez Światową Federa−
cję Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego
Gabriela.
Kolega Bogdan Michalak to również zna−
ny wystawca filatelistyczny – poza ekspona−
tami literatury prezentuje eksponat „Święty
Gabriel – ruch jednoczący zbieraczy znaków
pocztowych o tematyce religijnej”.
Za swą wieloletnią i ofiarną działalność
został wyróżniony najwyższymi odznacze−
niami Polskiego Związku Filatelistów, w tym
złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filate−
listyki”. Posiada także złotą odznakę honoro−
wą Niemieckiego Bractwa „Św. Gabriel”.
Redakcja „WWF”

GOSTYŃ Z WIZYTĄ WE FRANCJI
W dniach 13−18 października 2001 r.
przedstawiciele gostyńskiego koła PZF
uczestniczyli w jubileuszowych obchodach
25−lecia istnienia klubu filatelistów z Franque−
ville−Saint−Pierre we Francji. Na okolicznoś−
ciowej wystawie swe zbiory zaprezentowali
obok miejscowych kolekcjonerów: Ewa Jan−
kowiak – „Architektura Europy” , Henryk
Chwierot – „Polska”, Andrzej Świdurski –
„Ryby” oraz Andrzej Dudek – „Listy
z XIX wieku”, „Gostyń”, a spośród młodzie−
ży: Bartłomiej Bzdęga – „Zwierzęta świata na
znaczkach pocztowych”, Łukasz Dudek –
„Piłka nożna” i Mateusz Świdurski – „Po lą−
dzie, wodzie i w powietrzu”. Podczas jej
otwarcia prezes Koła Gostyń wręczył prze−
wodniczącej filatelistów francuskich Irenie
Damm pamiątkowy dyplom z życzeniami od
gostyńskiej organizacji oraz odznaczył ją brą−
zową honorową odznaką przyznaną przez
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF.
Gostyńscy filateliści byli też gośćmi na po−
kazie i giełdzie filatelistycznej zorganizowanej
z okazji Dnia Kolekcjonera w Grand Quevilly
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nieopodal Rouen. Pokazano nam również Pa−
ryż, Rouen i wybrzeże Normandii. Zwiedziliś−
my muzeum lądowania aliantów w Caen i zło−
żyliśmy wiązanki kwiatów na cmentarzu
polskich żołnierzy pod Falaise. Gościliśmy w fir−
mie „Metrobus” w Rouen, która zapewnia mia−
stu transport publiczny – autobusy komunika−
cji miejskiej i metro, a także w zakładzie
„Ponpon” w Darnetal produkującym nor−
mandzki specyfik – napoje cidre i calvados.
Bardzo owocne okazały się liczne spotka−
nia w domach francuskich zbieraczy. Tutaj
omawiano szczegóły dalszej współpracy.
Nawiązano nowe kontakty, które zapewne
pozwolą w istotny sposób zwiększyć zbiory
polskich i francuskich filatelistów. Owe spot−
kania były bardzo dobrą okazją do promocji
polskiej filatelistyki, polskiego znaczka pocz−
towego oraz regionu gostyńskiego poza gra−
nicami kraju. Gostyńską delegację uroczyście
pożegnały władze Stowarzyszenia EUROPE
INTER ECHANGES i merowie z okolicznych
miejscowości.
Andrzej Dudek
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ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA PHILANIPPON ’01
TOKIO, 1−7 SIERPNIA 2001
EKSPONATY TEMATYCZNE
Z okazji 130. rocznicy ukazania się pierw−
szego znaczka swojego kraju oraz towarzy−
szącemu temu utworzeniu nowoczesnego
systemu pocztowego filateliści Japonii zorga−
nizowali pierwszą w tym wieku w Azji Świa−
tową Wystawę Filatelistyczną PHILANIP−
PON ’01. Na wystawie tej prezentowano
52 eksponaty tematyczne, które uzyskały: 2 –
medal duży złoty, 9 – medal złoty, 20 – me−
dal duży pozłacany, 10 – medal pozłacany,
6 – medal duży srebrny, 2 – medal srebrny,
2 – medal posrebrzany i 1 – zaświadczenie
uczestnictwa. Na wystawie tej pojawiło się
szereg nowych opracowań, także kilka zna−
nych eksponatów uzyskało zaskakująco wyż−
sze niż dotychczas wyróżnienia.
Dwa eksponaty zostały na tej wystawie
wyróżnione medalem dużym złotym. Są one
znane i wielokrotnie prezentowane na świa−
towych wystawach. Oto one (z podaniem do−
tychczasowych wyników):
1. Teddy i Henrique DAHINDEN (Szwaj−
caria) Pies przyjacielem i pomocnikiem czło−
wieka. (POLSKA ’93 – G90, SINGAPORE ’95
– G94F, ISTANBUL ’96 – G92, MOSKWA ’97
– G91, ISRAEL ’98 – LG95, PHILANIP−
PON ’01 – LG95).
2. Eduardo Jose OLIVEIRA DE SOUSA
(Portugalia). Pojazdy motorowe. (GRANA−
DA ’92 – V82, POLSKA ’93 – LV85, BRASI−
LIANA ’93 – LV88, PACIFIC ’97 – V82, MO−
SKWA ’97 – LV85, INDEPEX ’97 – LV86,
ISRAEL ’98 – LV88, ITALIA ’98 – G91,
IBRA ’99 – G90, PHILEXFRANCE ’99 – G90,
LONDON 2000 – G90, ESPAÑA 2000 – G93,
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BELGICA 2001 – G90, PHILANIPPON ’01 –
LG95) – chyba jeden z najczęściej wystawia−
nych eksponatów tematycznych na wysta−
wach światowych.
W grupie eksponatów wyróżnionych me−
dalem złotym znajdują się:
1. Jiri HORAK (Czechy) 100−lecie pojazdów
motorowych. (GENOVA ’92 – V80, CAPEX ’96
– V82, ISTANBUL ’96 – V80, PACIFIC ’97 –
V82, MOSKWA ’97 – LV85, INDEPEX ’97 –
V83, ISRAEL ’98 – LV86, ITALIA ’98 – LV86,
IBRA ’99 – LV86, PHILEXFRANCE ’99 – LV88,
CHINA ’99 – G90, ESPAÑA 2000 – G90, PHI−
LANIPPON ’01 – G90) – także jeden z naj−
częściej wystawianych eksponatów tema−
tycznych na wystawach światowych.
2. Se Young CHANG (Rep. Korei) Walka
z zakażeniami. (MOSKWA ’97 – LV89, INDE−
PEX ’97 – G90, BELGICA 2001 – G90, PHI−
LANIPPON ’01 – G91).
3. Jose Luis IGLESIAS XIFRA (Hiszpania)
Pszczoły. (GRANADA ’92 – V80, ITALIA ’98 –
LV88, ESPAÑA 2000 – LV87, PHILANIP−
PON ’01 – G90).
4. Ernest J. MEGGYESY (Australia). Prze−
kazywanie wiadomości w Europie. (SINGA−
PORE ’95 – V84, ISTANBUL ’96 – V83, MOS−
KWA ’97 – V81, ISRAEL ’98 – V82, ESPAÑA
2000 – V84, PHILANIPPON ’01 – G90).
5. Boqin LI (Chiny) Orzeł. (ITALIA ’98 –
V82, CHINA ’99 – LV87, PHILANIPPON ’01
– G90).
6. Yosuke NAITO (Japonia) Japonia i woj−
na 15−letnia (1931–1945). (ITALIA ’98 –
LV87, PHILANIPPON ’01 – G90).
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7. Jacques RIBOULET (Francja). Tytoń –
kwintesencja ziela nikotyny. Ostatnio tytuł
zmieniony na: Ballada o zielu nikotyny. (BRA−
SILIANA ’93 – V81, PHILAKOREA ’94 –
LV87, CAPEX ’96 – LV88, ISTANBUL ’96 –
LV85, MOSKWA ’97 – LV87, INDEPEX ’97 –
LV85, ISRAEL ’98 – LV86, ITALIA ’98 – LV89,
PHILEXFRANCE ’99 – G90, LONDON 2000
– G91, PHILANIPPON ’01 – G91).
8. Thomas RADZUWEIT (RFN). Rozwój
ONZ. (GENOVA ’92 – LV86, CAPEX ’96 –
LV89, INDEPEX ’97 – G90, CHINA ’99 –
G91, PHILANIPPON ’01 – G92).
9. Ngiap Chuan TAN (Singapur). Cudow−
ne wodospady. (PHILAKOREA ’94 – V80,
SINGAPORE ’95 – V80, PACIFIC ’97 – LV85,
PHILANIPPON ’01 – G90).
W tej grupie znalazło się kilka eksponatów,
które jeszcze nie były tak wysoko oceniane.
Dotyczy to eksponatów 3, 4, 5, 6 i 9 i ich oce−
na jest bardzo zaskakująca, dyskutowana
w środowisku sędziów międzynarodowych.
Medalami dużymi pozłacanymi zostały
wyróżnione następujące opracowania tema−
tyczne:
1. Koenraad BRACKE (Belgia) Sowy – na−
turalne i nienaturalne. (ITALIA ’98 – V80,
IBRA ’99 – V82, PHILANIPPON ’01 – LV85).
2. Ezyr Maria BRAGA de MORAES (Bra−
zylia) Pies, wierny i oddany przyjaciel.
(IBRA ’99 – V80, ESPAÑA 2000 – V83, PHI−
LANIPPON ’01 – LV85).
3. Hedy FAIBEL (Izrael) Czerwony Krzyż
wszędzie i dla każdego. (PHILANIPPON ’01
– LV85).
4. Jin HUR (Korea) Zoogeograficzne właś−
ciwości ochrony fauny. (PHILAKOREA ’94 –
V83, ISTANBUL ’96 – V83, IBRA ’99 – LV85,
PHILANIPPON ’01 – LV86).
5. Arturo FERRER ZAVALA (Hiszpania)
Nasz stary przyjaciel (o psie). (PHILEXFRAN−
CE ’99 – V80, ESPAÑA 2000 – G90, PHILA−
NIPPON ’01 – LV86).
6. Segundo HEREDIA MACHADO (Hisz−
pania) Automobile. (GENOVA ’92 – V84,
CHINA ’99 – LV87, ESPAÑA 2000 – LV86,
PHILANIPPON ’01 – LV85).
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7. Konrad HAENE (Szwajcaria) Las i leś−
nictwo. (GENOVA ’92 – V80, IBRA ’99 –
LV85, PHILANIPPON ’01 – LV85).
8. Jaime KAHAN (Brazylia). Naród wybra−
ny. (POLSKA ’93 – V80, BRASILIANA ’93 –
LV85, SINGAPORE ’95 – V80, ISTANBUL ’96
– V80, PACIFIC ’97 – V82, ISRAEL ’98 –V81,
PHILEXFRANCE ’99 – V80, ESPAÑA 2000 –
V80, PHILANIPPON ’01 – LV87).
9. Mario de Castro LOBO (Brazylia) Spływ
wody – w kierunku przyszłości. (PHILANIP−
PON ’01 – LV85).
10. Guy PALLEAU (Francja). Dęte instru−
menty muzyczne. (GENOVA ’92 – V82, CA−
PEX ’96 – LV85, ISTANBUL ’96 – LV86, PHI−
LANIPPON ’01 – LV85).
11. H. Ulrich JOBSKY (Niemcy) Reforma−
cja doktora Marcina Lutra – to więcej niż
95 tez. (PHILANIPPON ’01 – LV85).
12. Moshe MICHAELI (Izrael) Spojrzenie
na największą ochotniczą organizację huma−
nitarną. (INDEPEX ’97 – V82, ISRAEL ’98 –
V80, CHINA ’99 – LV87, BELGICA 2001 –
V83, PHILANIPPON ’01 – LV85).
13. Jose Luis LOBAO TELLO (Portugalia)
Dzikie zwierzęta Afryki i ich współzależno−
ści z człowiekiem. (BRASILIANA ’93 – LV88,
ESPAÑA 2000 – LV85, BELGICA 2001 –
LV85, PHILANIPPON ’01 – LV85).
14. Chan Ghan KIM (Korea) Ropa nafto−
wa. (INDEPEX ’97 – V83, CHINA ’99 – V84,
PHILANIPPON ’01 – LV85).
15. Hai−Kuang LIU (Taiwan) Koń i jego od−
danie dla ludzi. (PACIFIC ’97 – V82, PHILEX−
FRANCE ’99 – V84, PHILANIPPON ’01 – LV88).
16. Luiz Paulo RODRIGUES CUNHA
(Brazylia) Człowiek pod wodą. (LONDON
2000 – V81, PHILANIPPON ’01 – LV85).
17. Brian SOLE (Wielka Brytania). Jeździ−
my rowerem. (GENOVA ’92 – V80, ITA−
LIA ’98 – V81, PHILANIPPON ’01 – LV86).
18. Katsumasa WATANABE (Japonia). Bydło
i społeczeństwo. (GENOVA ’92 – V80, PHILA−
KOREA ’94 – V83, ISRAEL ’98 – LV87, ITA−
LIA ’98 – LV85, IBRA ’99 – LV85, PHILEXFRAN−
CE ’99 – LV86, PHILANIPPON ’01 – LV88).
19. Ludwig WOLF (Szwajcaria). Muzyka
w krajach niemieckojęzycznych. (GRANA−
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DA ’92 – V80, GENOVA ’92 – LV85, PHI−
LAKOREA ’94 – LV86, CAPEX ’96 – V83,
ISTANBUL ’96 – V84, MOSKWA ’97 – LV85,
ISRAEL ’98 – LV85, CHINA ’99 – V82, PHI−
LANIPPON ’01 – LV85).
20. Fang–Shing SU (Taiwan) Systemy te−
lekomunikacyjne. (PHILANIPPON ’01 –
LV85).
W grupie tej znajduje się szereg opraco−
wań nowych, a także takich, które wcześniej
nie uzyskiwały tak wysokich wyróżnień. Do
nowych opracowań należą eksponaty nr 3,
9, 11 i 20. Także szereg opracowań uzyska−
ło po raz pierwszy tak wysokie wyróżnie−
nia, a należą do nich pozycje 1, 2, 8, 14,
15, 16 i 17.
Dziesięć eksponatów na wystawie zosta−
ło wyróżnionych medalem pozłacanym,
w tym 7 dotychczas nie wystawianych (lub
po raz pierwszy wyróżnionych tak wysoko)
na światowych wystawach filatelistycznych.
Oto te eksponaty:
1. Arthur Feijo COITINHO (Brazylia)
Wino – historia. (PHILANIPPON ’01 – V80).
2. Masaoki ICHIMURA (Japonia) Filateli−
styczne dokumenty igrzysk olimpijskich.
(PHILANIPPON ’01 – V80).

3. Miguel GARCIA (Urugwaj) Latarnie
morskie: wieże obserwacyjne wybrzeża.
(PHILANIPPON ’01 – V80).
4. Fritz KARPINSKI (Niemcy) Międzynaro−
dowy Komitet Olimpijski i ruch olimpijski.
(PHILANIPPON ’01 – V83).
5. Menachem LADOR (Izrael). Komputer.
(ISTANBUL ’96 – V81, PHILANIPPON ’01 –
V80).
6. Akinori KATSUI (Japonia) Telefony.
(PHILANIPPON ’01 – V83).
7. Patrick VIALA (Francja) Optyka francu−
ska. (CHINA ’99 – V81, PHILANIPPON ’01 –
V82).
8. Osamu TADAUCHI (Japonia) Pszcze−
larstwo – historia i korzyści. (PHILANIP−
PON ’01 – V82).
9. Dinesh Chandra SHARMA (Indie) Let−
nie igrzyska olimpijskie. (PHILANIPPON ’01
– V80).
10. Guisong YANG (Chiny) Letnie igrzy−
ska olimpijskie ery nowożytnej. (CHINA ’99
– V82, PHILANIPPON ’01 – V82).
Z uwagą będziemy śledzili dalsze sukce−
sy nowych eksponatów.
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

EKSPONATY TEMATYCZNE NA EUROPEJSKIEJ WYSTAWIE
FILATELISTYCZNEJ EURO−CUPRUM 2001
LUBIN, 1−9 WRZEŚNIA 2001
Zorganizowana z okazji 40−lecia KGHM
Polska Miedź S.A. Europejska Wystawa Fila−
telistyczna EURO−CUPRUM 2001 zgroma−
dziła około 300 eksponatów znaków pocz−
towych oraz nieomal 100 pozycji literatury
filatelistycznej. Wystawcy z prawie 30 krajów
prezentowali swe eksponaty w klasach: tra−
dycyjnej, historii poczty, aerofilatelistyki, te−
matycznej, młodzieżowej oraz literatury.
Wystawa ta odbywała się pod patronatem
Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Filateli−
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stycznych (FEPA) oraz z „uznaniem” FIP. Stąd
też członkami jury byli sędziowie akredyto−
wani w FIP, a wyniki tej wystawy znajdują
się w bazie danych FIP i stanowią podstawę
m.in. do przyznawania na kolejnych wysta−
wach większej liczby ekranów (w przypadku
uzyskania oceny od medalu dużego pozła−
canego powyżej).
W klasie tematycznej wystawy prezento−
wano 56 eksponatów, które uzyskały nastę−
pujące wyróżnienia medalowe: złoty – 4,
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duży pozłacany – 9, pozłacany – 17, duży
srebrny – 14, srebrny – 4, posrebrzany – 3
oraz brązowy – 5.
Wśród eksponatów wyróżnionych od me−
dalu dużego pozłacanego wzwyż nie ma
w zasadzie nowych opracowań. Medale zło−
te otrzymali następujący wystawcy:
1. Guy VAHAELEWIJN (Belgia) Słonie,
ostatni żyjący gatunek z rzędu Proboscidea
– (G91, wcześniej BELGICA 2001 – G90),
2. Jiri HORAK (Czechy) Samochody –
G91 (wcześniejsze: GENOVA ’92 – V80, CA−
PEX ’96 – V82, ISTANBUL ’96 – V80, PACI−
FIC ’97 – V82, MOSKWA ’97 – LV85, INDE−
PEX ’97 – V83, ISRAEL ’98 – LV86, ITALIA ’98
– LV86, IBRA ’99 – LV86, PHILEXFRANCE ’99
– LV88, CHINA ’99 – G90, ESPAÑA 2000 –
G90, PHILANIPPON ’01 – G90; jeden z naj−
częściej wystawianych eksponatów tema−
tycznych na wystawach światowych),
3. Jean Claude ROUSSEL (Francja) Drze−
wo – G91 (wcześniej ISTANBUL ’96 – V80,
INDEPEX ’97 – G91, PHILEXFRANCE ’99 –
G90),
4. Gonzalez Fernando MARTINEZ (Hisz−
pania) Ciemne lata Europy – G90 (ESPAÑA
2000 – LV85, a więc duży awans!).
Medalami dużymi pozłacanymi wyróż−
niono:
1. Jean−Louis HENRIETTE (Belgia) Wiek
Ludwika XIV – LV85 (wcześniej GENOVA ’92
– V83, ISTANBUL ’96 – V80, ISRAEL ’98 –
V83, PHILEXFRANCE ’99 – V83, ESPAÑA
2000 – V82 – a więc awans o jeden medal),
2. Aila KYRKI (Finlandia) Od malowideł
naskalnych do Picassa – LV85 (wcześniej
MOSKWA ’97 – V81, ESPAÑA 2000 – V82,
także po raz pierwszy medal duży pozła−
cany),
3. Marinieres Josette ABADIE (Francja)
Rozwój dziecka – LV86 (wcześniej PHILEX−
FRANCE ’99 – LV86),
4. Zavala Arturo FERRER (Hiszpania) Nasz
stary przyjaciel (czyli pies) – LV86 (wcześniej
PHILEXFRANCE ’99 – V80, ESPAÑA 2000 –
G90, PHILANIPPON ’01 – LV86; nie powtó−
rzył więc sukcesu z Madrytu),
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5. Machado Segundo HEREDIA (Hiszpa−
nia) Samochody – LV89 (wcześniej GENO−
VA ’92 – V84, CHINA ’99 – LV87, ESPAÑA
2000 – LV86, PHILANIPPON ’01 – LV85),
6. Nahum SHERESHEVSKY (Izrael) Za tar−
czą – historia heraldyki – LV86 (nowy eks−
ponat),
7. Jan CISOŃ (Polska) Państwo polskie –
fragmenty historii – LV85 (wcześniej POLSKA
’93 – V80, ITALIA ’98 – V83, a więc awans!),
8. Peter OSUSKY (Słowacja) Na chwałę
sportu – spadkobiercy Coubertina – LV87
(wcześniej GENOVA ’92 – V82, PHILAKO−
REA ’94 – LV88, SINGAPORE ’95 – V80,
ISTANBUL ’96 – V84, PACIFIC ’97 – V82,
ISRAEL ’98 – V83, ITALIA ’98 – V83, IBRA ’99
– V83, PHILEXFRANCE ’99 – LV85, ESPAÑA
2000 – LV88),
9. Steve BOORN (Wielka Brytania) Serce
jest życiem – LV86 (wcześniej CHINA ’99 –
V80, LONDON 2000 – V82, a więc awans)./
Wśród eksponatów wyróżnionych meda−
lem pozłacanym po raz pierwszy znalazło się
kilka opracowań z Polski, z czego należy się
cieszyć. Oto grupa eksponatów wyróżnio−
nych tak wysokimi medalami:
1. Willy BATS (Belgia) Autobus – V83
(wcześniej BRASILIANA ’93 – V80, MO−
SKWA ’97 – V83, PHILEXFRANCE ’99 –
V80, ESPAÑA 2000 – V82, BELGICA 2001 –
V81),
2. Yvette GOUBEL (Belgia) Powstanie
i rozwój klasztorów na Zachodzie – V81
(nowe opracowanie),
3. Nicole FONTAINE (Francja) Włókien−
nictwo – od materiałów wyjściowych do
końcowych produktów – V81 (wcześniej
PHILEXFRANCE ’99 – V83, BELGICA 2001 –
V82),
4. Marc FOUQUET (Francja) Człowiek na
wielkiej północy – V81 (nowe opracowanie),
5. Patrick VIALA (Francja) Optyka – V84
(wcześniej CHINA ’99 – V81, PHILANIP−
PON ’01 – V82),
6. Pantelis LEOUSSIS (Grecja) Hymny na−
rodowe i pieśni patriotyczne – V80 (pierw−
szy raz oceniony tak wysoko),
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7. Paul DAVERSCHOT (Holandia) Złoty
wiek lotnictwa – V83 (też pierwszy raz tak
wysokie wyróżnienie),
8. Alfio FIORINI (Włochy) Agrokultura –
V82 (wcześniej ESPAÑA 2000 – LV87),
9. Arieh Favel LAEVE (Izrael) Fotograf, ka−
mera, obraz – V80 (pierwszy raz tak wysokie
wyróżnienie),
10. Roger THILL (Luksemburg) Pełen ta−
jemnic świat mykologii – V82 (pierwszy raz
tak wysokie wyróżnienie),
11. Wolfgang BEYER (Niemcy) Ptaki dra−
pieżne – V80 (pierwszy raz tak wysokie wy−
różnienie),
12. Fritz KARPINSKI (Niemcy) Międzyna−
rodowy Komitet Olimpijski i ruch olimpijski
– V80 (wcześniej PHILANIPPON ’01 – V83),
13. Marian DOROŻAŁA (Polska) Boże
Narodzenie – V80 (pierwszy raz tak wysokie
wyróżnienie),
14. Zbigniew NAWROCKI (Polska) Pszcze−
larstwo – V80 (pierwszy raz tak wysokie wy−
różnienie),
15. Henryk POŁEĆ (Polska) Letnie Igrzy−
ska Olimpijskie – V80 (pierwszy raz tak wy−
sokie wyróżnienie),
16. Oleg POLYAKOV (Rosja) ZSRR – USA:
od wyścigu w kosmosie do współpracy – V82
(pierwszy raz tak wysokie wyróżnienie),

17. Peter KALLOS (Węgry) Stefan Szecze−
nyi – największy Węgier – V82 (pierwszy raz
tak wysokie wyróżnienie).
Cieszy pojawienie się szeregu eksponatów
– nie tylko polskich – które uzyskały medal
pozłacany. Mam nadzieję, iż podobne wyni−
ki osiągną nasi tematycy na innych wysta−
wach, w tym światowych.
Niewątpliwą atrakcję wystawy dla zbiera−
czy tematyków stanowił prezentowany w kla−
sie honorowej eksponat doc. dr. Damiana
LAEGE (Niemcy) Życie ptaków Australazji –
spojrzenie na świat ptaków wzdłuż linii zoo−
geograficznych Południowego Pacyfiku.
Wielokrotnie o nim pisałem, a na wystawie
widziałem wielu kolegów analizujących to
wspaniałe opracowanie.
W czasie trwania wystawy odbyło się
sympozjum dotyczące filatelistyki tematycz−
nej. Udział w nim wzięło bardzo wielu
kolegów z zagranicy, a także liczni nasi
zbieracze tematycy. W „Wielkopolskich
Wiadomościach Filatelistycznych” o sympo−
zjum tym napisze kol. dr Roman BABUT,
który tłumaczył wystąpienia gości zagranicz−
nych.
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

POZNAŃSCY FILATELIŚCI
W MUZEUM POCZTY I TELEKOMUNIKACJI WE WROCŁAWIU
12 października 2001 r. odbyła się jubile−
uszowa uroczystość z okazji 80−lecia Mu−
zeum Poczty i Telekomunikacji, powstałego
– jak wiemy – w Warszawie, lecz mieszczą−
cego się od 45 lat we Wrocławiu. Impreza
zgromadziła rzeszę filatelistów z całej Polski,
a poczta upamiętniła ten dzień wydaniem
ładnego bloku i ciekawym datownikiem oko−
licznościowym.
W czasie akademii trzem naszym Kole−
gom: Bronisławowi Jasickiemu, Lechowi Ko−
nopińskiemu i Ludwikowi K. Malendowiczo−
wi wręczono w dowód pamięci za owocną
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współpracę pamiątkowe grafiki, natomiast
wyróżnieni koledzy przekazali Muzeum spe−
cjalny list z gratulacjami i najlepszymi życze−
niami na przyszłość.
Państwo Barbara i Bronisław Jasiccy do ży−
czeń tych dołączyli dodatkowo dar w posta−
ci kilku sztuk bloku wydanego przez pocztę
wysp karaibskich St. Vincent & Grenadines
z okazji 125. rocznicy powstania Światowe−
go Związku Pocztowego – UPU.
Blok przedstawia, obok fragmentu królew−
skiego dokumentu Jana III Sobieskiego, przy−
znającego miastu Leszno prawo urządzenia
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Polecony list z okolicznościowym blokiem i datownikiem

poczty, także dyliżans i żelazną skrzynię
pocztową znajdujące się we wrocławskim
muzeum. Ponadto przekazali niektóre, dotąd
brakujące w muzealnych zbiorach, polskie
zeszyciki znaczkowe.
13 grudnia 2001 r., a więc w 20. roczni−
cę wprowadzenia w Polsce stanu wojenne−
go, w Muzeum pokazano po raz pierwszy

Dywersyjno−propagandowy nadruk podziemnej „So−
lidarności”: „13. XII.1981.r. WOJNA WRON Z NA−
RODEM 13.XII.1982 r.” na znaczku 2644 oraz
pieczątka „pierwszego dnia obiegu”

12

pełny przedrukowy arkusz 25 znaczków dy−
wersyjno−propagandowego wydania pod−
ziemnej „Solidarności”: „I ROCZNICA
WOJNY WRON Z NARODEM 13 XII 1981–
– 13 XII 1982”, oraz pamiątkową kopertę
pierwszego dnia obiegu tego właśnie znacz−
ka. Walory te przekazali Muzeum Poczty
i Telekomunikacji Państwo Jasiccy w stały
depozyt – do celów badawczych i ekspozy−
cyjnych.
Jak wiadomo (Encyklopedia filatelistyki,
s. 610), nadruku tego dokonano na poło−
wach liczącego pierwotnie 50 egzemplarzy
arkusza sprzedażnego znaczka „40 roczni−
ca powstania PPR – Partii Walki o Wyzwo−
lenie Narodowe i Społeczne” o nominale
2,50 zł („Ruch” nr 2644). Przedrukowano na
prymitywnych wówczas urządzeniach kse−
rograficznych 248 przepołowionych arkuszy
tego znaczka i wykonano 250 kopert pierw−
szego dnia, a zdecydowaną większość
znaczków użyto do ofrankowania listów
wysłanych na różne adresy. Arkusz ten jest
więc prawdziwym rarytasem polskiej filate−
listyki. Po raz pierwszy pokazano go teraz
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Wicedyrektor Muzeum Pani Alina Symonowicz, Bronisław Jasicki, Ludwik K. Malendowicz i Władysław
Farbotko w przyjacielskiej rozmowie

publicznie, oczywiście z obszernym opisem
okoliczności jego powstania, obok oficjal−
nych wydawnictw Poczty Polskiej „Stan wo−
jenny a poczta” (znaczek w katalogu Fi−
schera nr 3726). Pokaz trwał do dnia
10 stycznia 2002.
Pierwszą okresową ekspozycją w Mu−
zeum Poczty i Telekomunikacji w 2002 r.
było „Wędkarstwo moje hobby” ze zbiorów
Janusza Jaskulskiego z Poznania. Obszerniej
napiszemy o niej w następnym numerze.
Dziękujemy autorowi za przysłane do Okrę−
gu pozdrowienia!

Wielkopolscy filateliści od wielu lat współ−
pracują z muzeum. Często pokazywali swo−
je eksponaty w salach muzealnych i warto
będzie o tych imprezach przypomnieć. Czę−
sto też zwracają się do pracowników Mu−
zeum z wieloma szczegółowymi prośbami
i pytaniami. Doceniając wysiłek personelu
w przygotowaniu odpowiedzi, Redakcja pra−
gnie w imieniu zainteresowanych kolegów
najserdeczniej podziękować za okazaną
życzliwość i pomoc.
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014

O STARYCH POCZTÓWKACH Z PLESZEWA
Od pewnego czasu moje zainteresowania
kolekcjonerskie ulokowałem w problematy−
ce regionalnej. Dość już miałem abonamen−
tu, spekulacyjnych wydań Poczty Polskiej,
„premii” Polskiego Związku Filatelistów...
Zbiorek regionalny, który w moim przypad−
ku dotyczy ziemi pleszewskiej, okazał się
bardzo wdzięcznym tematem filatelistyczne−
go hobby. Szybko okazało się, że warto zain−
teresować się również filokartystyką regionu.
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Na pocztówkach można przecież odnaleźć
wiele unikatowych ostemplowań poczto−
wych, urzędowych, wojskowych, prywat−
nych itp. Poza tym, zbieranie starych pocztó−
wek ma wyjątkowy smaczek, zwłaszcza jeśli
się jest związanym z danym regionem emo−
cjonalnie.
Kiedy mój zbiór pocztówek rozrósł się do
ponad dwustu egzemplarzy z okresu do
1918 r., pokazałem go Panu Jerzemu Szpun−
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Litografia wydana na początku XX w. z widokami: kościoła ewangelickiego, stacji kolejowej, ratusza,
budynku starostwa oraz herbu Pleszewa

towi, Dyrektorowi Pleszewskiego Muzeum
Regionalnego, który niejako „z urzędu” rów−
nież kolekcjonuje pocztówki pleszewskie.
Pan Jerzy podjął się trudu przygotowania
do druku książki zatytułowanej „Pleszew
w starej pocztówce do roku 1945”. Wydaw−
cą książki jest Pleszewskie Towarzystwo Kul−
turalne oraz Muzeum Regionalne w Plesze−
wie, zaś druk wykonał Zakład Poligraficzny
„Super Print” z Pleszewa. Książka zawiera
78 reprodukcji pocztówek pleszewskich do−
branych przez Pana Jerzego w taki sposób,
aby szczególnie pokazać te fragmenty mia−
sta, które zmieniły się najbardziej. Oprócz
reprodukcji pocztówek z mojego zbioru
(60), są tam jeszcze pocztówki ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej UAM (5) w Po−
znaniu, Muzeum Regionalnego w Pleszewie
(12) oraz z innego zbioru prywatnego (1).
Całość słowem wstępnym opatrzył Jerzy
Szpunt.
Wydanie książki z reprodukcjami starych
pocztówek pleszewskich połączone zostało
z wystawą tych pocztówek w pleszewskim
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Muzeum Regionalnym. Otwarcie wystawy
miało bardzo uroczystą formę, bo połączo−
no je z obchodami 105−lecia pleszewskiego
chóru „Lutnia”, którym od 65 lat dyryguje
Pan Józef Szpunt, ojciec Pana Jerzego. 27 li−
stopada 2001 r. w auli pleszewskiego Li−
ceum Ogólnokształcącego odbył się koncert
chóru „Lutnia”, po którym promowano
książkę Pleszew w starej pocztówce do
roku 1945. Podczas uroczystości okazało
się, że chór „Lutnia” i pleszewskie pocztów−
ki są mniej więcej równolatkami. 105 lat
„Lutnia” śpiewa na ziemi pleszewskiej i od
około 105 lat ukazują się pleszewskie pocz−
tówki. Po koncercie gości zaproszono do
Muzeum na otwarcie Wystawy, a potem na
uroczystą kolację. Wystawa starych pocztó−
wek w pleszewskim Muzeum potrwa do
końca marca.
Pan Jerzy sobie tylko wiadomym sposo−
bem załatwił jeszcze wydanie dwóch reprin−
tów starych pocztówek z widokami Rynku
w Pleszewie.
Marek Marciniak
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KONKURS NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ
Komisja Filatelistyki Młodzieżowej Okrę−
gu Wielkopolskiego PZF ogłosiła po raz siód−
my konkurs na projekt kartki pocztowej o te−
macie „Polskie Parki Narodowe”. Konkurs ten
spotkał się z dużym zainteresowaniem kół
młodzieżowych z Wielkopolski. Zaprosiliśmy
ponadto młodych filatelistów z Bierzwnika
i Kolska z Okręgu Gorzowskiego PZF.
Na konkurs wpłynęło 329 projektów
z 15 kół. Poziom projektów był, jak zwykle,
bardzo zróżnicowany, od rewelacyjnych do
bardzo słabych. Prawie wszyscy uczestnicy
mieli kłopoty z liternictwem.
Komisja Konkursowa w składzie: Bogusła−
wa Grygiel – przewodnicząca oraz Jerzy Gra−
biak i Ryszard Nowak po zapoznaniu się z na−
desłanymi projektami przyznała następującym
autorom wyróżnienia wraz z nagrodami:
Grupa najmłodsza
1. Adam Kowal – Kolsk,
2. Agnieszka Włodarczyk – Turek, SP nr 1,
3. Krystyna Paprota – Bierzwnik,
oraz wyróżnienie Małgorzata Nowak – MKF
Gostyń.
Grupa młodsza
1. Justyna Zubek– Turek, SP nr 5,
2. Aleksandra Prymas – Bierzwnik,
3. Rafał Marciniak – Zduny.

2. Piotr Szczęsnowicz – Zduny,
3. Agata Mikołajczak – Krobia
Wyróżnienie: Katarzyna Pietrzak – Bierzwnik.
Grupa gimnazjalna
1. Katarzyna Jagodzińska – Kobylin
2. Małgorzata Myślińska – Pępowo,
3. Natalia Górczyńska – Poznań, Gimn. nr 41,
Wyróżnienie: Katarzyna Pawlicka – Pobie−
dziska.
Grupa komputerowa
1. Marcin Stodolski – Poznań, Gimn. nr 41,
2. Patrycja Wagner – Poznań, Gimn. nr 41,
3. Natalia Górczyńska – Poznan, Gimn. nr 41,
Wyróżnienie Magdalena Kowalska – Turek.
Wszystkie wyróżnione projekty nagrodzo−
ne zostały znaczkami pocztowymi, nagroda−
mi rzeczowymi oraz dyplomami wykonany−
mi w pracowni komputerowej Gimnazjum
nr 41 w Poznaniu. Nagrody ufundowali: Dy−
rekcja Wojewódzkiego Urzędu Pocztowego
w Poznaniu, Katarzyna Kustro i Bronisław
Jasicki.
Wyróżnione prace będzie można podzi−
wiać w salach Szkoły Podstawowej nr 25
w Poznaniu podczas wojewódzkiego finału
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego „Polskie Parki Narodowe”
w dniu 9 kwietnia 2002 roku.

Grupa średnia
1. Paulina Gęstwa – Zduny,

Jerzy Grabiak

PAN HENIU...
W „Głosie Wągrowieckim” nr 50/2001
ukazał się, w dziale „Moja Ojczyzna”, arty−
kuł o Kol. Henryku Baranowskim – „Pan He−
niu”. W piśmie Samorządu Gminnego „Wie−
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ści Pępowa” nr 80 ukazał się artykuł Kol. Jana
Kowalskiego „Mamo”.
Oba z przyjemnością przedrukowujemy
poniżej.
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Pan Heniu...
„W każdym dziecku jest iskra własna,
która może zapalić ognisko szczęścia”
Janusz Korczak

Było cymbalistów wielu, ale żaden… –
pisał wieszcz. Było filatelistów wielu, ale ża−
den… – piszę ja.
Już w 1965 r. powstało w Wągrowcu koło
Polskiego Związku Filatelistycznego, chociaż
zbieractwo znaczków pocztowych sięga tu
dawniejszych czasów. Bakcylem filatelistycz−
nym dotkniętych zostało wielu wągro−wód−
czan.
Jedna taka, co to cały świat objechała,
ostatnio znaczki zdradziła na rzecz muszli
z mórz południowych. To „Sila”, która w Mu−
zeum Regionalnym prelekcje nawet wygła−
szała, ale nie o znaczkach, tylko o – no wła−
śnie – muszlach (?).
Jeden taki, co funkcję prezesa teraz dzier−
ży, interesuje się historycznymi aspektami
małych obrazów i kiedyś nawet napisał w na−
szej gazecie artykuł pt. „Pałuczanie na znacz−
kach pocztowych”. A „Pan Heniu” na załą−
czonym zdjęciu figuruje obok całej zgrai
przesympatycznej dzieciarni. Wszyscy oni
stają na tle wągrowieckiego Muzeum, a jest
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tam m.in. Angelika, Agnieszka, Izabela, Mar−
ta, dwa Tomki, jeden Mariusz i… cała reszta.
To−to, co tam figuruje, to właśnie działające
od lat Koło Młodzieżowe PZF przy Internacie
Specjalnego Ośrodka Szkolno−Wychowaw−
czego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu. Uff,
jak długa i oficjalna nazwa! Krótko mówiąc,
po naszemu: są to dzieci z wągrowieckiego
byłego domu dziecka, z dawnego sierocińca,
zarażone bakcylem filatelistycznym.
Kiedy Pan Heniu przybywa do tej miłej
dzieciarni na kolejne filatelistyczne spotkanie,
witają go niemal indiańskimi okrzykami
i uściskami: wieszają się na szyję, ściskają za
ręce, całują… Bo on je trochę nawet lubi,
a może je nawet kocha… po ojcowsku, albo
po „dziadowsku”, jako dziadzia. On im za to
organizuje wycieczkę do Muzeum, a raz to
im nawet lody ufundował ze swej emerytury.
Chętnie by ich zawiózł do Zamku Królew−
skiego w Warszawie, na temat którego wy−
stawił znaczki nie tylko w Wągrowcu, ale
emerytura za chuda, a sponsorzy zbyt skąpi,
zaś dom dziecka zbyt biedny – stąd chyba
„bidul”.
Uważam, ze dzieci są dożywione i ubra−
ne w najnowocześniejsze młodzieżowe ciu−
chy i czyste: dzieci i ubrania. To przede
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To on, w małych obrazkach, roztacza
przed nimi wizje nadziei. To on pokazuje im
na znaczkach nie tylko morza południowe,
w których są piękne muszle, ale także morza
i oceany całego świata, które wywołują jakąś
niezmierzoną tęsknotę za ciepłem, za szczęś−
ciem, za… gwiazdami, które gdzieś tam do
góry wiszą nad wodami.
Kiedy więc, w jedynym dniu w roku,
pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci, kto
odwiedzi dzieci?
Może Trzej Królowie ze znaczkami?
Może kolędnicy z gwiazdą?
A może Pan Heniu…?

wszystkim zasługa pani kierowniczki, która
doskonale rozumie swoich podopiecznych.
To także zasługa „oświaty” i PCK. Inni, tak
modni dziś sponsorzy, jakoś się z pomocą nie
kwapią.
A co łączy Pana Henia z tą dzieciarnią?
Czy tylko znaczki? Czego te dzieci oczekują
od starszego pana? Okruszyny uczucia…?
Odrobiny miłości? A może trochę czułości,
dobrego słowa, nadziei…
Pan Heniu organizuje dzieciakom wirtual−
ne podróże do krainy przygody w konkursach
filatelistycznych na temat: „Z biegiem Odry”,
„Na Warmii i Mazurach”, „Wzdłuż Karpat
i Sudetów”… Znaczki bowiem uczą geogra−
fii, przyrody, historii i… piękna naszej i mojej
Ojczyzny.
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Mamo!
To ten Pan od znaczków.
To głośno wymówione zdanie usłyszałem
na ulicy w Kobylinie. Myślę, że przez dwa−
dzieścia lat wielu kolekcjonerów zbierają−
cych znaczki pocztowe, dzieci i młodzieży,
a także dorosłych zna tego Pana.
Hasło „Znaczek bawi, uczy i wychowu−
je” ma ponad stuletnią tradycję. Poważnie
traktują to hasło, jak i powiedzenie, że „Fila−
telistyka” – zbieranie znaczków jest dla
wszystkich: dla królów, prezydentów oraz
dzieci i młodzieży włącznie.
Ten mały znaczek, ten kolorowy obrazek
potrafi dużo powiedzieć o kraju, z którego
przybył. O kulturze, o żyjących ludziach,
zwierzętach, roślinach i wydarzeniach. Zna−
czek powinien zachęcić do szukania wiedzy
i do podróży po świecie.
W Kobylinie i okolicy jest wielu sympaty−
ków znaczka pocztowego, zwłaszcza tych,
co chodzili do szkoły kilka czy kilkanaście
lat temu. Myślę, że nieraz wspominają ten
okres, oglądając z dziećmi w długie zimowe
wieczory swoje klasery ze znaczkami.
Chciałbym, żeby rodzice wraz z klaserami
przekazali im zamiłowanie do dalszego zbie−
rania znaczków.
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Bolesław „Bola” Baranowski
(„Głos Wągrowiecki” nr 50/2001)
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Jestem przekonany, że znaczki mogą po−
móc wielu uczniom w nauce i konkursach
o Polsce i o świecie. Polski Związek Filateli−
stów obchodził 50−lecie i na Zjeździe zwróco−
no uwagę na prace w Kółkach Młodzieżo−
wych, zwłaszcza wśród najmłodszych. Oni
będą przedstawicielami Polski na różnych wy−
stawach w kraju i za granicą. Chcę podzięko−
wać tym wszystkim, którzy jeszcze dzisiaj „ba−
wią” się znaczkami, i sympatykom, którzy
pomagali mi w szkołach w zajęciach i konkur−
sach filatelistycznych. Wychowawców i Ro−
dziców proszę o wyrozumiałość i ukierunko−
wanie w „tematycznym” zbieraniu znaczków.
Moim zdaniem życie kulturalne w małych miej−
scowościach zaczyna się od szkoły i od miesz−
kańców zamiłowanych w jakimś działaniu.
Jako „Przyjaciel szkoły” staram się od kilkunastu
lat bawić dzieci i młodzież zbieraniem znacz−
ków oraz w konkursach, wiedzą o Polsce.
Życzę dzieciom i młodzieży bogatych
zbiorów znaczków, upominków Mikołajko−
wo−Gwiazdkowych, wszystkim Rodzicom, Na−
uczycielom i Sympatykom Filatelistyki Rado−
snych Świąt Bożego Narodzenia, a Nowy Rok
niech przyniesie dużo zdrowia i pomyślności.
Jan Kowalski
Opiekun Kółka Filatelistycznego
(„Wieści Pępowa” 2001, nr 80)
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2001.10.01 UP 61−890 Poznań 1. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez
Rejonowy Urząd Poczty Poznań Miasto. Da−

2001.10.13. UP 61−890 Poznań 1. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu z okazji
XII Międzynarodowego Konkursu Skrzypco−
wego im. Henryka Wieniawskiego. Datownik
okrągły, o średnicy 40 mm, z wizerunkiem

townik półokrągły, o wymiarach 27 × 39 mm.
W środku rysunek rekwizytów muz sztuki:
muzyki i teatru. Napis na obwodzie: „X FESTI−
WAL DNI MUZYKI I TEATRU / 01.10.2001 /
POZNAŃ 1”. Projekt wykonał Andrzej Kry−
nicki.
2001.10.12. UP 62−220 Gniezno 1. Da−
townik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datow−
nik okrągły, o średnicy 40 mm, z napisem na
obwodzie: „MIĘDZYNARODOWA KONFE−

Henryka Wieniawskiego i napisami: „XII MIĘ−
DZYNARODOWY KONKURS SKRZYPCO−
WY IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO / PO−
ZNAŃ 1 / 13.10.2001”. Projekt przygotował
prof. Andrzej Jeziorkowski.
2001.10.13. UP 61−890 Poznań 1. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez
Centralny Zarząd Poczty Polskiej. Datownik
prostokątny, o wymiarach 18 × 29 mm. Na−

RENCJA • SZKOŁA • MŁODZIEŻ • ZABYT−
KI / DZIEDZICTWO POCZTY / GNIEZNO 1 /
12.10.2001”. W środku rysunek budynku
poczty w Gnieźnie. Datownik adaptował
Romuald Synakiewicz.

pis: „XII Międzynarodowy Konkurs Skrzypco−
wy im. Henryka Wieniawskiego / 13.10.2001
/ Poznań 1”.
2001.10.13. UP 61−890 Poznań 1. Da−
townik okolicznościowy przygotowany
przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu.
Datownik okrągły, o średnicy 39 mm, z na−
pisem: „MIĘDZYNARODOWY KONKURS
SKRZYPCOWY IM. HENRYKA WIENIAW−
SKIEGO / 13−10−01 / POZNAŃ 1”. W środ−
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ku podstawek skrzypiec z czterema struna−
mi. Projekt przygotował prof. Andrzej Jezior−
kowski.

2001.10.24. UP 61−890 Poznań 1. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datow−
nik okrągły, o średnicy 39 mm, z następującą
treścią na obwodzie: „XX ROCZNICA REAK−

TYWOWANIA KLUBU / POZNAŃ 1 /
24.10.2001”. W środku rysunek logo Klubu
PZF Św. Gabriel.
2001.10.25. UP 61−890 Poznań 1. Datow−
nik przygotowany przez Dyrekcję Okręgu
Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o śred−
nicy 40 mm, z następującą treścią: „XIV KRA−
JOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ SOLI−
DARNOŚĆ / 25.10.2001 POZNAŃ 1”.
W środku rysunek logo NSZZ Solidarność.
Projekt adaptował Romuald Synakiewicz.
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2001.11.07. UP 62−200 Gniezno 1. Da−
townik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datow−
nik okrągły, o średnicy 39 mm, z następującą
treścią: „155 ROCZNICA ŚMIERCI KAROLA

MARCINKOWSKIEGO / GNIEZNO 1”, po−
ziomo: „Medyczne Studium Zawodowe /
07.11.2001” Projektował adaptował Ro−
muald Synakiewicz.
2001.11.10. UP 61−890 Poznań 1. Datow−
nik przygotowany przez Dyrekcję Okręgu
Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o śred−

nicy 40 mm. W środku rysunek Św. Marcina
na koniu, wokół napis: „DNI ŚWIĘTOMAR−
CIŃSKIE / 10.11.2001 / POZNAŃ 1”. Projekt
wykonał Andrzej Krynicki.
2001.11.11. UP 62−025 Kostrzyn. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez
Miejsko−Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzy−
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nie (Kazimierza Matyska). Datownik okrągły,
o średnicy 40 mm, z następującą treścią: „750
LAT PRAW MIEJSKICH KOSTRZYNA / KO−
STRZYN WLKP. / 11.11.2001”. W środku
herb miasta Kostrzyna. Datownik projektował
prof. Andrzej Jeziorkowski
2001.11.23. UP 61−890 Poznań 1. Da−
townik przygotowany przez Prospekt Studio
Reklamy – Wydawnictwo Stanisław Grze−

siek w Poznaniu. Datownik owalny, o śred−
nicy 34 × 40 mm, następującej treści:
„I KRAJOWY KONGRES AKCJI KATOLICKIEJ
/ CHRYSTUS NADZIEJĄ PRZYSZŁOŚCI /

23.11.2001 POZNAŃ 1”. W środku rysunek
logo Kongresu.
2001.12.07. UP 60−900 Poznań 2. Datow−
nik przygotowany przez Dyrekcję Okręgu
Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o śred−
nicy 40 mm, następującej treści: „FINAŁ EU−
ROPEJSKIEJ LIGI CENTRALNEJ PUCHARU

ŚWIATA W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY
/ 07.12.2001 / POZNAŃ 2”. W środku rysu−
nek konia w skoku nad logo MTP. Projekt
przygotował Romuald Synakiewicz.
Kazimierz Krawiarz

CIEKAWE WIELKOPOLANA
Tradycyjnie reprodukujemy kolejne całości pocztowe związane z Wielkopolską.

Ryc. 1. Kartka pocztowa „Sprawa wojsk.” Z Kruszwicy do Gniezna wysłana 31 maja 1920 r. ambulansem
kolejowym „Z.486” Mogilno – Kruszwica – Inowrocław
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Ryc. 2. List polecony z Poznania do Smogulec z dnia 10 lipca 1926 r. z dopłatą 1 gr na fundusz pomocy
bezrobotnym

Ryc. 3. List z Urzędu Stanu Cywilnego Łowyń do Międzychodu opłacony ryczałtem i przesłany 21 kwietnia
1933 r. ambulansem kolejowym nr 403 Zbąszyń – Międzychód

Janusz Berbeka
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KONTROLA DEWIZOWA
Ciekawość moją wzbudził list polecony
wysłany 15 X 1936 r. z wioski Linowo koło Pru−
żan do Konsulatu Generalnego Rzeczypospoli−
tej Polskiej w Chicago, który dotarł do Chicago
26 X 1936 r. List ten reprodukujemy poniżej.
Na odwrocie koperty widać adnotację:
„Kontrola dewizowa przeprowadzona” oraz
nieczytelny podpis urzędnika. Znaczki skaso−
wano datownikiem Linowa z wyróżnikiem „b”,
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ale przy podpisie jest odbitka datownika z wy−
różnikiem „a”, co może sugerować, że kon−
trolę przeprowadzono w miejscu nadania.
Koperta nosi ślady otwierania podczas kontro−
li. Lecz gdzie przeprowadzono kontrolę? Czy
na pewno na poczcie w Linowie? Może któ−
ryś z Czytelników rozwiąże tę zagadkę?
Lew Kołosow−Rybczyński
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EKSPONATY TEMATYCZNE NA ŚWIATOWYCH WYSTAWACH
FILATELISTYCZNYCH POŚWIĘCONE ZWIERZĘTOM
– psy, bydło, konie i dzikie zwierzęta afryki
W swoim przeglądzie planów najciekaw−
szych eksponatów tematycznych na wysta−
wach przedstawiłem na łamach „Wielkopol−
skich Wiadomości Filatelistycznych (WWF)”
oraz „Filatelisty” (1998) ponad 100 różnych
opracowań. Mogą one stanowić cenne
wskazówki dla zbieraczy tematyków i rze−
czywiście, na wystawach filatelistycznych
w kraju pojawiają się opracowania wykorzy−
stujące elementy przedstawianych przez
mnie planów. Cieszy, że korzysta z nich
głównie młodzież, nawet w internecie poja−
wiają się opracowania młodych ludzi oma−
wiające zasady filatelistyki tematycznej,
przedstawiające plany eksponatów. W tym
miejscu jeszcze raz pragnę podkreślić, iż
każde opracowanie eksponatu tematyczne−
go musi się charakteryzować pewną orygi−
nalnością, wykazać inwencję twórczą auto−
ra opracowania i w pozytywny sposób
zainteresować sędziów. Plan nie może być
repliką planu innego eksponatu, dlatego też
ponownie podkreślam, iż prezentowane
przeze mnie plany mają służyć jako wska−
zówki, a nie wzory do powielenia. Bardziej
doświadczeni sędziowie filatelistyczni do−
brze wiedzą, kto kogo naśladuje, czy dane
opracowanie jest autorskie i indywidualne,
czy eksponat jest zmieniony w stosunku do
poprzednich wystaw, czy też od lat jest tyl−
ko „odkurzany”. Nie popłacają też próby
„powielenia” eksponatów kiedyś bardzo do−
brych – w każdym eksponacie winien być
element nowości.
W obecnym odcinku pragnę przedstawić
czytelnikom kolejne przykłady planów eks−
ponatów tematycznych poświęcone psom,

WWF 39/1 (2002)

bydłu, koniom oraz dzikim zwierzętom Afry−
ki. Poprzednio z tego zakresu opisałem na−
stępujące opracowania: Theodore i Henrike
DAHINDEN (Szwajcaria) „Pies” („Filatelista”
1998, nr 45, s. 307−340; „WWF” 31); Ves−
terby KNUDSENA (Dania) „Opis konia”
(„WWF” 35/4) oraz Katsuma WATANABE (Ja−
ponia) „Wół” („WWF” 35/1).
Zacznę od psów. Od wielu lat na świato−
wych wystawach filatelistycznych prezento−
wany jest eksponat Martial BLANCHUT
(Szwajcaria) zatytułowany „Pies”. Uzyskał on
następujące wyróżnienia: GENOVA’92 –
LV86; POLSKA’93 – LV85; PACIFIC’97 –
LV85 oraz PHILEXFRANCE’99 – V83. Oto
plan tego eksponatu:

Pies
1. Pies i inne psowate
1.1. Kuzyni pozaeuropejscy i w Ameryce
1.2. Przegląd innych kuzynów – wilk –
Canis lupus
1.3. Przegląd innych kuzynów – szakal –
Canis aureus
2. Morfologia psa
2.1. Ciało
2.2. Klasyfikacja morfologiczna
3. Pies i człowiek
3.1. Towarzysz dziecka i człowieka
3.2. Pomocnik człowieka
3.2.1. Polowanie
3.2.2. Transport przesyłek
3.2.3. Pies, sanki i wyprawy
3.2.4. Pies obronny
3.2.5. Rola psów w wojsku
3.2.6. Rola psów w straży granicznej
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4.

5.

6.

7.
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3.2.7. Rola psów w policji
3.2.8. Pies przewodnik
3.2.9. Pies pasterski
3.2.10. Psy gończe
3.2.11. Psy poszukujące trufle
3.3. Wychowanie psa
3.4. Ekspedycja – transport – podróże
psów
3.5. Udomowienie psa
3.6. Przyjaciel czy wróg?
Obecność psa
4.1. Pies w malarstwie
4.2. Pies w rzeźbie
4.3. Pies w reklamie
4.4. Wyroby dla psów
4.5. Heraldyka
4.6. Zabawki
4.7. Pies w sztuce
4.8. Mitologia i astrologia
4.9. Rok psa
4.10. Pies w literaturze
4.11. Pies w filatelistyce
4.12. Gdzie możemy je znaleźć
4.13. Pies na telegramie
4.14. Styliści psów
Sławne psy
5.1. Psy w kosmosie
5.2. Psy wyróżnione złotem
5.3. Bohaterowie zawodów i filmu
5.4. Psy wytresowane
Przegląd psów
6.1. Psy pasterskie
6.2. Psy obronne
6.3. Psy myśliwskie – teriery
6.4. Psy myśliwskie rasy tekel
6.5. Psy myśliwskie na grubą zwierzynę
6.6. Psy myśliwskie na drobną zwierzynę
6.7. Psy aportujące
6.8. Psy rasy brytyjskiej
6.9. Psy towarzyszące
6.10. Charty
Kynologia
7.1. Międzynarodowa Organizacja Kyno−
logiczna (FCI)
7.2. Stowarzyszenia kynologiczne
7.3. Manifestacje psów

7.3.1. Wystawy
7.3.2. Targi
7.3.3. Pokazy
7.3.4. Próby umiejętności
7.4. Medycyna weterynaryjna w odniesie−
niu do psów
7.5. Toaleta
7.6. Odżywianie
7.7. Ośrodki hodowli
8. Pies w toponimach
8.1. Nazwy miejsc
8.2. Nazwy kwiatów
9. Pies i prawo
9.1. Podatki od psów
9.2. Odpowiedzialność za psa
9.3. Kłopoty z utrzymaniem psa „przy no−
dze”
9.4. Obroża, smycz i chodzenie samopas
9.5. Ochrona prawna zwierząt
Powyższy plan jest bardzo drobiazgowy,
brak w nim pewnej syntezy, co jest jego sła−
bą stroną. Niemniej ukazuje on, jak wielo−
stronnie można przedstawić życie tych ulu−
bionych czworonogów.
Stosunkowo nowym eksponatem prezen−
towanym na światowych wystawach filateli−
stycznych jest opracowanie Ezyr Maria BRA−
GA de MORAES (Brazylia) zatytułowane
„Pies, wierny i oddany przyjaciel”. Uzyskał
on następujące wyróżnienia: IBRA’99 – V80;
ESPAÑA 2000 – V83. Oto plan tego interesu−
jącego opracowania:

Pies, wierny i oddany przyjaciel
Wstęp
Przodkowie psa
Typy psów
Psy ochronne i ich wykorzystywanie
Psy pasterskie
Psy myśliwskie
Psy towarzyszące
Charty
Obecność psa
W historii
W religii
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W awiacji
W lotach kosmicznych
W symbolice
We wschodnich horoskopach
W reklamie
Zawsze posłuszny i gotowy
Pies w sztuce
W malarstwie
W rzeźbie
W literaturze
Żongler w cyrku
Pies i człowiek
Transport po lodzie
Aktywność na ziemi
Wróg listonosza
Ochrona psów
Kluby kynologiczne
Wystawy psów
Odwieczny przyjaciel
Dziecko i jego przyjaciel
Polowania
Towarzysz podróżników
Przewodnik niewidomych
Czujność
Nieodłączny przyjaciel
Zakończenie
Od psów przejdźmy do koni. Wiadomo
– jest to dość popularny temat, do którego
można znaleźć wiele doskonałych starszych
walorów filatelistycznych. Jednym z lep−
szych opracowań, jakie pojawiło się w ostat−
nim czasie, jest eksponat pana Friedricha
WEHMEIERA (Niemcy) zatytułowany „Koń
– od zwierzęcia zdobycznego do towarzy−
sza w drodze człowieka”. Eksponat ten pre−
zentowany był na wystawach pod patrona−
tem FEPA, ale przedstawiony pierwszy raz
na Światowej Wystawie Filatelistycznej BEL−
GICA 2001 uzyskał medal złoty i 90 pkt.
Autor opracowania jest doskonałym wystaw−
cą w zakresie tematyki, często wystawia pod
pseudonimem – ten eksponat wystawiał jako
HIPPO, inne jako KORN lub ONKEL. Inne
jego opracowania to: „Ziarno”, „Europejski
bocian biały i jego przestrzeń życiowa” czy
też „Pod znakiem trąbki pocztowej”.
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Wszystkie te eksponaty otrzymały przynaj−
mniej medal pozłacany. W każdym z nich
jest bardzo ciekawy materiał filatelistyczny,
głównie starszy i różnorodny. Oto, jak przed−
stawił konia:

Koń – od zwierzęcia zdobycznego
do towarzysza w drodze człowieka
1. Rozwój biologiczny. Od konia pierwotne−
go do form wyjściowych dzisiejszych ras
koni
2. Pierwsze kontakty człowieka z koniem
2.1. Człowiek jako myśliwy – codzienna
walka o przeżycie
2.2. Koń jako zdobycz człowieka – waż−
ny dostarczyciel pożywienia dla lu−
dzi
3. Przekazy ustne i pisemne
3.1. Mity i legendy o koniu
3.2. Zwyczaje – częściowo zakorzenione
w bardzo wczesnych czasach
4. Udomowienie konia
4.1. Przyjazne zbliżanie się i zaufanie
4.2. Wzajemna gotowość do współpracy
5. Hodowla i selekcja
5.1. Stadniny i stada – celowe kojarzenie
poprzez selekcję
5.2. Znakomity stadnik – gwarant udanej
hodowli
5.3. Cele hodowli – określone zamierzo−
nym karmieniem
5.4. Król hodowli koni: koń arabski – po−
łykacz wiatru
5.5. Pokazy hodowców i ich osiągnięć –
prezentacja osiągnięć
5.6. Targi i aukcje koni – zmiana właści−
ciela poprzez podanie ręki lub pod
młotkiem
6. Różnorodne wykorzystywanie koni
6.1. Pomoc w polowaniu, które błędnie
wykorzystywane jest też do dręcze−
nia
6.2. Poprzez stulecia – jako niezawodny
pomocnik rolnika
6.3. Jako wierny przyjaciel w turniejach
rycerskich i służbie wojskowej
6.4. Długi czas niezbędny w transporcie
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6.5. W służbie poczt konnych i dyliżan−
sowych
6.6. Najważniejszy w gonitwach konnych
i tresurze
6.7. Ulubiony rekwizyt uroczystości świą−
tecznych i przemarszów
6.8. Dostarczyciel szczepionek i surowic
oraz surowca
7. Sztuka utrzymywania koni
7.1. Życie na wolnych przestrzeniach –
ale jeden wyjątek
7.2. Karmienie – pastwiska i stajnie
7.3. Opieka weterynaryjno−medyczna –
nieoceniona dla hodowli
7.4. Wyposażenie – ważne dla wykona−
nia pracy
8. Koń jako symbol
8.1. Alegoryczne przedstawianie w prze−
szłości
8.2. W sztuce jako wyobrażenie wielko−
ści, siły i piękna
9. Motoryzacja – koniec czasu rozkwitu koni
Eksponat ten jest bardzo interesująco opra−
cowany, a styl pisma – zawsze taki sam –
zdradza autora opracowania już na pierwszy
rzut oka. Cóż – autor wypracował własny styl
– styl własny ale dobry!
Kolejne opracowanie, jakie pragnę przed−
stawić, poświęcone jest bydłu – z ciekawym
rozwinięciem do mleczarstwa. Autorem opra−
cowania jest pan Helmut DUERR (RFN), a jego
tytuł to „Bydło i jego znaczenie dla ludzkości”.
Na ŚWF IBRA ’99 zostało ono wyróżnione
medalem pozłacanym, uzyskując 83 pkt. Oto
interesujący plan tego opracowania:

Bydło i jego znaczenie
dla ludzkości
1. Dzikie bydło – ludzie na nie polowali i je
ochraniali
1.1. Bydło prehistoryczne
1.2. Obecne dzikie bydło
1.2.1. Bydło właściwe
1.2.2. Bizony
1.2.3. Woły afrykańskie
1.2.4. Woły azjatyckie
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2. Bydło hodowlane – wyhodowane przez
człowieka
2.1. Przekształcenie z bydła dzikiego
w bydło hodowlane
2.2. Rasy bydła hodowlanego
2.2.1. Rasy europejskie bydła ho−
dowlanego
2.2.2. Krzyżowanie ras europejskich
poza Europą
2.2.3. Rasy pozaeuropejskie bydła
hodowlanego
2.3. Organizacje zajmujące się hodowlą
bydła
2.3.1. Związki hodowców i zakłady
hodowlane
2.3.2. Wystawy i targi
3. Bydło hodowlane – pielęgnowane i wy−
korzystywane przez ludzi
3.1. Opieka
3.1.1. Na pastwiskach i w oborach
3.1.2. Przez weterynarzy
3.2. Wykorzystywanie
3.2.1. Zwierzę zaprzęgowe
3.2.2. Zwierzę do jazdy i transportu
3.2.3. Zwierzę walki
3.2.4. Zwierzę mleczne
4. Produkty pochodzenia bydlęcego
4.1. Produkty mleczne
4.1.1. Mleko
4.1.2. Masło
4.1.3. Sery
4.1.4. Przetwory mleczne
4.2. Sprzedaż i organizacja przemysłu
mlecznego
4.2.1. Sprzedaż
4.2.2. Reklama
4.2.3. Organizacja
4.3. Hodowla bydła rzeźnego
4.4. Rzeźnie bydła i zakłady mięsne
4.4.1. Skup
4.4.2. Reklama
5. Bydło w świecie duchowym ludzi
5.1. Mitologia, sagi i baśnie, historia
5.2. Religie
5.3. Kalendarze
5.4. Sztuki obrazowe
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Od bydła przejdźmy do zwierzyny dzikiej,
i to z Afryki. Z młodych lat pamiętamy cu−
downe znaczki różnorodnych krajów Afryki
ze zwierzętami. W eksponacie pana Jose Luis
LOBATO TELLO (Portugalia) zatytułowanym
„Dzikie zwierzęta Afryki. Ich historia natural−
na i współzależności z człowiekiem” może−
my podziwiać większość tych wspaniałych
wydawnictw pod postacią prób, oryginalnych
i cennych przesyłek czy niezwykle rzadkich
datowników. Materiał filatelistyczny prezen−
towany w tym eksponacie wprowadza każ−
dego w zdumienie – nieczęsto można oglą−
dać takie wspaniałości. Przyzwyczailiśmy
się, że najwięcej prób matryc, płyt czy też
kolorów dotyczy postaci. Okazuje się, że
podobny materiał istnieje z innymi temata−
mi, w tym ze zwierzętami. Eksponat ten wy−
stawiany był już w 1993 roku – po długiej
przerwie ukazał się znowu na wystawach
światowych, na których uzyskał następują−
ce wyróżnienia: BRASILIANA ’93 − LV88;
ESPAÑA 2000 – LV85; BELGICA 2001 –
LV85. Plan eksponatu poprzedzony jest
wprowadzeniem, które w całości przyta−
czam. Oto ten eksponat:

Dzikie zwierzęta Afryki.
Ich historia naturalna
i współzależności z człowiekiem
Fauna afrykańskich ssaków jest bardzo
zróżnicowana i rozmieszczona w trzech re−
gionach zoogeograficznych. Adaptacje eko−
logiczne oraz wymagania danego gatunku,
jak również jego specyficzne zachowanie
utrzymują równowagę ekologiczną i konku−
rencję międzygatunkową, zapewniając prze−
życie populacji.

Od momentu pojawienia się w Afryce lu−
dzie wszystkich ras i różnego pochodzenia
mieli rozmaite współzależności z afrykański−
mi ssakami. Niektóre z działań człowieka
wywierały i ciągle jeszcze wywierają bezpo−
średnio lub pośrednio wpływ na populację
ssaków, prowadząc nawet do wyginięcia nie−
których gatunków lub podgatunków.
Obecnie, aby odwrócić niektóre z tych
działań czy też uniknąć innych oraz by chro−
nić dzikie życie w Afryce, człowiek podej−
muje odpowiednie kroki w celu odbudowy
i utrzymania ekosystemów afrykańskich.
CZĘŚĆ PIERWSZA: HISTORIA NATURALNA SSAKÓW
1. Kontynent afrykański
2. Różnorodność ssaków
3. Zoogeografia
3.1. Palearktyka
3.2. Region etiopski
3.3. Region madagaskarski
4. Ekologia
4.1. Rozmieszczenie w biomasie
4.2. Wymagania pokarmowe
4.3. Naturalni wrogowie
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CZĘŚĆ DRUGA: WSPÓŁZALEŻNOŚCI Z CZŁOWIEKIEM
1. Człowiek
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2.1. Współzależności kulturowe
2.2. Ekonomiczne
2.3. Człowiek niszczycielem środowiska
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Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

Czy zaprenumerowa³e ju¿
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POLONO – LITHUANICO – BELORUTHENIANA
500. ROCZNICA NADANIA PRAWA MAGDEBURSKIEGO DLA BRASŁAWIA
Brasław (białorus. Áðàñëà¢) położony jest
nad jeziorem Dryświaty w obecnym obwo−
dzie witebskim na Białorusi. Z okazji 500−le−
cia nadania miastu prawa magdeburskiego
poczta białoruska wyemitowała w 2000 r.
specjalną okolicznościową kopertę ilustrowa−
ną z nadrukowanym oryginalnym znakiem
opłaty z literą „A” (opłata jak za list w obro−
cie krajowym). Na znaczku przedstawiony
jest cudowny obraz Matki Boskiej Brasław−
skiej na tle jeziora Dryświaty z widocznym
na brzegu kościołem oraz herb miasta. Ilu−
stracja koperty przedstawia dawny pejzaż
z zamkiem brasławskim w centrum. Nad pej−
zażem napis „500 ãàäîé ç ÷àñó íàäàíèà
Áðàñëàâó Ìàãäåáóðñêàãà ïðàâà” (500 lat od
czasu nadania Brasławowi prawa magdebur−
skiego). W dniu 20 grudnia 2000 r. poczta
w Brasławiu stosowała datownik pierwszego
dnia obiegu z rysunkiem tamtejszego kościo−
ła i stosownym napisem.
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Brasław jest starą osadą słowiańska, która
powstała na pograniczu zamieszkiwanym
przez Słowian i Bałtów prawdopodobnie już
w XI w. Według niektórych podań gród zało−
żył Braczysław (zm. w 1044 r.) – wnuk córki
księcia połockiego Rognedy i księcia kijow−
skiego Włodzimierza Wielkiego. W 1065 r.
gród zdobył książę litewski Kiernus. Po śmier−
ci Giedymina przypadł w udziale jego naj−
młodszemu synowi Jawnucie. Pierwszy woje−
woda wileński Maniwid (zmarł ok. 1424 r.) za
przyzwoleniem Wielkiego Księcia Witolda
ufundował w Brasławiu drewniany kościół
pod wezwaniem Matki Boskiej, który spło−
nął pod koniec XV w. W przywilejach nada−
nych miastu w 1514 r. przez króla Zygmun−
ta Starego wspomina się o brasławskim
zamku. Według spisu z 1554 r. w mieście
istniało 5 ulic i 110 domów, a na ul. Wiel−
kiej biegnącej wzdłuż jeziora stał kościół
oraz klasztor. Wspomniany kościół został
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spalony 11 V 1794 r. podczas zdobywania
miasta przez wojska rosyjskie. Postanowie−
niem sejmu Rzeczypospolitej z 1590 r. w mie−
ście wzniesiony został budynek dla sądu
ziemskiego i grodzkiego. Liczba mieszkań−
ców łącznie z załogą pogranicznego zamku
sięgała w tym czasie tysiąca.
Od 1795 r. Brasław znalazł się w zaborze
rosyjskim, początkowo w guberni litewskiej,
później wileńskiej. W latach 1801−1808 cen−
trum powiatu. Od 1921 do 1939 r. w grani−
cach Rzeczypospolitej jako miasto powiato−
we w woj. wileńskim. „Rocznik Polityczny
i Gospodarczy” z 1935 r. podawał, że miasto
liczyło wówczas 1623 mieszkańców, w tym
69,9% Polaków.
W 1824 r. w pobliżu dawnego zamczy−
ska w Brasławiu wzniesiony został nowy,

murowany kościół katolicki pod wezwa−
niem Narodzenia Najświętszej Marii Panny,
który w 1897 r. został gruntownie przebu−
dowany. Po 1945 r. zamknięty. Zwrócony
wiernym i odnowiony w 1967 r. Kościół sły−
nie z cudownego obrazu Matki Boskiej Bra−
sławskiej umieszczonego w centrum głów−
nego ołtarza
Herb nadany Brasławowi w 1792 r. przed−
stawia na błękitnym polu złote słońce, a na
nim błękitny trójkąt z okiem boskiej Opatrz−
ności.
Autorem rysunku na prezentowanej ko−
percie jest artysta plastyk M. Kupawa, a jej
druk na zlecenie Ministerstwa Łączności Re−
publiki Białoruś przy pośrednictwie Zjedno−
czenia R.Z.P. „BIEŁPOCZTA” wykonała Fa−
bryka Papieru „Dzierżznaka” w Borysowie.

LITEWSKIE AEROGRAMY
1 VIII 2001 r. poczta litewska rozpoczęła
wydawanie listowników lotniczych, znanych
powszechnie pod międzynarodową nazwą
jako aerogramy. Cena sprzedażna takiego li−
stownika wynosi na Litwie 1,30 lita, chociaż
nie jest nigdzie na nim uwidoczniona. W pra−
wym górnym rogu widnieje logo poczty li−
tewskiej, wokół którego umieszczono napisy
w językach francuskim i litewskim: PORT
PAYÉ SUMOKETA LITUANIE LIETUVA (Opła−

ta uiszczona – Litwa). Listowniki ilustrowane
są zabytkami architektury pochodzącymi
z czasów naszego wspólnego państwa.
Na ryc. 1 pokazany jest pierwszy aero−
gram litewski z widokiem katedry katolickiej
pod wezwaniem świętych Stanisława i Wła−
dysława w Wilnie oraz zamku na Górze Gie−
dymina na dalszym planie. Katedra wileńska
została ufundowana przez Władysława Ja−
giełłę w 1387 r. Początkowo był to kościół

Ryc. 1
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Ryc. 2

drewniany, który stał się ośrodkiem nowej
diecezji obejmującej całe Wielkie Księstwo
Litewskie. W 1399 r. kościół spłonął, a na
jego miejscu w latach 1401−1410 Wielki Ksią−
żę Witold wzniósł murowaną świątynię go−
tycką, gruntownie przebudowywaną w cią−
gu wieków. W 1769 r. zawaliła się jedna
z wież kościoła, załamując sklepienie i grze−
biąc pod gruzami siedmiu księży. Po katastro−
fie, z inicjatywy biskupa wileńskiego Ignacego
Massalskiego, podjęto generalną przebudowę
trwającą do 1801 r., nadając świątyni jej obec−
ny, klasycystyczny wygląd. W latach 1953−
−1989 katedra nie mogła służyć wiernym.
Urządzono tu galerię obrazów. Fronton wień−
czą trzy duże rzeźby wyobrażające św. Hele−
nę, św. Kazimierza i św. Stanisława, wykona−
ne w początkach XIX w. przez rzeźbiarza
Karola Jelskiego, zniszczone w 1950 r., zosta−
ły odtworzone i powtórnie umieszczone na
świątyni w 1996 r. Przed katedrą stoi wysoka,
wielokondygnacyjna dzwonnica z XVI w., na
której znajduje się 10 zabytkowych dzwonów
oraz zegar z 1803 r.
Na ryc. 2 pokazany jest drugi aerogram
wyemitowany 15 X 2001 r. z widokiem zam−
ku w Trokach (lit. Trakai). Zamek ten zbudo−
wany w stylu gotyckim przez Wielkiego Księ−
cia Witolda w XV w. na wyspie na jez. Galwe,
przez długie lata pełnił funkcję rezydencji
wielkich książąt litewskich. Zniszczony
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w 1655 r. podczas wojny z Moskwą nigdy nie
odzyskał już swojego dawnego znaczenia,
stanowiąc przez następne 300 lat historycz−
ną ciekawostkę, a później atrakcję turystycz−
ną. Pierwsze próby restauracji i częściowej
odbudowy zamku podjęto w 1905 r., a na−
stępnie kontynuowano je w latach 1929−
−1940 z inicjatywy Stanisława Lortentza, kon−
serwatora zabytków w woj. wileńskim i no−
wogródzkim z lat 1929−1934. Pełnej odbu−
dowy dokonano po II wojnie światowej wg
wcześniejszych planów opracowanych przez
wileńskiego architekta Jana Borowskiego. Od
1962 r. mieści się tu Muzeum Historyczne,
jedno z najciekawszych na Litwie.
Ryc. 3 przedstawia aerogram, jaki ukazał
się na Litwie 15 XII 2001 r. Na ilustracji poka−
zany jest ratusz, najbardziej reprezentacyjna
budowla miasta, stojąca pośrodku rynku
w Kownie. Wzniesiony w latach 1542−1543
jako budynek parterowy, bezwieżowy, utrzy−
many w stylu gotyckim. W końcu XVI w. do−
budowano piętro oraz wysoką wieżę. Dzięki
funduszom przyznanym przez króla Stanisła−
wa Augusta, w latach 1771−1780 ratusz grun−
townie przebudowano w stylu barokowym
wg projektu czeskiego architekta Jana Matte−
kiera. Był później uznawany za jeden z naj−
piękniejszych na ziemiach dawnej Rzeczy−
pospolitej. W 1824 r. władze rosyjskie
urządziły tu tymczasową cerkiew, a następ−
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Ryc. 3

nie skład broni. W latach 1836−1838 ratusz
poddany został restauracji wg projektu archi−
tektoniczego Karola Podczaszyńskiego i bo−
gato wyposażony, aby mógł w razie potrzeby
służyć jako carska rezydencja. Od 1869 aż
do 1944 r. był siedzibą władz miejskich.

Obecnie mieści się tu reprezentacyjny Pałac
Ślubów i Muzeum Ceramiki.
Pierwsze listowniki lotnicze na Litwie wy−
dane zostały w niewielkim nakładzie 10 ty−
sięcy egzemplarzy.
J. Witold Żurawski

STANISŁAW LESZCZYŃSKI
W Michel Rundschau skatalogowane zo−
stały kolejne francuskie znaczki z automa−
tów, które były w obiegu tylko w dniach od
23 do 25 marca 2001 r., a wydane zostały
z okazji Salonu Filatelistycznego Nancy
2001. Pokazano na nich Plac Stanisława
Leszczyńskiego w Nancy wraz z charakte−
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rystycznymi ozdobnymi lampami, mający−
mi monogram „SL”. Mamy więc kolejne
piękne poloniki. Można było uzyskać
znaczki o nominałach od 0,10 do 130,00
franków, różniące się o 0,10 franka, z roz−
maitymi dodatkowymi napisami o rodzaju
przesyłki pocztowej.
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Skłoniło mnie to do poszerzenia informa−
cji o znakach ze Stanisławem Leszczyńskim,
wspomnianych kiedyś w „Filateliście−Tema−
tyku” (nr 7/D z 1979 r., s. 15−20) oraz w mo−
nografii Poczta i filatelistyka w Wielkopolsce
(1993, s. 237−247).
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„Place Stanislas” w Nancy pokazuje fran−
cuska analogofilia z 1949 r.
Obok rzadkich stempli mechanicznych
upamiętniających 200−lecie powstania piękne−
go placu „BI – CENTTENAIRE PLACE STANI−
SLAS” zbieraczom bardziej są znane stemple
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z ozdobnymi lampami i literami „SL” czy po−
mnikiem króla Leszczyńskiego na tym placu.
Niedawno kol. Władysław Michałowski
przysłał mi list z niezbyt dotąd znanym stem−
plem „SALON PHILATELIQUE / CHATEAU
STANISLAS / LUNEVILLE / 16−17 NOVEM−
BRE 1991”, dokumentującym wystawy fila−
telistyczne, jakie podziwiano w zamku króla
Stanisława Leszczyńskiego w Luneville
w 1991 r. Sam zamek widnieje na dobrze
znanym znaczku z 6 maja 1966 r. i na pew−
no na różnych datownikach mechanicznych.
Na rycinie pokazuję jeden z nich oraz trzy
datowniki pierwszego dnia obiegu z Nancy
związane z obchodami 200. rocznicy przy−

łączenia księstw Stanisława Leszczyńskiego
– Baru i Lotaryngii do Francji.
Na zakończenie pokazuję reprodukcję
znaczka z szejkanatu Adżman z 1972 r. z se−
rii „Królowie i Królowe Francji”, wydanego
w arkuszu 45 różnych znaczków. Na znacz−
ku 39 pokazany został portret córki Stanisła−
wa, królowej Marii Leszczyńskiej, żony Ludwi−
ka XV. Była ona królową Francji od 1725 r. do
śmierci w 1768 r. Portret Marii Leszczyńskiej
widnieje też na znaczku Polski nr 1873 i na
znaczku Republiki Czad z 1970 r.
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014

KLASYKI TEMATU „POLONICA”
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Dzięki uprzejmości kol. Franciszka Skryp−
ko z Chicago możemy znów podziwiać czte−
ry stare przesyłki z datownikami różnych
„amerykańskich Warszaw” – WARSAW.
Pierwsze dwa listy wysłano z urzędów
pocztowych Warsaw w stanach New York
i Ohio. Kolejna kartka pocztowa została
nadana w Warsaw w Pensylwanii, a ostatnia
kartka posiada datownik: „WARSAW, VA /
MAY 9 1906 / REC’D”. Jest to datownik po−

twierdzający otrzymanie (received) przesył−
ki przez urząd pocztowy. Kartka ta wędro−
wała jeszcze przez Hague (gdzie nie znale−
ziono adresata) do urzędu Kinsale w stanie
Wirginia.
Bardzo dziękuję za udostępnienie tych
wdzięcznych poloników do reprodukcji.
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014

NOWOŚCI TEMATU „POLONICA”
Na świecie ukazuje się wciąż mnóstwo
nowych poloników i pisać o nich trzeba by
właściwie bez końca. Najwięcej z nich
związanych jest z osobą Ojca Świętego,
a opisywane są one niemal na bieżąco
w opracowaniach Arkadiusza Walińskiego
i Bogdana Michalaka w pięknie redagowa−
nym „Informatorze Klubu Święty Gabriel”,
w opracowaniach ks. prof. Waldemara Chro−
stowskiego w „Warszawskim Biuletynie Fi−
latelistycznym” i w tekstach Wojciecha Hen−
rykowskiego w „Filateliście”. Opracowania

te gorąco polecamy wszystkim zaintereso−
wanym.
Poczta Konga wydała arkusik sześciu
znaczków o wartościach po 150 F przedsta−
wiających wybitnych uczonych. Na drugim
znaczku widnieją sylwetki małżonków Marii
Skłodowskiej i Piotra Curie.
Na marginesach wenezuelskiego arkusi−
ka dziesięciu znaczków na Boże Narodze−
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nie 2000 projektant umieścił życzenia „We−
sołych Świąt!” w różnych językach. Pod
znaczkiem ósmym widnieje napis w języku
polskim, ale... z błędem, opuszczona zosta−
ła literka „t”.
W Gambii, słynącej z wielkiej ilości wy−
dań tematycznych, ukazała się seria
14 znaczków – w dwu arkusikach po
6 i dwu bloczkach po dwa znaczki „The
Masters – 300 years of Musical Genius”,
przedstawiająca wybitnych kompozytorów.
Projektantką całości jest Magdalena Kop−
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czyńska, z wielką pewnością polska artyst−
ka. Może któryś z czytelników potrafiłby
pomóc w znalezieniu informacji o artystce?
Na znaczkach portrety genialnych muzy−
ków pokazane zostały w formie różniącej się
znacznie od powszechnie przyjętych na
znaczkach wzorów i dlatego jest to bardzo
ciekawa emisja!
Na jednym ze znaczków przedstawiono
Witolda Lutosławskiego, na innym Leopol−
da Stokowskiego, a na jednym bloczku Fry−
deryka Chopina. Obok portretów umiesz−
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czono imiona i nazwiska oraz daty narodzin
i śmierci wielkich kompozytorów. Z przy−
jemnością znajdujemy na marginesie cha−
rakterystykę twórczości Chopina w języku
angielskim: „Urodził się w Żelazowej Woli,
zmarł w Paryżu. Był jednym z niewielu ro−
mantyków, którzy nie ulegli wpływom
Beethovena. Jego mistrzami byli Bach i Mo−
zart, i oni wywarli istotny wpływ na formę
twórczości Chopina”.
Na koniec pokazuję najnowsze ryty Cze−
sława Słani. Są to trzy znaczki Grenlandii (po−
kazano na nich niezrealizowane dotąd pro−
jekty), a seria nosi wdzięczną nazwę „Stamps

never issued” – „Znaczki nie wydane”. Uka−
zały się w trójznaczkowym bloku z okazji
wystawy „Hafnia 01” oraz w normalnych ar−
kuszach, lecz znaczki pochodzące z obu
tych różnych form wydawniczych różnią się,
jak wzmiankuje Michel Rundschau”, nie−
znacznie kolorem. Serię dwu australijskich
znaczków wspólnego wydania ze Szwecją
także grawerował arcymistrz Czesław Słania.
Pokazujemy je w wersji parek przedzielo−
nych pustopolem.
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014

BIBLIOGRAFIA POLONIKÓW
Ułatwieniem dla wszystkich zbieraczy
poloników będzie bibliografia ukazujących
się artykułów i notatek o nowościach, którą
niniejszym inauguruję. Będą tu zamieszcza−
ne odnośniki wraz z krótkimi uwagami do
ukazujących się źródeł, nie tylko w języku
polskim. Pomijam notatki w związkowym
miesięczniku „Filatelista” – te z pewnością
wszyscy znamy; dziękujemy red. Bronisła−
wowi Rejnowskiemu za ich opracowy−
wanie.
Irena Zielińska, Miniatury, znaczki, portrety.
„Poczta Polska” nr 51/52, 2001, s 22−23.
Artykuł o wybitnej projektantce znaczków Watykanu Ka−
zimierze Kindze Dąbrowskiej. Na wyróżnienie i gorące
poparcie zasługuje pomysł wydania wspólnej polsko−wa−
tykańskiej emisji opartej na niezrealizowanych projektach
artystki.

Arkadiusz Waliński, Jan Paweł II na znakach
pocztowych. „Informator Klubowy Święty
Gabriel” nr 70, marzec 2002, s 14−15.

„Historyczno−Badawczy Biuletyn Filateli−
styczny” nr 3/4, lipiec–grudzień 2001:
Lew L. Kołosow, Białoruskie frankatury me−
chaniczne − polonika, s 101−103.
Opis ponad 20 frankatur z ZSRR, Białorusi.

L.L. Kołosow, Prof. Jan Bułhak na białoruskiej
całostce, s 159.
[wf], Katedra wileńska na aerogramie i blo−
ku, s 160−161.
L.L. Kołosow, 150. rocznica urodzin J.Ł. Łu−
czyny, s.163−164.
[wf], Londyńska frankatura polonikum, s 165.
Lew Kołosow−Rybczyński, Niezwyczajny po−
lonik. „Filatelista Kaliski” nr 4, październik−
−grudzień 2001, s. 14−15
Opis kościoła katolickiego w Mińsku pod wezwaniem
św. Szymona i św. Heleny, którego widok umieszczono
na całostce ZSRR i na całostce Białorusi.

Datowniki okolicznościowe z Wenezueli (1998 r.), Mal−
ty, Włoch, emisje Hondurasu i Liberii.

Wiktor Dziulikowski, Kazimiera Kinga Dą−
browska – polska miniaturzystka. Wyd. II,
Wrocław 2001, 158 s. Nakładem autora.

„Warszawski Biuletyn Filatelistyczny”:

Prawdziwy rarytas bibliofilski, recenzja Władysława Far−
botki w HBBF nr 3/4, 2001, s. 147.

Waldemar Chrostowski, Jan Paweł II na
znaczkach pocztowych świata 1997 −2000,
Ukazało się już 14 kolejnych odcinków.
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