aktualny komentarz
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Szanowni Czytelnicy!
Przedstawiamy czerwcowy zeszyt „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”. Kroni−
ka Okręgu dotyczy I kwartału 2002 roku. Opisujemy bieżące wydarzenia, a także sylwetki
dwóch zasłużonych dla Okręgu Wielkopolskiego PZF Kolegów – Janusza Jaskulskiego i Wal−
demara Pawlaka.
Kol. Ludwik Malendowicz analizuje eksponaty tematyczne na ogólnych Światowych Wy−
stawach Filatelistycznych. Ponadto opisujemy wystawę skarbów kol. Janusza Jaskulskiego
„Wędkarstwo – moje hobby” w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz wysta−
wę twórczości prof. Andrzeja Jeziorkowskiego – artysty grafika, projektanta pięknych znaków
pocztowych związanych z ziemią wielkopolską.
W dziale młodzieżowym znajdziecie Państwo wyniki finału okręgowego konkursu i inne
ciekawe informacje.
Kol. Kazimierz Krawiarz kataloguje nowe wielkopolana, tradycyjnie reprodukujemy kilka
interesujących całości pocztowych z Wielkopolski. Polecamy także artykuł Bogdana Michala−
ka o Górce Duchownej. Czym są grille w filatelistyce – mówi artykuł L.K. Malendowicza.
Zbieracze tematycy z uwagą przestudiują zapewne kolejne plany eksponatów. Tym razem
Kol. L.K. Malendowicz pisze o zbiorach poświęconych lasom, ogrodom i roślinom. Dalej
publikujemy opracowanie: Mieczysława Rożka o polskich wyprawach w góry najwyższe.
W dziale „Polonica” tradycyjnie znajdziecie Państwo kolejne „Polono−Lithuanico−Beloru−
theniana” i „Polono−Ukrainica” pióra Witolda J. Żurawskiego, ponadto reprodukcje klasycz−
nych już dzisiaj stempli z urzędów pocztowych w USA o nazwach związanych z Polską
i sygnały o niektórych nowościach tego pięknego tematu.
Życzę przyjemnej i pożytecznej 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: grygielk@amu.edu.pl; Lew Kołosow Rybczyński
(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
Jeziorkowski. Projekt elementów graficznych: Jan Olejniczak. Łamanie komputerowe, korekta i druk: SORUS SC
Wydawnictwo 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.
Redakcja publikuje artykuły w przekonaniu, iż wszystkie prawa autorskie są przestrzegane przez autorów.

WWF 39/2 (2002)

37

Z KRONIKI OKRĘGU
2002.01.04. Poznań. Kol. Bronisław Jasic−
ki przeprowadził czterogodzinne szkolenie
z zakresu filatelistyki dla pracowników Rejo−
nowego Urzędu Poczty Poznań Miasto.
2002.01.11. Wrocław. Muzeum Poczty
i Telekomunikacji. Wystawa filatelistyczna
„Wędkarstwo – moje hobby” złożona z eks−
ponatów ze zbiorów kol. Janusza Jaskulskie−
go (Koło Poznań−Miasto). Serdecznie gratu−
lujemy!

2002.01.19. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wy−
mienne organizowane przez Koło Poznań−
−Miasto im. Jana Witkowskiego z udziałem
numizmatyków i kolekcjonerów kart tele−
fonicznych.
2002.01.19. Poznań. Walne Zebranie
Sprawozdawczo−Wyborcze Okręgu Wielko−
polskiego PZF. Udział wzięło około 80 człon−
ków i zaproszonych gości, obecnych było

Nowo wybrany Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF. Od lewej: Jerzy Gumny, Andrzej Dudek, Jerzy Gra−
biak, Henryk Krysztofiak, Czesław Jankowski, Ludwik K. Malendowicz, Bogumił Ciesielski, Janusz Jaskulski,
Leszek Wincenciak, Bronisław Jasicki i Mieczysław Rożek
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Bronisław Jasicki, Ludwik K. Malendowicz i Bogumił Ciesielski

43 na 50 wybranych delegatów. Szczegóły
w numerze.
2002.02.09. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wy−
mienne organizowane przez Koło Poznań
Miasto im. Jana Witkowskiego z udziałem
numizmatyków i kolekcjonerów kart tele−
fonicznych.
2002.03.02. Poznań. W gościnnej sali Sto−
warzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Pozna−
niu, ul. Kramarska 2, odbyło się kwartalne
spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym
uczestniczyło ponad 40 osób z całego kraju.
2002.03.01−28. Swarzędz. Pokaz filateli−
styczny eksponatu kol. Arkadiusza Surkowa
„Polonica” w Klubie Filatelisty, Swarzędz,
os. Czwartaków 6.
2002.03.06−07. Poznań. Kol. Bronisław
Jasicki przeprowadził dwa sześciogodzinne
szkolenia z zakresu filatelistyki dla pracow−
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ników RUP Poznań−Miasto (Urzędy Poczto−
we 1, 2, 9, 16, 33 oraz 72). W pierwszym
dniu udział wzięło 12 pracowników, w dru−
gim 13.
2002.03.13. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wy−
mienne organizowane przez Koło Poznań−
−Miasto im. Jana Witkowskiego z udziałem
numizmatyków i kolekcjonerów kart tele−
fonicznych.
2002.03.18−22. Nowy Tomyśl. Komenda
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Pokaz filatelistyczny o samochodach.
2002.03.22.−04.14. Poznań. Galeria Miej−
ska „Arsenał”. Retrospektywna Wystawa
Prac artysty grafika, prof. Andrzeja Jeziorkow−
skiego – wybitnego projektanta polskich zna−
ków pocztowych. Ekspozycja obejmuje m.in.
wiele projektów znaczków, całostek i kasow−
ników okolicznościowych.

39

JANUSZ JASKULSKI
„ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO PZF”

Obradujące 9 lutego 2002 r. w Pozna−
niu Walne Zebranie Sprawozdawczo−Wy−
borcze Delegatów Okręgu Wielkopolskie−
go PZF w uznaniu wieloletniej i owocnej
pracy na rzecz wielkopolskiej filatelistyki
nadało godność „Zasłużony dla Okręgu
Wielkopolskiego PZF” kol. Januszowi Jas−
kulskiemu.
Kol. Janusz Jaskulski urodził się 28 listopa−
da 1939 r. w Poznaniu. W 1958 r. ukończył
Technikum Przemysłu Spożywczego
w Ostrowie Wlkp. Do PZF wstąpił 13 grud−
nia 1965 r., zostając członkiem Koła Poznań−
−Miasto, któremu pozostał wierny do chwili
obecnej. Nieprzerwanie od 1979 r. pełni
funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyj−
nej Koła. Równocześnie w latach 1986−1998
był Prezesem Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Od 1998 r. jest członkiem Zarządu Okręgu
Wielkopolskiego PZF. Był zastępcą delegata
na XVI Zjazd PZF oraz delegatem na XVII
Zjazd PZF w Szczecinie, gdzie znajdował się
w Komisji Skrutacyjnej.

40

Kol. Janusz Jaskulski jest znanym wystaw−
cą filatelistycznym – z zapałem kolekcjonu−
je znaki pocztowe związane z wędkar−
stwem. Jest również zapalonym wędkarzem
oraz działaczem Polskiego Związku Węd−
karskiego. Pierwszą wystawą, na której pre−
zentował swój eksponat, była OWF LESZ−
NO 1972. Eksponat jest ciągle uzupełniany
i ulepszany. Nosił różne tytuły – od „Ama−
torskiego łowienia ryb”, poprzez „Wędkar−
stwo to hobby, sport i wypoczynek”, do
„Wędkarstwo – historia i współczesność”.
Zrozumiałe zainteresowanie na wystawach
(nie tylko filatelistycznych) wzbudza jego
zbiór starych widokówek poświęconych
wędkarstwu.
Brał udział w 3 pokazach oraz 31 wysta−
wach filatelistycznych, w tym 9 okręgowych,
4 bilateralnych, 6 krajowych, 6 ogólnopol−
skich, 4 międzynarodowych, 1 europejskiej
i 1 światowej.
Od 11 stycznia 2002 r. prezentował swój
eksponat „Wędkarstwo – moje hobby”
w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we
Wrocławiu.
W latach 2000−2001 w cotygodniowym
dodatku do „Głosu Wielkopolskiego” prowa−
dził kącik filatelistyczny, w którym opisywał
walory filatelistyczne z motywami wędkarski−
mi (42 artykuły).
Za całokształt działalności na rzecz PZF
wyróżniony został następującymi odznakami
związkowymi: srebrną (1976) i złotą (1980)
Odznaką Honorową PZF, odznaką „Zasłużo−
ny Pracownik Łączności” – srebrną (1987)
i złotą (1993), odznaką „100 lat polskiej fila−
telistyki” (1993), brązową odznaką „Za zasłu−
gi dla polskiej filatelistyki” (1994), odznaką
„50 lat PZF” (2000). Posiada także odznakę
„Za zasługi dla województwa poznańskiego”
(1976) oraz „Odznakę honorową miasta Po−
znania” (1985).
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WALDEMAR PAWLAK
„ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO PZF”
Obradujące 9 lutego 2002 r. w Poznaniu
Walne Zebranie Sprawozdawczo−Wyborcze
Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF
w uznaniu wieloletniej i owocnej pracy na
rzecz wielkopolskiej filatelistyki nadało god−
ność „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskie−
go PZF” kol. Waldemarowi Pawlakowi.
Od wielu lat na wszystkich młodzieżo−
wych imprezach filatelistycznych – szczegól−
nie na tradycyjnych „Spotkaniach z Lupi−
kiem”, na wystawach filatelistycznych oraz
innych imprezach zwraca uwagę postawny
mężczyzna (pamiętamy, gdy był „mniej po−
stawny”) otoczony gromadką dziewczyn
i chłopców. Jest dla nich ojcem, niezastąpio−
nym opiekunem i przewodnikiem. Potrafi
młodzieży przekazać wiele wartości, wzbu−
dzić w nich wspaniałe zainteresowania oraz
entuzjazm i zapał do filatelistyki. To kolega
Waldemar Pawlak, nieoceniony i wzorowy
wychowawca młodzieży, wybitny pedagog,
opiekun wielu młodzieżowych kół filatelis−
tycznych.
Kol. Waldemar Pawlak urodził się
28 września 1949 r. w Turku. Jest absolwen−
tem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, magistrem matematyki. Od
1968 r. pracuje jako nauczyciel w wielu
szkołach Wielkopolski, od 1989 r. w Turku.
Wszędzie, gdzie pracuje, organizuje mło−
dzieżowe (szkolne) koła filatelistów. W la−
tach 1977−1982 prowadzi MKF w Szkole
Podstawowej w Łubiance, w latach 1982−
−1989 w Szkole Podstawowej w Ponętowie
Górnym. W 1989 r. przenosi się do Turku, od
tego czasu prowadzi MKF w Państwowym
Domu Dziecka i Szkole Podstawowej nr 3.
Od 1994 r. prowadzi także koło młodzieżo−
we w Środowiskowym Ognisku Wychowaw−
czym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy
Parafii św. Barbary w Turku. Od 1989 r. jest
członkiem Koła PZF w tym mieście. Kol. Wal−
demar Pawlak jest znanym działaczem To−
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warzystwa Przyjaciół Dzieci, obecnie preze−
sem Zarządu Powiatowego TPD w Turku. Od
1991 r. jest dyrektorem Szkoły Podstawowej
nr 3 w tej miejscowości.
Wychowankowie kol. Waldemara Pawla−
ka poszczycić się mogą wieloma osiągnięcia−
mi filatelistycznymi. Biorą udział w konkur−
sach filatelistycznych, projektują znaczki,
zwiedzają wystawy. Jego wychowankowie
corocznie uczestniczą w Ogólnopolskich
Młodzieżowych Konkursach Filatelistycz−
nych, pomagają w organizowaniu pokazów
filatelistycznych. Uwielbia go młodzież, nie
tylko filatelistyczna. Jest kawalerem „Orderu
Uśmiechu”, przyznanego mu w 2000 r.
W tymże roku otrzymał medal dra Henryka
Jordana, a rok wcześniej medal „Komisji Edu−
kacji Narodowej”. Za swą wybitną działal−
ność wśród młodzieży otrzymał następujące
wyróżnienia Polskiego Związku Filatelistów:
brązową (1979), srebrną (1983) oraz złotą
(1988) „Odznakę Honorową PZF”, a także
odznakę „50−lecia PZF” (2000).
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EKSPONATY TEMATYCZNE NA OGÓLNYCH ŚWIATOWYCH
WYSTAWACH FILATELISTYCZNYCH W LATACH 1992−2001.
ANALIZA WYSTAW I WYRÓŻNIEŃ
Od szeregu lat prowadzę analizę świato−
wych wystaw filatelistycznych, ze szczegól−
nym uwzględnieniem wystawiennictwa eks−
ponatów tematycznych. W ubiegłym roku
minęło 10 lat od chwili wprowadzenia no−
wych zasad opracowywania eksponatów te−
matycznych, stąd okazja do przeanalizowa−
nia w tym aspekcie całej dekady 1992−2001.

W dziesięcioleciu tym zorganizowano łącz−
nie 19 ogólnych światowych wystaw filate−
listycznych pod patronatem FIP, z tego
10 w Europie, 6 w Azji oraz 3 w obu Ame−
rykach. Ogólne światowe wystawy to te, na
których pokazuje się eksponaty we wszyst−
kich klasach. Na wystawach tych w klasach
konkursowych łącznie prezentowano ponad

Eksponaty tematyczne na ogólnych światowych wystawach filatelistycznych w latach 1992−2001 i uzyskane
wyróżnienia
Wystawa

LG

G

LV

V

LS

S

SB

B

D/CP

Suma

2
–
2
–
–
–
3
–
2
1
–
1
4
3
3
2
4
4
2

16
10
7
9
12
10
7
7
7
9
9
10
13
14
3
11
14
15
9

10
11
11
8
14
13
15
15
18
14
12
17
23
22
17
15
19
15
20

21
20
19
18
17
30
22
23
24
18
13
13
26
26
28
11
21
20
10

25
22
14
11
15
15
18
9
18
18
18
18
8
14
21
8
25
27
6

16
25
16
11
18
15
12
7
5
15
13
6
3
8
4
2
12
13
2

4
17
4
1
11
4
4
2
3
1
5
4
2
1
5
1
8
5
2

3
21
6
2
12
3
2
5
–
4
4
1
1
1
7
1
3
2
–

2
10
6
2
5
5
2
2
1
2
–
–
–
–
–
1
3
1
1

99
136
85
62
104
95
85
70
78
82
74
70
80
89
88
52
109
102
52

Suma

33

192

289

380

310

203

84

78

43

1612

% eksponatów

2,0

11,9

17,8

23,7

19,3

12,6

5,2

4,8

2,7

100

GRANADA ’92
POLSKA ’93
BRASILIANA ’93
BANGKOK ’93
PHILAKOREA ’94
SINGAPORE ’95
CAPEX ’96
ISTANBUL ’96
PACIFIC ’97
MOSKWA ’97
INDEPEX ’97
ISRAEL ’98
IBRA ’99
PHILEXFRANCE ’99
CHINA ’99
LONDON 2000
ESPAÑA 2000
BELGICA 2001
PHILANIPPON ’01

Objaśnienia: LG – medal duży złoty, G – medal złoty; LV – medal duży pozłacany; V – medal pozłacany;
LS – medal duży srebrny; S – medal srebrny; SB – medal posrebrzany; B – medal brązowy; D – dyplom; CP – zaświad−
czenie uczestnictwa.
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12 500 eksponatów, w tym 9824 eksponaty
znaków pocztowych (pozostałe to literatu−
ra). W klasach tematycznych prezentowano
1624 eksponaty, stanowiły więc one 16,5%
wszystkich zbiorów znaków pocztowych.
Jest to wysoki procent i podkreśla ważną
rolę, jaką wśród filatelistów odgrywają zbie−
racze tematycy.
Średnio na jedną światową wystawę fila−
telistyczną w latach 1992−2001 przypadało
85 eksponatów tematycznych. Znacznie po−
wyżej tej średniej reprezentowane były one
na następujących wystawach: POLSKA ’93
(136), PHILAKOREA ’94 (104), ESPAÑA
2000 (109), BELGICA 2001 (102) i GRANA−
DA ’92 (99), natomiast dużo poniżej tej śred−
niej na wystawach LONDON 2000 (52),
PHILANIPPON ’01 (52) i BANGKOK ’93
(62). Zaledwie 2% prezentowanych ekspo−
natów zostało wyróżnionych medalem du−
żym złotym, przy czym medalem takim zo−
stały wyróżnione eksponaty na wszystkich
wystawach, począwszy od ISRAEL ’98.
Wcześniej takie medale przyznawano spo−
radycznie. Medalem złotym wyróżniono
prawie 12% prezentowanych eksponatów,
najwięcej przyznano medali w stopniu du−
żego pozłacanego (prawie 18%), pozłaca−
nego (prawie 24%) i dużego srebrnego (oko−
ło 19%). Łącznie medalem pozłacanym
i wyższymi wyróżniono 55,4% prezentowa−
nych eksponatów, natomiast medalem du−
żym pozłacanym i wyższymi (od których
przyznaje się 8 ekranów wystawienniczych)

31,7%. Należy jednakże pamiętać, iż wy−
różnienia te często otrzymywały te same
eksponaty. Rekordziści w tym okresie brali
udział w 10 lub nawet więcej wystawach
światowych.
Trzeba podkreślić, iż uzyskiwane w kla−
sach tematycznych wyróżnienia medalowe
są zazwyczaj niższe o dwa stopnie od wy−
różnień uzyskiwanych w takich klasach, jak
tradycyjna, historii poczty, aerofilatelistyka
czy też znaków fiskalnych. Pisze o tym
kol. G. Dahlvig, w najbliższym czasie przed−
stawię także swoją podobną analizę.

Źródła:
Dahlvig G.: What’s wrong with thematic exhibits?. „TC
News” 2001, nr 13, s. 13−17.
Katalogi wszystkich wyżej wymienionych wystaw filate−
listycznych.
Malendowicz L.K.: Najlepsze eksponaty tematyczne pre−
zentowane na światowych wystawach filatelistycz−
nych, ich tematyka oraz analiza ocen. „Filatelista
1997, nr 44, s. 217−219.
Malendowicz L.K.: Eksponaty tematyczne na światowych
wystawach filatelistycznych – analiza tematów. „Fi−
latelista” 1998, nr 45, s. 14−15.
Malendowicz L.K.: Najlepsze eksponaty tematyczne na
światowych wystawach filatelistycznych – udział po−
szczególnych krajów. „Filatelista” 1998, nr 45, s. 103.
Malendowicz L.K.: Ogólne światowe wystawy filateli−
styczne pod patronatem FIP, 1993−1998. „Filatelista”
1999, nr 46, s. 237.
Malendowicz L.K.: Światowe wystawy filatelistyczne
1992−1998. Analiza wystawiennictwa w klasie tema−
tycznej. „Filatelista” 1999, nr 46, s. 260−264.

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

„WĘDKARSTWO – MOJE HOBBY”
Pod takim tytułem odbyła się w Muzeum
Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu nie−
zwykle interesująca wystawa ze zbiorów Ja−
nusza Jaskulskiego z Poznania. Wystawa nie−
zwyczajna, gdyż uwieńczyła trzydziestoletni
okres działalności wystawienniczej Janusza –
od „Leszna ’72” do „Eurocuprum 2001”.
Upamiętniona została datownikiem okolicz−
nościowym stosowanym w stoisku poczty
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w muzeum i w Urzędzie Pocztowym Wro−
cław 1.
Na uroczystym otwarciu w dniu 11 stycz−
nia 2002 r. w obecności wielu filatelistów
i gości autor omówił plan swego eksponatu
oraz najciekawsze walory. Potem przy ekra−
nach odpowiadał na liczne pytania, rozda−
wał autografy. Warto przypomnieć, iż eks−
ponat „Wędkarstwo – moje hobby” był
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Autor, pierwszy od lewej, udziela wyjaśnień przed własnym zbiorem

wielokrotnie (bodajże dziewięć razy) od
nowa opracowywany przez Janusza. Pamię−
tam wiele gorących dyskusji autora z zespo−
łami sędziowskimi po licznych wystawach –
dyskusji, które owocowały później usunię−
ciem drobnych usterek, a więc jeszcze lep−
szym przygotowaniem eksponatu.
Obok znaków pocztowych kol. Janusz Jas−
kulski pokazał także unikatowy zbiór dwustu
starych widokówek o tematyce wędkarskiej,
wiele kart telefonicznych, stare XVIII− i XIX−
−wieczne ryciny, a także dokumenty ikonogra−
ficzne pierwszych organizacji wędkarskich
na ziemiach polskich. Tak więc temat poka−
zany został w sposób wyczerpujący.
Warto przytoczyć plan eksponatu, tak
ważny dla eksponatów tematycznych:

Wędkarstwo
– historia i współczesność
Początki wędkarstwa giną w mrokach
dziejów. Niemożliwym jest dziś stwierdzić,
gdzie i kiedy po raz pierwszy człowiek pró−

44

bował złowić rybę za pomocą wędki, a kie−
dy użył jej do celów rekreacyjnych. Wędkar−
stwo jako jedna z form rybołówstwa wraz
z rozwojem cywilizacji przekształciło się
w hobby dla milionów ludzi na świecie.
Pierwsze organizacje powstały w połowie
XIX w. W Polsce wędkarstwo w zorganizowa−
nej formie liczy ponad sto lat. Merytoryczną
część zbioru opracowano w oparciu o prze−
pisy Światowej Federacji Wędkarskiej (CIPS)
i „Regulaminu Sportowego Połowu Ryb” usta−
lonego przez Polski Związek Wędkarski.
1. W MROKACH DZIEJÓW
1.1. Pochodzenie ryb
1.2. Pierwotne sposoby połowu
1.3. Źródła wędkarstwa
2. SPRZĘT WĘDKARSKI
2.1. Wędziska i kołowrotki
2.2. Wędka i jej elementy
2.3. Akcesoria wędkarskie
2.4. Producenci
3. SEKRETY ŁOWIENIA – na co biorą ryby
3.1. Przynęty naturalne
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Karta wystawowa „Źródła wędkarstwa”
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Karta „Rzeki i potoki”
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Karta „Łowcy i ich trofea”
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4.

5.

6.

7.

3.1.1. Roślinne
3.1.2. Zwierzęce
3.2. Przynęty sztuczne
3.2.1. Błystki – wahadłowe i obroto−
we
3.2.2. Sztuczne muchy
3.2.3. Woblery, twistery, rippery
ŁOWISKA – wodne akweny
4.1. Rzeki i potoki
4.2. Stawy i jeziora
4.3. Morza i oceany
OCHRONA ŚRODOWISKA WOD−
NEGO
5.1. Hodowla i zarybianie
5.2. Wymiary ochronne i polskie rekordy
5.3. Ekologia
SPORT WĘDKARSKI
6.1. Mistrzostwa świata
6.2. Mistrzostwa Europy
6.3. Mistrzostwa krajowe
6.4. Turnieje, imprezy
STOWARZYSZENIA I ICH DZIAŁANOŚĆ
7.1. Organizacje i Kluby
7.2. Wystawy i pokazy

8. PASJE i FASCYNACJE
8.1. Wędkujące osobistości
8.2. Młodzieżowe hobby
8.3. Łowcy i ich trofea
8.4. Niezłowione okazy
9. WYOBRAŻENIA O WĘDKARSTWIE
9.1. Wędkarze w kulturze i sztuce
9.2. Wędkarze w bajkach i legendach
Na stronie tytułowej eksponatu plan po−
dany jest także w języku niemieckim, a z re−
produkowanych na kolejnych stronach kil−
ku kart wystawowych widać wyraźnie,
w jaki sposób rozwiązuje Janusz, w języ−
kach polskim i niemieckim, niełatwy prze−
cież problem narracji tematycznej. Dzięku−
jemy autorowi za wyrażenie zgody na te
reprodukcje.
Na końcu pozostaje nam tylko życzyć Ja−
nuszowi złowienia wszystkich rarytasów do
zbioru i wielu najcenniejszych medali na
wystawach.
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014

WYSTAWA PRAC PROFESORA ANDRZEJA JEZIORKOWSKIEGO
W Galerii Miejskiej Arsenał na Starym
Rynku w Poznaniu odbyła się retrospektyw−
na wystawa prac artysty grafika Andrzeja Je−
ziorkowskiego, której towarzyszył pięknie
wydany przez galerię album Andrzej Jezior−
kowski, opracowany przez Adama Kocha−
nowskiego, Danutę Kudła i Mirosława Paw−
łowskiego. Wystawę upamiętnia także
datownik okolicznościowy opisany w tym nu−
merze WWF.
Znakomity poznański grafik i rysownik,
profesor na Wydziale Architektury Politech−
niki Poznańskiej, urodził się w 1931 r.
w Poznaniu, jest absolwentem sławnego Li−
ceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Karola
Marcinkowskiego, ukończył studia na Wy−
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dziale Architektury Wnętrz PWSSP w Po−
znaniu. Profesor Jeziorkowski wypowiada
się w grafice warsztatowej (przeważnie
w tzw. suchorycie), jak i grafice użytkowej.
Zilustrował wiele książek, tomików poezji,
stworzył, dzięki biegłości w szlachetnych
technikach graficznych, wiele przepięk−
nych poetyckich pejzaży. Jest autorem wie−
lu znaczków, kart pocztowych i datowni−
ków okolicznościowych.
Wymieńmy tu tylko niektóre:
Znaczki:
• emisja „Szlak bursztynowy” z okazji
ŚWF „Polska ’93” – 4 znaczki i blok (Fischer
3278−3281, blok 107, 107I, 107II.
• 500 lat Sejmu Polskiego, nr 3299,
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• blok „Legenda o Orle Białym”, znaczek
3301 A,B w bloku 108 A,B, z okazji ŚWF
„Polska ’93”,
• Mistrzostwa świata w powożeniu za−
przęgami parokonnymi w Poznaniu, 3405−
−3406 w ozdobnym arkusiku,
• 200. rocznica urodzin Jana Edmunda
Strzeleckiego, 3520.
Kartki pocztowe:
• ŚWF Polska ’93, Cp 1034 – motyw z tej
kartki ozdabia od lat okładkę naszego kwar−
talnika,
• Bilateralna wystawa filatelistyczna „Pol−
ska – Izrael” w Katowicach, Cp 1054,

• 75. rocznica Powstania Wielkopolskie−
go, Cp 1061,
• Rocznice Sienkiewiczowskie, Cp 1114,
• 65 lat klubu sportowego „Pocztowiec”
w Poznaniu, Cp 1161,
• 75 lat Towarzystwa Miłośników Miasta
Poznania, Cp 1163,
• 750 lat Zamku Królewskiego w Pozna−
niu, Cp 1210.
Miłemu Profesorowi życzymy jeszcze
wielu równie pięknych znaków poczto−
wych!
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014

Czy zaprenumerowa³e ju¿
Wielkopolskie Wiadomoci Filatelistyczne?
WWF 39/2 (2002)
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SKŁAD KOMISJI DS. FILATELISTYKI MŁODZIEŻOWEJ
Uprzejmie informujemy, iż komisja do
spraw filatelistyki młodzieżowej przy Zarzą−
dzie Okręgu Wielkopolskiego PZF pracuje
w składzie:
Jerzy Grabiak – przewodniczący,

oraz członkowie:
Ryszard Nowak, Andrzej Świdurski i Re−
migiusz Warzecha.
Konsultantem jest wiceprezes ZO Broni−
sław Jasicki.

WALDEMAR PAWLAK – KAWALEREM ORDERU UŚMIECHU
W dniu 16 grudnia 2001 r. w Turku
w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się bar−
dzo miła uroczystość pasowania kol. Wal−
demara Pawlaka kawalerem Orderu Uśmie−
chu. Nowo pasowany kawaler zgodnie
z tradycją musiał wypić pełen kielich soku
cytrynowego bez skrzywienia się i nasz bo−
hater spełnił ten warunek z uśmiechem na
twarzy. Wiwatom i serdecznym życzeniom
nie było końca.
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Warto nadmienić, iż kol. Waldemar Paw−
lak jest długoletnim opiekunem Młodzieżo−
wego Koła Filatelistycznego przy Szkole Pod−
stawowej nr 3 w Turku, także jej dyrektorem
oraz Prezesem Zarządu Powiatowego Towa−
rzystwa Przyjaciół Dzieci w Turku.
Przyłączamy się z serdecznymi gratulacja−
mi i życzeniami dalszej owocnej pracy spo−
łecznej dla dobra wszystkich dzieci.
Jerzy Grabiak
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RAWICZ
Opiekun MKF w Rawiczu, kol. mgr Stefan
Skrzypek, nadesłał nam opis sylwetek dwu
wzorowych zbieraczy.
• Michał Jarczewski, ur. 17 kwietnia
1989 w Rawiczu, bardzo sumienny uczest−
nik. Przygotował eksponat „Polskie okolicz−
nościowe nalepki polecenia”, za który otrzy−
mał na OWF „R−2000” Ostrzeszów medal
pozłacany, OWF „Gostyń’2000” medal duży
srebrny, KWF II stopnia „30 lat MKF Dąbro−
wa w Łodzi 2001” medal srebrny. Aktywnie
uczestniczył w Młodzieżowych Konkursach
Filatelistycznych.

• Tomasz Jarczewski, ur. 11 grudnia 1991
w Rawiczu. Przygotował eksponat: „Jan Pa−
weł II – polskie znaki pocztowe”, wyróżnio−
ny na OWF „Gostyń 2000” medalem srebr−
nym, KWF „Łódź 2000” pozłacanym, na
„III Polsko−Słowackiej MWF „Chorzów 2001”
medalem srebrnym. Ponadto nagrodą w kon−
kursie PZF Szczecin w 2001 i srebrnym me−
dalem na OWF „Militaria 2001” w Głogowie.
Obaj byli głównymi organizatorami wspa−
niałych imprez: „Młodzieżowy Wernisaż Fi−
latelistyczny Rawicz ‘99” oraz „Rawicz
2001”.

XL OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY
KONKURS FILATELISTYCZNY
Okręgowy finał konkursu „Polskie parki
narodowe i krajobrazowe” odbył się
13 kwietnia br., tradycyjnie w gościnnych
murach Szkoły Podstawowej nr 25 w Pozna−
niu. Jak zawsze szkoła ugościła wszystkich
śniadaniem i obiadem.
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Ogółem w konkursie wzięło udział
529 uczestników z 20. MKF, w tym 258 nie−
zrzeszonych, lecz do finału dotarło tylko
24 uczestników na 30 zgłoszonych.
Konkurs składał się z dwu części: testów
(tematycznego i filatelistycznego), za które
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można było otrzymać 35 pkt., i budowy zbio−
ru filatelistycznego – 15 pkt. Oceny każdego
zbioru dokonali sędziowie filatelistyczni, pre−
zesi Bogumił Ciesielski i Bronisław Jasicki.
W czasie rozwiązywania zadań konkur−
sowych opiekunowie uczestniczyli w szko−
leniu z zakresu budowy zbiorów i zmian
w regulaminach FIP dotyczących młodzieżo−
wych wystaw filatelistycznych. Po dyskusji
przy kawie nastąpiła koleżeńska wymiana
doświadczeń w pracy z młodzieżą i sposo−

bami propagowania rozwoju filatelistyki
wśród dzieci i młodzieży. W toku dyskusji
stwierdzono, iż sprawiedliwszym podziałem
na grupy wiekowe byłoby połączenie szkoły
podstawowej z gimnazjum.
Zadania testowe oceniała komisja konkur−
sowa w składzie: Ryszard Nowak – przewod−
niczący oraz członkowie Jerzy Szkudlarz
i Andrzej Świdurski. Po podliczeniu uzyska−
nych punktów z obydwu konkurencji czo−
łówka konkursu wyglądała następująco:

Grupa młodsza
Lp.

Imię i nazwisko

MKF

1.
2.

Łukasz Dembski
Andrzej Wolniewicz
Paulina Poprawka

MKF przy ZO Wlkp.
MKF Gostyń
MKF Tuliszków

1.
2.
3.

Piotr Kaluba
Sebastian Kujath
Tomasz Fortuniak

MKF przy ZO Wlkp.
LO nr 3 Poznań
MKF Gostyń

Testy

Zbiór

Razem

28
22
26

8
11
7

36
33
33

33
32
30

13
12
12

46
44
42

Grupa starsza

W finale ogólnopolskim Okręg nasz będą
reprezentować: w grupie młodszej Łukasz
Dembski i w starszej Piotr Kaluba.
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Jury konkursu stwierdziło, iż tegoroczny
poziom wiedzy oraz znajomość budowy
zbiorów stały na dużo wyższym poziomie niż
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w poprzednich latach. Przed ogłoszeniem
wyników i wręczeniem nagród Prezes ZO
Wielkopolskiego Bogumił Ciesielski wręczył
Łukaszowi Dembskiemu brązową młodzie−
żową odznakę filatelistyczną.
Dzięki licznym sponsorom, a mianowicie:
– Dyrekcji Okręgu Poczty Polskiej w Po−
znaniu,
– Rejonowemu Urzędowi Pocztowemu
Poznań Miasto,
– Wydawnictwu Towarzystwa Chrystuso−
wego „Hlondianum” w Poznaniu,
– panu Wawrzyńcowi Genei, właścicie−
lowi Sklepu Filatelistycznego w Poznaniu,
ul. Św. Marcin 37,

– kol. Bronisławowi Jasickiemu,
– kol. Kazimierze Kustro,
każdy uczestnik finału okręgowego nagro−
dzony został walorami filatelistycznymi i rze−
czowymi upominkami. Tą drogą jeszcze raz
pragniemy podziękować wszystkim sponso−
rom za serce i życzliwość.
Serdeczne wyrazy podziękowania kieru−
jemy do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25
w Poznaniu, Pana Remigiusza Warzechy,
dzięki któremu mogliśmy godnie i sprawnie
przeprowadzić konkurs.
Jerzy Grabiak

TYDZIEŃ KOLEKCJONERA W GOSTYNIU
W dniach 11−19 maja 2002 r. z okazji
45 lat istnienia Koła PZF Gostyń odbyła się
wystawa „Tydzień kolekcjonera”. Wśród
eksponatów znalazły się nie tylko znaki
pocztowe, lecz także plakaty, stare fotogra−
fie i pocztówki, ślubne telegramy, karty tele−
foniczne, etykiety zapałczane, militaria, sta−
re zegary oraz medale. Wśród wystawców
znaleźli się także członkowie Koła Młodzie−
żowego PZF. Swoje zbiory pokazali:
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B. Bzdęga, P. Bayer, A. Wolniewicz, Ł. Du−
dek, T. Fortuniak, Ł. Mischke, R. Mischke,
L. Piszczelak i M. Świdurski.
Wystawa cieszyła się dużym powodze−
niem zarówno wśród dorosłych, jak i mło−
dzieży, wszyscy podziwiali wystawę z wyraź−
nym zainteresowaniem i podziwem.
Andrzej Świdurski
Opiekun MKF w Gostyniu
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2002.01.13. UP 61−890 Poznań 1. Da−
townik okolicznościowy przygotowany
przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu.
Datownik okrągły, o średnicy 40 mm. Na
rysunku dziecko i kontur serca. Na obwo−
dzie napis: „X FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY / 13.01.2002 PO−
ZNAŃ 1”. Projekt przygotował Romuald Sy−
nakiewicz.
2002.02.23. UP 60−900 Poznań 2. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu, okrą−
gły, o średnicy 39 mm. Na rysunku uczeń
i uczennica. Na obwodzie napis: „TECHNI−

KUM POCZTOWE / POZNAŃ 2 23.02.2002
/ na VI WIELKOPOLSKICH TARGACH EDU−
KACYJNYCH”. Projekt przygotował Andrzej
Krynicki.
2002.03.01. UP. 62−200 Gniezno 1. Da−
townik przygotowany przez Centralny Za−
rząd Poczty Polskiej z okazji emisji znaczka

z serii „Miasta Polskie” jako datownik Pierw−
szego Dnia Obiegu (FDC), okrągły, z rysun−
kiem tarczy herbowej z orłem. Na obwodzie
napis: „GNIEZNO 1 MIASTA POLSKIE
01.03.2002”.
2002.03.03. UP 61−400 Poznań 9. Da−
townik okolicznościowy przygotowany

przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu
z okazji Jarmarku Kaziukowego, okrągły,
o średnicy 40 mm. Na rysunku korona kró−
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lewicza, krzyż i stylizowane kwiaty. Na ob−
wodzie napis: „400−LECIE KANONIZACJI
ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 03.03.
2002 POZNAŃ 9 / JARMARK KAZIU−
KOWY”.

2002.03.15. UP 62−050 Mosina 1. Da−
townik przygotowany przez Dyrekcję
Okręgu Poczty w Poznaniu, okrągły, o śred−
nicy 38 mm. W kontur Ziemi Mosińskiej
wrysowano herb Mosiny i pomnik Eleganta
z Mosiny. Na obwodzie napis: „700−LECIE
KRÓLEWSKIEGO MIASTA MOSINA 1 /
15030211/. Stosowano datownik stały,
ozdobny, ze zmienną datą, który miał rów−
nież zmienną godzinę. Projekt datownika
przygotował Romuald Synakiewicz.
2002.03.16. UP 89−310 Łobżenica. Da−
townik okolicznościowy przygotowany
przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Pile,

okrągły o średnicy 39 mm, z rysunkiem
Matki Bożej Góreckiej. Na obwodzie na−
pis: „MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ W SANK−
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TUARIUM MARYJNYM W GÓRCE KLASZ−
TORNEJ / ŁOBŻENICA 16.03.2002 / MAT−
KA BOŻA GÓRECKA”.
2002.03.22. UP 61−740 Poznań 9. Da−
townik okolicznościowy przygotowany
przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu,

okrągły o średnicy 40 mm z rysunkiem re−
kwizytów grafika w tarczy herbowej. Na
obwodzie napis: „WYSTAWA RETROSPEK−
TYWNA PRAC ARTYSTY GRAFIKA AN−
DRZEJA JEZIORKOWSKIEGO / 22.03.2002
POZNAŃ 9”. Datownik projektował Lech
Frąckowiak.
2002 03.25. UP 62−800. Kalisz 1. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez

Urząd Miejski w Kaliszu, okrągły o średnicy
40 mm, z rysunkiem fragmentu architekto−
nicznego Katedry Kaliskiej oraz herbu Die−
cezji Kaliskiej. Na obwodzie napis: „DZIESIĘ−
CIOLECIE DIECEZJI KALISKIEJ / 25.03.2002
KALISZ 1”.
Kazimierz Krawiarz
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CIEKAWE WIELKOPOLANA
Tradycyjnie reprodukujemy kolejne całości pocztowe związane z Wielkopolską.

Ryc. 1. Kartka pocztowa z leszczyńskim datownikiem okolicznościowym nr 37026 „Leszno Wlkp. buduje
świątynię. Pomóż zbożnemu dziełu”

Ryc. 2. Znaczek makulaturowy nr 359 na niefilatelistycznym liście wysłanym 4 września 1945 r. z Poznania

Janusz Berbeka
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GÓRKA DUCHOWNA
Mija 45 lat od pierwszego zjazdu zbiera−
czy znaków pocztowych o tematyce chrze−
ścijańskiej, który 7 lipca 1957 r. odbył się
w wielkopolskim Sanktuarium Maryjnym
w Górce Duchownej. Wydarzenie to uważa
się za dzień narodzin Klubu „Święty Gabriel”,
a miejsce za kolebkę narodzin polskiej filate−
listyki religijnej. Jeszcze dwukrotnie była Gór−
ka Duchowna świadkiem znaczących spo−
tkań filatelistów. Raz, gdy 29 sierpnia 1992 r.
przybyli tu z pielgrzymką uczestnicy IX Kon−
gresu Światowej Federacji Stowarzyszeń
Świętego Gabriela, i po raz drugi, gdy
w 40. rocznicę założenia swojego bractwa,
na dzień 7 lipca 1997 r. wyznaczyli tu spo−
tkanie członkowie Klubu „Święty Gabriel”.

dnia jego pełna nazwa brzmi: Kościół para−
fialny pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Mi−
chała Archanioła.
Góreckiemu sanktuarium poświęcono do
tej pory trzy okolicznościowe stemple poczto−
we. Pierwszy z nich stosowano 7 lipca 1957 r.
w Górce Duchownej z okazji pierwszego
zjazdu zbieraczy znaków pocztowych o te−
matyce religijnej. Jego projektantem jest Ro−
muald Biernacki z Leszna. Drugi stempel sto−
sowano 6 grudnia 1997 r. w Bielsku−Białej
podczas VIII zjazdu Klubu „Święty Gabriel”.
Trzeci kasownik, zaprojektowany przez Bog−
dana Michalaka i stosowany 7 lipca 2002 r.
w Poznaniu, upamiętnia 45. rocznicę założe−
nia Klubu „Święty Gabriel”.

Kościół

Cudowny obraz

Znakomity historyk Kościoła, ks. prof. dr
Józef Nowacki (1893−1964) w dziele pt. Dzie−
je Archidiecezji Poznańskiej (Poznań 1964)
napisał, że Górka, zwana Lubińską, Duchow−
ną lub Mniszą, jeszcze przed rokiem 1248
została przekazana w darze przez komesa
Mateusza z rodu Awdańców klasztorowi be−
nedyktynów w Lubiniu. Na przełomie XIII
i XIV w. mnisi wznieśli tu kościół i poświęcili
go św. Michałowi archaniołowi. W ciągu
wieków świątynia była kilka razy przebudo−
wywana, by w XIX w. otrzymać dzisiejszy
kształt i wygląd. Proboszcz górecki, ks. Józef
Krótki (1848−1920), w latach 1902−1903 wy−
budował okazałą wieżę, prawdziwą ozdo−
bę świątyni. 27 września 1966 r. zmieniono
tytuł kościoła w Górce Duchownej. Od tego

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocie−
szenia znajduje się w Górce Duchownej co
najmniej od 1410 r. Przywieziony przez be−
nedyktynów z Lubinia w czasie panującej
w okolicy zarazy, pozostał tu na stałe.
W nocy z 9 na 10 października 1927 r.
w góreckim kościele wybuchł pożar. Ogień
strawił cudowny obraz. Już podczas odpustu
Zielonych Świąt w 1928 r. poświęcono wier−
ną kopię wizerunku Matki Boskiej Góreckiej,
namalowaną na miedzianej blasze przez kra−
kowskiego artystę Mariana Szczurkowskiego,
ucznia Jana Matejki. Dnia 28 sierpnia 1966 r.
jego koronacji dokonał ks. arcybiskup Anto−
ni Baraniak, Metropolita Poznański.
W 1997 r. Poczta Polska wydała znaczek
z cudownym obrazem Matki Bożej Pociesze−
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skich, działacza charytatywnego i społeczne−
go, a nade wszystko czciciela Matki Bożej.
Pozbawiony pod koniec życia dachu nad
głową dnia 9 maja 1870 r. przybył do Górki
i tu pozostał do śmierci. Zmarł 7 sierpnia

nia z Górki Duchownej. W ten sposób speł−
niło się pragnienie zbieraczy znaków pocz−
towych o motywach religijnych, tak bardzo
związanych z sanktuarium góreckim. 7 lipca
1997 r., dokładnie w dniu 40−lecia powsta−
nia Stowarzyszenia Filatelistów Polskich
pw. Archanioła Gabriela, stosowano w Po−
znaniu okolicznościowy datownik pocztowy
z wizerunkiem góreckiej Matki Bożej Pocie−
szenia, zaprojektowany przez toruńskiego ar−
tystę grafika Norberta Kowalskiego.

Znaczek z cudownym obrazem oraz gó−
recki kościół widnieją na beznominałowych
kartkach pocztowych wydanych w latach
2001 i 2002 przez rejonowy Urząd Poczty
Poznań−Miasto.

Błogosławiony Edmund Bojanowski
(1824−1871)
Z sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Górce Duchownej splata się życie bł. Ed−
munda Bojanowskiego, założyciela zgroma−
dzenia zakonnego Sióstr Służebniczek Niepo−
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
twórcy ochronek wiejskich na ziemiach pol−
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1871 r. Na góreckiej plebanii zachował się
jego pokój. Dnia 13 czerwca 1999 r. papież
Jan Paweł II beatyfikował go w Warszawie.
Bł. Edmundowi Bojanowskiemu poświę−
cono dwa stemple pocztowe. Pierwszy z nich
stosowano 13 czerwca 1999 r. w Gostyniu
Poznańskim z okazji beatyfikacji, drugi

12 września 1999 r. w Luboniu dla upamięt−
nienia diecezjalnej uroczystości dziękczyn−
nej za beatyfikację. W cyklu „Dworki polskie”
ukazał się w 2000 r. znaczek o wartości no−
minalnej 80 gr, przedstawiający klasycystycz−
ny dwór w Grabonogu koło Gostynia, w któ−
rym urodził się Edmund Bojanowski.
Cieszymy się ogromnie, że stale się po−
większa dokumentacja pocztowa i filateli−
styczna Górki Duchownej – sanktuarium bli−
skiego każdemu kolekcjonerowi znaków
pocztowych o tematyce religijnej.
Bogdan Michalak
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FILATELISTYCZNE GRILLE
W naszej Encyklopedii filatelistyki nie ma ha−
sła „grill”, które od szeregu lat jest bardzo po−
wszechnym i ważnym angielskojęzycznym
określeniem w filatelistyce – chociażby z tej przy−
czyny, iż znaczek z grillem znajduje się chyba
w pierwszej piątce najdroższych znaczków świa−
ta. Czym jest grill w filatelistyce?
James Mackay podaje następującą definicję:
„grill: znak ochronny w formie małych kwadra−
tów wytłoczonych na niektórych znaczkach Sta−
nów Zjednoczonych i Peru. Grille te, rozmieszczo−
ne w kształcie kwadratów lub diamentów,
przerywają włókna papieru i umożliwiają lepszą
penetrację tuszu, uniemożliwiając w ten sposób
usuwanie kasownika ze znaczka w celu jego po−
nownego użycia“.

Na odwrocie znaczków z grillem znajduje się
charakterystyczna siatka przypominająca wzór
obserwowany na potrawach przypiekanych na
ruszcie, czyli grillu. Siatka ta bardzo często wy−
stępuje tylko na części odwrotnej powierzchni
znaczka – nie pokrywa ona całej jego powierzch−
ni. Podane w naszej encyklopedii pojęcia „pa−
pier żeberkowany“ oraz „papier vergé“ mówią,
iż ten znak ochronny odnosi się do całej odwrot−
nej powierzchni znaczka, natomiast pojęcie
„grill“ tego nie zakłada.
Znak ochronny w formie grilla stosowany był
już w latach 60. XIX w. w Stanach Zjednoczo−
nych, a dokładnie w latach 1867−1871. Znaczki

z grillem ukazywały się także w Peru, około lat
1875−1885. Znaczki te były produkowane przez
znaną amerykańską firmę National Bank No−
te Co. Twórcą maszyny do wytwarzania grilli był
Charles F. Steel. Mogła wytwarzać ona grille
z uniesionymi małymi polami (z angielskiego
„points up”) lub z zagłębieniami czy też wgłę−
bieniami („points down”). Istnieją także odmiany
grilli, podwójne grille, grille odwrócone itp. Czę−
sto grille – jako przebijające – widoczne są także
na przedniej powierzchni znaczka.
Systematykę znaków ochronnych typu grill na
znaczkach USA wprowadził William L. Steven−
son. W 1913 r. opracował on klasyfikację litero−
wą określającą typy grilla – a więc litery A, B, C
aż do H. Rok później do swej klasyfikacji dodał
literę Z dla typu grilla, któremu nie mógł przypi−
sać wcześniejszych liter. Ten ostatni typ grilla po−
siada najdroższy znaczek Stanów Zjednoczo−
nych. Jest to znaczek z Benjaminem Franklinem,
drukowany w 1868 r., o wartości 1 centa, niebie−
ski, z grillem typu Z (w katalogu Scotta nr 85A) –
najdroższy znaczek Stanów Zjednoczonych, któ−
ry na aukcji firmy Siegel został sprzedany
w 1988 r. za 935 tys. dolarów. Jak wiadomo, jest
to jedyny egzemplarz znaczka dostępny dla zbie−
raczy, drugi – podarowany przez Beniamina
K. Millera znajduje się w Bibliotece Publicznej
Nowego Jorku i zgodnie z wolą darczyńcy nie
może zmienić właściciela.
Literatura:
Encyklopedia filatelistyki. T. Hampel, red., Wydaw−
nictwo Naukowe PWN, Warszawa (1993)
MacKay, J.A.: The World of Classic Stamps, 1840−
−1870. G.P. Putnan’s Sons, New York (1972).
MacKay, J.: Philatelic terms illustrated. Stanley Gib−
bons Publications Ltd London and Ringwood
(1987).
Wood, K.A.: This is philately. Van Dahl Publications,
Albany, OR (1982).
www.siegelauctions.com

USA Scott 85A, typ Z
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CIEKAWOSTKA ZE LWOWA
Mam ciekawą pocztówkę wysłaną z Me−
diolanu do Jaworowa koło Lwowa w 1925 r.
z pieczątką Izby Skarbowej we Lwowie,
o której niczego nie wiem!
Kartkę wysłano 11 maja 1925 r. z Medio−
lanu do Jaworowa koło Lwowa, do Stanisła−
wa Gucińskiego. Widnieje na niej, obok wło−
skiego datownika mechanicznego: „Milano –
Ferrovia / 22−23 / 11.V / 1925”, polska pie−
czątka kontroli dewizowej: „Przeglądnięto! /
IZBA SKARBOWA WE LWOWIE / Referat
Dewizowy / Lwów 16 V 1925”. Pieczątka ma
wymiary 76 × 34 mm, odbita została w kolo−
rze wiśniowym, a data ma nieco inny kolor,
jasnoczerwony, i była „wpisana” w piecząt−
kę numeratorem. Nie ma na kartce znacz−
ków, widocznie oderwano je do kontroli

60

i pieczątkę przystawiono w miejscu po ze−
rwanych znaczkach.
Powstaje pytanie: w jakim celu na zwy−
kłej przecież kartce pocztowej przystawiono
pieczątkę kontroli dewizowej? Może była to
pewna forma cenzury? Encyklopedia filateli−
styki podaje: „kontrola dewizowa często
bywa wykorzystana do cenzury korespon−
dencji”. Na kartce nie ma żadnych adnotacji
cenzora. Kol. Jerzy Tokar twierdzi, iż ten
stempel Izby Skarbowej nie ma charakteru
cenzury.
Może adresat był specjalnie kontrolowany?
Nie wiadomo i dlatego pytam: może Czytelni−
cy WWF znajdą rozwiązanie tej zagadki?
Lew Kołosow Rybczyński
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POLSKIE WYPRAWY W GÓRY WYSOKIE W FILATELISTYCE
Wielkie i niekwestionowane osiągnięcia
alpinizmu polskiego nigdy nie zostały właści−
wie zaprezentowane przez Pocztę Polską.
Nie upamiętniono ani wielkich przedwojen−
nych wydarzeń, jak wyprawy w Andy czy
pierwsze wejście na Nanda Devi, ani póź−
niejszych osiągnięć w górach wysokich (wej−
ście na Noszak, Kunyang Chhich czy pierw−
sze zimowe na Mount Everest). Możemy tylko
pozazdrościć krajom, które to uczyniły – jeśli
nie od razu (Austria wejście na Gasher−
brum III, Japonia zdobycie Manaslu), to póź−
niej, w rocznicę wejść, np. Francja –
w 50. rocznicę zdobycia Annapurny. Obec−
ny rok 2002 jest ustanowionym przez ONZ
Międzynarodowym Rokiem Gór. Niestety,
Poczta Polska nie przygotowała z tej okazji
żadnych wydawnictw!
W naszym kraju (w ciągu ostatnich 60 lat)
nie odnajdziemy wielu pamiątek filatelistycz−
nych dotyczących gór wysokich1 czy Klubów
Wysokogórskich, tym bardziej więc należy
zaakcentować te nieliczne, aby ocalić je od
zapomnienia.
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Pierwszą znaną nam pamiątką filateli−
styczną o tematyce wyprawowej był kasow−
nik okolicznościowy2 stosowany od 4 lipca
1966 r. w Urzędzie Pocztowym Kraków 2
o treści: „IV POLSKA WYPRAWA W HINDU−
KUSZ3. Obok owego napisu w owalu rysu−
nek – czekan na szczycie z dwoma propor−
cami i data 1966.

Drugim walorem dokumentującym wielkie
osiągnięcia czterech polskich wypraw w Hin−
dukusz była wydana w styczniu 1967 r. kartka
pocztowa4 z nadrukowanym znakiem opłaty
– znaczkiem. Owa całostka5 pocztowa przy−
gotowana została bardzo starannie i skupiała
w sobie jednocześnie kilka tematów.
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Obok napisu w środkowej części „Cztery
polskie wyprawy w Hindukusz” jest odznaka
Klubu Wysokogórskiego, a na znaczku po−
dzielonym na dwie części mamy: w dolnej –
fragment mapy Hindukuszu, a w górnej
szczyt Charapuszt−e Jachi6 (Lodowy Jeż) –
5698 m n.p.m.
Klub Wysokogórski jest organizatorem
bardzo wielu wypraw w góry wysokie całe−
go świata. Jego geneza zasadza się w działal−
ności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
założonego w 1873 r. W 1935 r. powstał Klub
Wysokogórski PTT istniejący do końca
1950 r.7 Kasownik okrągły z lipca 1937 r. ma
w swej treści zawarty napis: „Schronisko Pol.
Tow. Tatrzańskiego pod Babią Górą” – Za−
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woja 2 i jest to pierwsza filatelistyczna pa−
miątka nawiązująca do rodowodu Klubu
Wysokogórskiego. Również na całostce
z 1947 r. na stronie nieilustracyjnej mamy na−
pis „Polskie Towarzystwo Tatrzańskie”.
Do podobnej tematyki możemy zaliczyć
kasownik stosowany w Krościenku od 8 sierp−
nia 1983 r. – 110 rocznica powstania PTT.
Najnowszym walorem jest całostka
z 1998 r – 125. rocznica powstania PTT. Tyle
w skrócie o historii Klubu Wysokogórskiego.
Wróćmy do tematu wypraw wysokogórskich.
Pierwszym – i jak na razie niestety ostat−
nim – znaczkiem pocztowym nawiązującym
do tematyki wypraw wysokogórskich jest zna−
czek z maja 1980 r. Wtedy to Poczta Polska
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wydała serię sześciu znaczków upamiętnia−
jących polskie wyprawy naukowe. Znaczek
o wartości 6,50 zł poświęcono jednemu
z największych osiągnięć polskiego himala−
izmu – zdobyciu dwóch dziewiczych ośmio−
tysięczników: Kangchendzöngi Południowej
i Środkowej 8 od strony doliny i lodowca
Yalung. Widzimy na nim wymienione wyżej
szczyty oraz kontury mapy Nepalu i napisy:
„1978 wyprawa wysokogórska”, „Kang−
chendzönga Południowa 8490 m”9.

Sześć lat później, w 1984 r. zorganizowa−
na została w ten sam rejon, na wierzchołek
Zachodniej Kangchendzöngi – Yalung Kang10
wyprawa Klubu Wysokogórskiego z Pozna−
nia. Moje zainteresowania filatelistyczne za−
owocowały przygotowaniem dla tej wypra−
wy okolicznościowego kasownika. Szkic
graficzny wybranego rejonu przygotował
Wojciech Wróż, a całkowity projekt stempla
dla poczty wykonał S. Olejniczak. Natomiast
zupełnie niespodziewanie problemy pojawiły
się w wydziale cenzury – zakwestionowano
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zasadność propagowania obcych nazw
(Yalung Kang) w kasownikach polskich. Dy−
plomatycznie zostało załatwione to w nastę−
pujący sposób – napis pozostał nie w opisie
kasownika, a jedynie ponad jego szczytem.
Od 15 sierpnia kasownik o treści: „Klub Wy−
sokogórski w Poznaniu – I wyprawa himalaj−
ska” dostępny był w Urzędzie Pocztowym
Poznań 1.
17 sierpnia 1988 r. Poczta Polska z okazji
przyznania Jerzemu Kukuczce srebrnego
medalu orderu olimpijskiego przez MKOL
wprowadziła do obiegu tzw. bloczek znacz−
kowy11 z wizerunkiem Jurka na tle Mount
Everestu i grani zachodniej.
Jak dotychczas, jest to jedyny znaczek z po−
dobizną wielkiego polskiego wspinacza. W na−
wiązaniu do tematyki wysokogórskiej po suk−
cesach J. Kukuczki w Muzeum Poczty
i Telekomunikacji od 1 września do 6 listopada
zorganizowana została wystawa dwóch najlep−
szych w Polsce eksponatów filatelistycznych
o tematyce wysokogórskiej12. Natomiast dopie−
ro 20 lutego 1989 r. zorganizowano w tymże
muzeum spotkanie z J. Kukuczką, ponieważ je−
sienią 1988 r. przebywał on jeszcze w Himala−
jach13. Z okazji spotkania w Urzędzie Poczto−
wym Wrocław 1 od dnia 20 września
stosowany był specjalny kasownik14 przedsta−
wiający J. Kukuczkę na tle gór (trudnych do
rozpoznania – być może jest to Everest) o tre−
ści: „Spotkanie z Jerzym Kukuczką, MPiT”.
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Mówił wtedy o przygotowywanej wypra−
wie na południową ścianę Lhotse, na której
niestety zginął 24 października 1989 r.
Kasownik pochodzący z listopada 2000 r.
tylko pośrednio dotyczy wysokich gór15. Jest
to stempel, jaki stosował Urząd Pocztowy
nr 1 w Poznaniu od 25 listopada do 24 grud−
nia 2000 r., a dotyczący 50. rocznicy założe−
nia Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu.
Kasownik przedstawia16 w środkowej czę−
ści znaczek klubowy, a na obwodzie napis
„50 lat Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu.
Poznań 1, 25 11 2000”. Wydano również
w nakładzie 100 egz. niepocztową kartkę
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z widokiem na K−2 i jego pd.−zach. filar „Ma−
gic Line”17. Tym razem nie było kłopotu
z cenzurą, ale pojawiły się problemy finan−
sowe. Następnym Klubem Wysokogórskim,
który poszedł śladami Poznania, jest Łódz−
ki KW. 10 listopada 2001 r. stosowano w UP
Łódź 1 kasownik okolicznościowy upamięt−
niający 50. rocznicę powstania ŁKW. Wyko−
nany według wzoru poznańskiego. Wydano,
podobnie jak w Poznaniu, ozdobne kartki
niepocztowe z wizerunkiem K−2.
W Polsce i świecie odnajdziemy wiele nie−
filatelistycznych przesyłek, jakie wysyłają
wyprawy działające w Himalajach czy Kara−
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korum. Są to raczej pamiątki kolekcjonersko−
−dokumentacyjne niż filatelistyczne. Tylko
nieliczne mają właściwą wartość filatelistycz−
ną – pochodzą z autentycznego obiegu pocz−
towego. Staje się to możliwe tylko wtedy, je−
śli dana organizacja, osoba lub wyprawa
uzyska w Kathmandu w departamencie
poczty (GPO) pozwolenie na stosowanie
okolicznościowego stempla. Przedstawiam
więc dwa znane mi kasowniki, jakie stoso−
wano w Nepalu, które dotyczyły Polaków
i poruszanego wcześniej tematu. Przedsta−
wiona kartka wysłana została z wyprawy
szwajcarskiej – z udziałem Polaka, dra Je−
rzego Hajdukiewicza – na Dhaulagiri 18
w 1958 r.
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Początkowo, kiedy ją otrzymałem, myśla−
łem, że kartka ta skasowana jest „grzecznościo−
wo”, ale odnaleziona reprodukcja podobnej
kartki adresowanej do redakcji „Taternika”19
zmusiła mnie do powtórnego przeanalizowa−
nia problemu. Głównym argumentem na „nie”
było jej podwójne ofrankowanie znaczkami
Indii i Nepalu. Po wielu latach dociekań oka−
zało się, że Poczta Nepalu, pomimo oficjalne−
go przyjęcia do UPU20 pod koniec 1956 r.,
w ruchu międzynarodowym do końca 1958 r.
stosowała stare zasady. Polegało to na tym, że
przesyłki wychodzące z tego kraju musiały
być opłacone również znaczkami Indii21.
Użyty kasownik nepalski zawiera w swej tre−
ści napis „Dhaulagiri”. Kartka ta wysłana zo−
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stała przez J. Hajdukiewicza do GOPR−u, jak
również do „Taternika” w Zakopanem, a pod−
pisali ją także: R. Eiselin, F. Hächler, E. Rei−
ser, W. Stäuble i K. Winterhalten.
Następną kartką o podobnym znaczeniu
jest całostka pocztowa22 (opłata ważna tylko
dla terenu Nepalu) skasowana okolicznościo−
wym kasownikiem stosowanym 25 lutego
1985 r. przez główny urząd pocztowy (GPO)
w Katmandu z okazji Polsko−Kanadyjskiej zi−
mowej wyprawy na Cho Oyu23 pod kierow−
nictwem Andrzeja Zawady. Nie wszystkie
podpisy można odczytać, ale te rozpoznane
to: A. Zawada, M. Pawlikowski, A. Heinrich,
E. Chrobak, M. Gardzielewski, J. Kukuczka.
Moje rozważania o filatelistycznym udo−
kumentowaniu sukcesów Polaków, polskich
wypraw i niekwestionowanych osiągnięciach
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w górach wysokich są być może skromne.
Niestety dokumentacja filatelistyczna doty−
cząca tego tematu jest również mizerna.
Kogo za to winić: Pocztę Polską, działaczy
PZF, a może Kluby Wysokogórskie, które o to
nie zadbały?
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Przypisy
1
Znane są natomiast – do oddzielnego opracowania
– liczne wydania znaczków, stempli i kartek pocztowych
dotyczące naszych gór.
2
Kasowniki takie stosowane są najczęściej przez 28 dni,
jeśli nie regulują tego inne przepisy (kasowniki stałe czy okre−
sowe, np. turystyczne). Wymiary kasownika 50 × 21 mm.
3
IV polska wyprawa – organizator Koło Krakowskie
KW – wyjazd w dwóch grupach 10 i 19 lipca 1966 r.
4
Wydana w styczniu 1967 r., nakład 300 tys. szt.,
wymiar 144 × 102 mm, projekt W. Chrucki.
5
Całostka pocztowa – według nomenklatury filateli−
stycznej kartka pocztowa, koperta itd. z wydrukowanym
na nim znakiem opłaty.
6
Również Kharposte Yakhi – nazwa nadana przez
Polaków. Pierwsze wejście: S. Biel, J. Krajski, W. Leśnie−
wicz, 6 września 1960 r.
7
Klub Wysokogórski zaistniał jako samodzielna jed−
nostka organizacyjna od grudnia 1956 r.
8
Wyprawa Polskiego Klubu Górskiego pod kier. Pio−
tra Młoteckiego w maju 1978 r. – obie zdobyte przez Po−
laków (południowa – ok. 8500 m, 19 maja, a środkowa –
8490 m, 22 maja 1978 r.)
9
W serii tej jest również znaczek poświęcony eks−
ploracji jaskiń na Kubie (jedyny znaczek „jaskiniowy”
w Polsce).
10
Wierzchołek Yalung Kang (8450 m n.p.m.) zdoby−
ły (nową drogą – filarem pd.) dwa zespoły: 7 IX – T. Ka−
rolczak, W. Wróż i 10 X – L. Cichy, P. Piasecki.

11
Bloczek – forma wydawnicza znaczka poczt.
w ozdobnym obramowaniu (z reguły w małym nakła−
dzie). Projekt J. Konarzewski. Nakład 1 mln 627 tys. szt.
Format bloku 78 × 63 mm.
12
Zaprezentowano zbiory Bogumiła Ciesielskiego
„Alpinizm” i Mieczysława Rożka „Ku szczytom gór”.
13
Wyprawa KW Katowice na Annapurnę I East
8010 m – nowa droga od pd. z A. Hajzerem.
14
Stempel – owal poziomy o wymiarach 52 × 28 mm.
15
Kluby Wysokogórskie w Polsce były i są organiza−
torami wypraw nie tylko w Himalaje.
16
Obecne wymogi poczty – kasownik nie może być
większy niż 42 mm.
17
Pierwsze przejście P. Piasecki, W. Wróż z Pozna−
nia i P. Božik z Czechosłowacji.
18
Piąta wyprawa (trzecia szwajcarska) na najwyższy
niezdobyty ośmiotysięcznik z udziałem Jerzego Hajdu−
kiewicza. Kier. Werner Stäuble, osiągnięto wys. 7600 m.
19
„Taternik” – czasopismo Klubu Wysokogórskiego
PTT, a od 1974 r. Polskiego Związku Alpinizmu.
20
Kraj ten przyjęto do UPU (Universal Postal Union
– ang.) w drugiej połowie 1958 r.
21
„Filatelistyka”, art. „Mount Everest” Aleksander
Sękowski.
22
Por. przypis 5.
23
Pierwsze zimowe wejście nową drogą (filarem
pd.−wsch. ściany) M. Berbeka i M. Pawlikowski –
12 II 1985 r.

J. Hajdukiewicz, Himal Cu Cu Ra

PRZYKŁADY EKSPONATÓW TEMATYCZNYCH
DOTYCZĄCYCH OGRODÓW, ROŚLIN I LASÓW
W swej długiej już prezentacji pragnę
przedstawić czytelnikom plany eksponatów
ze światowych wystaw filatelistycznych do−
tyczące ogrodów, roślin i lasu. Wiadomo, iż
rośliny i las to popularne tematy, jednakże
tylko raz miałem możliwość oglądania eks−
ponatu poświęconego ogrodom.
Na wystawy światowe trafił eksponat
pana Roberta Frieke (Holandia) zaty−
tułowany „Ogrody – od raju Ewy do raju
dla wszystkich”. Nie uzyskał on zbyt wy−
sokiego wyróżnienia, na ŚWF ITALIA ’98
został oceniony poniżej medalu pozłaca−
nego. Jednakże sądzę, iż plan tego opra−
cowania może stanowić podstawę do bar−
dziej twórczych opracowań. A oto jak
przedstawia się plan opracowania oryginal−
nego:
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Ogrody – od raju Ewy
do raju dla wszystkich
1. Pochodzenie i rozwój historyczny
1.1. Źródła etymologiczne
1.2. Najstarsze idee dotyczące ogrodów
1.2.1. Na Dalekim Wschodzie
1.2.2. W Mezopotamii
1.2.3. W Starym Testamencie
1.3. Klasyka starożytności
1.4. Średniowieczna Europa
1.4.1. Wskazania
1.4.2. Klasztory i zakony
1.4.3. Zamki i ogrody wypoczynkowe
1.4.4. Rośliny i ich uprawa
1.5. Odrodzenie
1.5.1. Narodziny w Italii
1.5.2. Rozszerzanie się na Europę Za−
chodnią
1.5.3. Wpływ botaniki
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1.6. Barok
1.6.1. Charakterystyka stylu
1.6.2. Barok francuski
1.6.3. „LeNotre” i epigoni
1.6.4. Oranżerie i cieplarnie
1.6.5. Rokoko
1.7. Oświecenie
1.7.1. Precz z barokowym gorsetem
1.7.2. Ogrody angielskie podbijają kon−
tynent
1.8. Romantyzm
1.9. Styl przełomu wieków
2. Różnorodność nowego wieku
2.1. Zieleń publiczna
2.1.1. Parki i ogrody publiczne
2.1.2. Uzdrowiska
2.1.3. Ogrody zoologiczne i parki
2.1.4. Pomniki i cmentarze
2.2. Ogrody botaniczne
2.2.1. Z funkcją nauczania i badań na−
ukowych
2.2.2. W byłych koloniach
2.2.3. Skierowane głównie do publicz−
ności
2.3. Ogrody specjalne
2.3.1. Rozaria
2.3.2. Arboreta
2.3.3. Ogrody kaktusowe
2.4. Ogrody prywatne
2.4.1. Własność książąt i innej szlachty
2.4.2. Wysokiego stanu
2.4.3. Wiejskie
2.4.4. Klasy średniej
2.4.5. Sławnych osób
3. Tradycyjne i współczesne aspekty ogrodnic−
twa
3.1. Aspekty techniczne
3.1.1. Przygotowanie
3.1.2. Sianie i sadzenie
3.1.3. Pielęgnacja i utrzymanie
3.1.4. Specjalne narzędzia ogrodnicze
3.2. Aspekty społeczne
3.2.1. Wpływ autorytetów społecznych
3.2.2. Komercyjne
3.3. Aspekty międzyludzkie
3.3.1. Stowarzyszenia i towarzystwa
3.3.2. Wzbogacanie wiedzy
3.3.3. Zdrowie i opieka

Powyższy plan nie jest konsekwentny,
brak mu także żelaznej logiki, ale – jak już
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podkreśliłem – na jego podstawie można
zbudować coś bardziej oryginalnego.
Kolejny eksponat jest nierozłącznie zwią−
zany z ogrodami – dotyczy kwiatów i roślin.
Mam na myśli znane opracowanie pana
Dana Fischera z Izraela. Dawniej zatytuło−
wane było ono „Spotkania z kwiatami i rośli−
nami”, obecny tytuł to „Znaczenie kwiatów
i roślin”. Było ono wielokrotnie eksponowane
na światowych wystawach filatelistycznych
uzyskując następujące wyróżnienia: BANG−
KOK ’93 – V82; SINGAPORE ’95 – V83;
ISTANBUL ’96 – V83; PACIFIC ’97 – LV85;
ISRAEL ’98 – G90; ITALIA ’98 – LV87; ESPA−
ÑA 2000 – G90. Uderza niekonwencjonalne
i oryginalne opracowanie. Rzadki materiał
i ciągłe ulepszanie eksponatu, a więc nieusta−
jąca nad nim praca to źródło na sukces. Oto
jak przedstawia się plan tego opracowania:

Znaczenie kwiatów i roślin
1. Wstęp
1.1. Kwitnąca roślina, jej znaczenie dla owa−
dów
1.2. Sygnał dla pszczół do zapylania
1.3. Mimikra
2. Od początku ludzkości ... przed Chrystusem
2.1. Pierwotne rytuały, wierzenia
2.2. Mity, legendy i baśnie
2.2.1. Egipskie
2.2.2. Greckie
2.2.3. Rzymskie
2.3. Symbole roślinne religii
2.3.1. Stary Testament
2.3.2. Hinduizm i buddyzm
2.3.3. Taoizm, zoroastrianizm
3. Rośliny i kwiaty jako symbole w religii i kul−
tach
3.1. Chrześcijańskie symbole kwiatów, wiedza
3.1.1. Nowy Testament
3.1.2. Boże Narodzenie i dodatkowe
opowieści
3.2. Bliski Wschód
3.2.1. Islam
3.2.2. Turcja otomańska
3.3. Kulty w Ameryce
4. Heraldyka florystyczna
4.1. Koncepcja heraldyki florystycznej
4.2. Heraldyka florystyczna monarchii fran−
cuskiej
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4.3. Legenda o angielskiej róży
4.4. Spuścizna heraldyczna państw konsty−
tucyjnych i miast
4.5. Spuścizna heraldyczna suwerennych
stanów
4.6. Emblematyka i symbole
4.6.1. Narody, kraje, władze regionalne
4.6.2. Ruchy, organizacje, związki
5. Kwiaty wpływają na nasze życie – kiedyś
i teraz
5.1. Język kwiatów jako wprowadzenie
5.2. Przesądy, zwyczaje, wierzenia
5.3. Sprawy państwowe
5.4. Wykorzystywanie kwiatów i roślin
5.4.1. Ornamentacje w architekturze
5.4.2. Produkty konsumpcyjne i reklama
5.4.3. Elementy roślinne w sztuce ludo−
wej
5.4.4. Zioła lecznicze, krótki przegląd
5.5. Powiedz to z kwiatami
5.6. Liście laurowe jako symbol doskona−
łości
5.6.1. W zawodach sportowych
5.6.2. Osoby dystyngowane, laureaci
5.7. Toponimy
6. Inspiracje florystyczne w poezji – wybrane
aspekty
6.1. Biblia
6.2. Poezja współczesna
6.3. Na słonecznej stronie...

Kolejny eksponat poświęcony jest laso−
wi. Autorem opracowania jest Kini Haene
ze Szwajcarii, a jego tytuł to „Las i gospo−
darka leśna”. Eksponat ten już od wielu lat
prezentowany jest na światowych wysta−
wach filatelistycznych. Wcześniej autorem
opracowania był Konrad Haene, a jego ty−
tuł brzmiał „Las i leśnictwo”. Eksponat ten
uzyskał następujące wyróżnienia na świa−
towych wystawach filatelistycznych: GE−
NOVA ’92 – V80; IBRA ’99 – LV85 i PHI−
LANIPPON 2001 – LV85. Oto plan tego
opracowania:

Las i gospodarka leśna
1. Świat roślinny i zwierzęcy
1.1. Drzewa iglaste i liściaste, krzewy
1.2. Pozostałe rośliny
1.3. Zwierzęta leśne
2. Struktura lasu i typy drzewostanu
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.1. Struktura lasu (lasy wysokie, średnie, ni−
skie, lasy pierwotne, lasy górskie)
2.2. Typy drzewostanu (różne typy drzewo−
stanów)
Odnawianie lasu i odmładzanie drzewostanu
3.1. Naturalne i sztuczne odnawianie lasu
Wiedza o pracy w lesie
4.1. Zapobieganie nieszczęśliwym wypad−
kom
4.2. Wyrąb i wycinka drzew: maszynowe
i ręczne
4.3. Transport drzew i załadunek
4.4. Leśne urządzenia inżynieryjne
4.5. Kartografia i pomiary
Ochrona lasu
5.1. Szkody wywołane czynnikami nieorga−
nicznymi
5.2. Szkodliwy wpływ środowiska
5.3. Szkodniki zwierzęce i roślinne
5.4. Zwalczanie szkodników
Organizacje leśne i szkolnictwo leśne
6.1. Administracje leśne (prywatne i pań−
stwowe)
6.2. Pracownicy leśni – związki zawodowe
6.3. Szkolnictwo i organizacje badawcze
6.4. Spotkania i kongresy
Produkty leśne i ich zastosowanie
7.1. Handel produktami leśnymi
7.2. Obróbka i przeróbka drewna
7.3. Pozostałe produkty leśne
Człowiek i las
8.1. Ochrona przyrody, krajobrazu, gatunku
i środowiska
8.2. Ochrona i zabezpieczenie wody
8.3. Zalesianie
8.4. Parki narodowe
8.5. Las jako miejsce wypoczynku
8.6. Wpływ na otoczenie, religia, sztuka,
zwyczaje i obyczaje
8.7. Ornamenty roślinne
Nazwy pochodzące od lasu
9.1. Od drzew, lasu, gatunku lasu, zwierząt
leśnych

Powyższe eksponaty wiążą się z wyjąt−
kowo przyjemnymi odczuciami dla nas
wszystkich. Należy wszystkim życzyć, aby
podobnych doznań doświadczać w czasie
opracowywania eksponatów filatelistycznych.
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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KLASYKI TEMATU „POLONICA”
Na pierwszej reprodukcji widzimy kopertę
listu nadanego w urzędzie pocztowym „War−
saw” w stanie New York w dniu 23 maja i opła−

conego gotówką, czego dowodzi odcisk pie−
częci „5” w prawym górnym rogu. Roku nada−
nia przesyłki niestety nie można ustalić.

Na dwu dalszych ilustracjach pokazuję li−
sty wysłane z „Mount Pulaski” w stanie Illi−
nois (data 29 kwietnia 1881 r.) oraz z „Pula−
ski City” w stanie Virginia (29 czerwca, rok
niemożliwy do ustalenia).

Bardzo rzadkim i ciekawym polonicum
jest mechaniczny stempel włoskiego urzędu
pocztowego Cassino, stosowany w maju
1954 r., z okazji X rocznicy pamiętnej bitwy
o klasztor i wzgórze Monte Cassino. Widzi−
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my poleconą kartę pocztowa – widokówkę
wysłaną 19 maja 1954 r., z niewątpliwej in−
spiracji filatelistycznej, do Wielkiej Brytanii.
Karta jest prawidłowo ofrankowana, nalepio−
no też na nią pamiątkową nalepkę „Poczty
Polowej 2 Korpusu” z czerwonym nadru−
kiem: „Dziesięciolecie / 1944 – 1954”. W na−
kładce na wirnik napisano: „DECIMO ANNI−
VERSARIO / DELLA BATTAGLIA / MONTE
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CASSINO / 2 CORPO POLACCO / 19 MAG−
GIO 1954” – (Dziesiąta rocznicy bitwy
o Monte Cassino – II Korpus Polski). Jest to
rzadki stempel, a niedawno w belgijskim ka−
talogu aukcyjnym dość niespodziewanie zna−
lazłem ofertę sprzedaży podobnej kartki po−
leconej za cenę wywoławczą pięciuset euro.
Władysław Alexiewicz
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NOWOŚCI TEMATU „POLONICA”
Zacznę od reprodukcji trzech ładnych da−
towników okolicznościowych upamiętniają−
cych tegoroczną wystawę Klubu „Polonus”
z Chicago – Polpex 2002. Odbyła się ona
w Niles w dniach od 15 do 17 marca i była
poświęcona trzem rocznicom:
• trochę jakby w Polsce zapomnianej
60. rocznicy powstania Armii Krajowej,

• 65. rocznicy powstania Muzeum Pol−
skiego w Chicago – litery P.R.C.U.A.
w datowniku oznaczają: „Polish Ro−
man Catholic Union of America” –
Polski Związek Katolików Rzymskich
w USA,
• 20. rocznicy kanonizacji św. Maksymi−
liana Marii Kolbe.

Dwa dalsze datowniki upamiętniają:
• święto polonijne w Riverhead, New
York, które odbyło się 19 sierpnia 2001 roku,
oraz
• Festiwal „Natchez Trace” w mieście
Kosciusko w stanie Missouri, 27 kwietnia
2002 roku.

Reprodukuję też niektóre z ostatnich da−
towników związanych z osobą papieża Jana
Pawła II.
Znaczkowi z Fryderykiem Chopinem,
wydanym 4 maja 2001 r. towarzyszy za−
pewne, zgodnie z tradycją poczty w In−
diach, wiele tematycznych datowników
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pierwszego dnia obiegu. Poniżej pokazuję
taki z Kalkuty, miło jest widzieć na nim imię
kompozytora „FRYDERYK” w języku pol−
skim.

Na koniec wspomnę, iż poczta Czadu
wydała znaczek z Mikołajem Kopernikiem.
Ukazał się w bloku, jak i w czteroznaczko−
wym arkusiku. Ciekawe, skąd wziął autor
natchnienie do tak niecodziennego portretu
genialnego astronoma. Mnie osobiście portret
bardziej przypomina byłego redaktora na−
czelnego „Filatelisty”, kol. Stefana Jakucewi−

WWF 39/2 (2002)

cza. Może zresztą się mylę, młodzież powie−
działaby w swym języku, że projektant dał
czadu, i to aż za dużo.
Władysław Alexiewicz
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POLONO – LITHUANICO – BELORUTHENIANA
WALENTY WAŃKOWICZ (1800−1842)
W lutym 2000 r. z okazji 200. rocznicy
urodzin polskiego malarza Walentego Wań−
kowicza poczta białoruska wydała kolejną,
ilustrowaną kopertę okolicznościową poświę−
coną temu właśnie artyście. Oryginalny znak
opłaty pocztowej z literą „A” (opłata jak za
list w obrocie krajowym) przedstawia popier−
sie malarza (prawdopodobnie autoportret) na

u Jana Rustema w Wilnie, uzupełniał w aka−
demii petersburskiej (1824−1830). Po blisko
dziesięcioletniej pracy twórczej w Mińsku
i okolicy, ok. 1840 r. przez Drezno, Mona−
chium wyjechał do Paryża. Był jednym z czo−
łowych przedstawicieli szkoły wileńskiej.
W swoim malarstwie łączył klasycyzm
i elementy sztuki Rembrandta z postawą ro−

tle miasta i jaskółkę oraz napis: „BAHÜKOBI× B.M. / 1800−1842”. Ilustracja z lewej stro−
ny koperty pokazuje ramę obrazu na sztalu−
dze, paletę i pędzle, a w tle widok dawnego
Mińska z katedrą katolicką pw. Najświętszej
Marii Panny w centrum. Autorem opracowa−
nia graficznego koperty jest artysta plastyk
M. Szmatawa, a druk wykonano w Państwo−
wej Fabryce Papieru w Borysowie.
W dniu 12 maja 2001 r. stosowany był
w urzędzie „BIERAZINO 1” datownik oko−
licznościowy z portretem malarza.
W. Wańkowicz urodził się 14 II 1800 r.
w Kałużycach na Białorusi (ówczesna guber−
nia mińska), później zamieszkiwał w Ślepian−
ce Małej k. Mińska. Nauki pobierał w akade−
mii w Połocku. Studia malarskie, rozpoczęte

mantyczną. Przyjaźnił się z Adamem Mickie−
wiczem. Był twórcą wielu kopii obrazów
o treści religijnej i portrecistą. Malował głów−
nie światłocieniowe portrety o pogłębionej
charakterystyce i ciepłym kolorycie. Najbar−
dziej znanym jest jego portret Adama Mic−
kiewicza malowany w kilku wersjach
w 1828 r. w Petersburgu (Mickiewicz na Ju−
dahu skale). Z innych dzieł wymienić nale−
ży: portrety A. Goreckiego, Marii z Wołow−
skich Szymanowskiej, rodziny Pusłowskich,
A.S. Puszkina, A. Towiańskiego, a także por−
tret własny, dalej Apoteozę Napoleona, Wi−
dok Wilna itd. Artysta zmarł w Paryżu
12 V 1842 r. Miło, że na Białorusi o tym
wszystkim się pamięta.
Józef Witold Żurawski
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POLONO – UKRAINICA
CHOCIM  XOTÈH
W 1996 r. poczta ukraińska wyemitowa−
ła dwie ilustrowane koperty z nadrukowa−
nymi, standardowymi znakami opłaty trze−
ciej emisji z literą „?” (Oracze) i widokami
twierdzy w Chocimiu, miejscu pamiętnych
bitew wojsk Rzeczypospolitej z Turkami.
Przypomnieć w tym miejscu należy, że
Chocim leży obecnie na Ukrainie w obwo−
dzie czerniowieckim, na prawym brzegu
Dniestru.
Na pierwszej z kopert oznaczonej przez
wydawcę symbolem 6−3133 widnieją potęż−
ne mury zamku i podpis pod zdjęciem
„Xoòèí Ïàìÿòíê âiéñüêîâî-ôîðòèôiêàöiéíîãî ìèñòåöòâà XIII-XVIII ñò.” (Chocim. Po−
mnik wojskowej sztuki fortyfikacyjnej XII−
−XVII w.). Zamek wzniesiono zapewne
u schyłku XIV w. Opiera się jedną ścianą mu−
rów o krawędź skarpy nad Dniestrem. Swym
czołem przedziela głęboki jar ze strumie−
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niem, który spływa od zachodu. Wokół wy−
sokich murów biegnie głęboki rów. Tylko od
południa przerzucono nad nim most zwodzo−
ny. W murze czołowym nie ma żadnych
otworów okiennych, a jedynie zębaty krene−
laż w koronie. Po bokach opadają ku zam−
kowi zbocza wzgórz zarośnięte łąkami i ga−
jami. Przed wynalezieniem burzącej artylerii
zamek chocimski, bez użycia podstępu, był
praktycznie nie do zdobycia.
Na drugiej kopercie, oznaczonej symbo−
lem 6−3134, pokazana została późnogotycka
kaplica zamkowa, oskarpowana, zbudowa−
na z ciosów kamiennych zapewne u schyłku
XV w. Podpis pod zdjęciem: „Xoòèí. Êàìÿíà
ôîðòåöà XIII-XVI ñò.” (Chocim. Kamienna
forteca XIII−XVI w.). Obydwie koperty zapro−
jektowała M.W. Olszewska, a wydrukowane
zostały w Kombinacie Poligraficznym „Ukra−
ina” w Kijowie.
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Chocim założony został już w VIII w. Od
X w. należał do księstw ruskich, a od XIV w.
przemiennie w różnych okresach do Mołda−
wii, Turcji i Polski. Od XVII w. stał się turecką
twierdzą graniczną. Pierwsza wielka bitwa
pod Chocimiem rozegrała się w 1621 r.,
wkrótce po klęsce pod Cecorą. Była to wła−
ściwie obrona warownego obozu, w którym
zamknęło się 35 000 Polaków pod wodzą
hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola
Chodkiewicza, podczaszego koronnego Sta−
nisława Lubomirskiego i królewicza Włady−
sława, oraz ok. 30 000 Kozaków pod wodzą
hetmana Piotra Konaszewicza Sahajdaczne−
go, który to bronił dostępu w głąb kraju ar−
mii sułtana Osmana II, złożonej ze 100 000
Turków i 60 000 Tatarów. Po dzielnej obro−
nie obozu przez wojska polsko−kozackie
i licznych klęskach zadanych atakującym,
9 X 1621 r. zawarto honorowy pokój pod
Chocimiem, w którym Polacy zobowiązali się
powstrzymać Kozaków od najazdów na Tur−
cję, a Turcy Tatarów od najazdów na Polskę.
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Mołdawia przeszła pod wyłączne panowa−
nie tureckie, a stosunki polsko−tureckie wró−
ciły do stanu sprzed 1620 r.
Drugie zwycięstwo Polaków nad Turkami
pod Chocimiem było odwetem za pokój bu−
czacki. Hetman koronny Jan Sobieski uderzył
11 XI 1673 r. na czele zorganizowanej przez
siebie armii koronnej i litewskiej na stojące−
go pod Chocimiem w warownym obozie
Hüseyina paszę (obie strony po ok. 30 000
ludzi) i walnym szturmem zdobył obóz tu−
recki ze 120 działami, znosząc pierwszą ar−
mię Osmanów. To świetne zwycięstwo wojsk
Rzeczypospolitej przyniosło Sobieskiemu ko−
ronę królewską, a Polsce zmycie hańby bu−
czackiej.
Trzecią klęskę ponieśli Turcy pod Choci−
miem 30 X 1739 r. od rosyjskiego feldmar−
szałka Münnicha. W 1812 r. Chocim włączo−
ny został w granice imperium rosyjskiego.
W latach 1918−1940 wraz z Besarabią nale−
żał do Rumunii.
Józef Witold Żurawski
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