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Szanowni Czytelnicy!
Oto ostatni w tym roku zeszyt „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”.
Kronika Okręgu dotyczy III kwartału 2002 roku. Opisujemy bieżące wydarzenia, przybliżamy
także sylwetki Ireny Olkiewicz i Stefana Skrzypka, zasłużonych dla Okręgu Wielkopolskiego PZF.
L.K. Malendowicz opisuje swoje wrażenia z dwu światowych wystaw: „Philakorea 2002”
w Seulu i „Amphilex 2002” w Amsterdamie. Podkreśla duże sukcesy naszych wystawców –
w Seulu po raz pierwszy Polacy zdobyli po dwa medale złote i duże pozłacane, w Amsterdamie
natomiast jeden złoty, jeden duży pozłacany i trzy pozłacane.
Jak zawsze Kol. Kazimierz Krawiarz kataloguje nowe datowniki okolicznościowe, nie zapo−
minamy też o ciekawych wielkopolanach. Kol. Jan Urbanek pisze o przedwojennych stemplach
zachęcających do kupowania wyrobów polskich.
O unikatowym znaczku – odwrotce czteropensowego znaczka z widokowej serii Nowej
Zelandii pisze L.K. Malendowicz. Rarytas ten, odnaleziony dość dawno w chłopięcym zbiorze,
trafił w końcu, kupiony za wielką sumę, do tamtejszego muzeum pocztowego.
Młodzi zbieracze−tematycy zapewne z uwagą przestudiują drugą część opracowania Roma−
na Babuta z Warszawy „Skoki narciarskie i mistrzowie w polskiej filatelistyce, czyli pocztowa
małyszomania”, które było pierwotnie opublikowane w katalogu wystawy filatelistycznej „Zako−
pane 2002”, zorganizowanej z okazji Pucharu Świata w Skokach Narciarskich.
Tym razem Kol. L.K. Malendowicz pisze o zbiorach wystawowych poświęconych tak miłej
każdemu uczniowi matematyce, akustyce i elektryczności.
W dziale „Polonica” tradycyjnie znajdziecie Państwo kolejne „Polono−Lithuanico−Beloruthe−
niana” pióra Józefa Witolda Żurawskiego i Lwa Kołosowa−Rybczyńskiego. Polecam omówienie
całostek poświęconych Ignacemu Domeyce i Michałowi Ogińskiemu oraz opis klasyków i no−
wości tematu.
Życzę przyjemnej i pożytecznej lektury!
Redaktor Naczelny
Władysław Alexiewicz
WYDAWCA „WIELKOPOLSKICH WIADOMOŚCI FILATELISTYCZNYCH”
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Z KRONIKI OKRĘGU
2002.08.02−11. Seul. Światowa Wystawa Fila−
telistyczna PHILAKOREA 2002. Kol. Ludwik K.
Malendowicz został wybrany wiceprzewodniczą−
cym sądu konkursowego. Jest to najprawdopodob−
niej pierwszy przypadek, gdy przedstawiciel Polski
zostaje wybrany na zagranicznej światowej wysta−
wie filatelistycznej wiceprzewodniczącym między−
narodowego jury.
2002.08.10−11. Seul. 67. Kongres FIP. Dele−
gatem PZF był kol. L.K. Malendowicz.
2002.08.30−09.03. Amsterdam. Międzynaro−
dowa Wystawa Filatelistyczna AMPHILEX 2002.
Eksponat kol. Piotra Zubielika (Poznań) „Polskie
frankatury mechaniczne” wyróżniony został me−
dalem srebrnym.
2000.09.01.−09.30. Koła Swarzędz – Miejskie
i przy Spółdzielni Mieszkaniowej. Pokaz filateli−
styczny „Polonica – godło i flaga polska” w Klu−
bie Filatelisty, os. Czwartaków 6. Eksponat pre−
zentowano w sześciu ekranach. Informacje
o pokazie ukazały się w telewizji kablowej oraz
prasie lokalnej.
2002.09.07. Poznań. W gościnnej sali Stowa−
rzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu,
ul. Kramarska 2, odbyło się kwartalne spotkanie
Klubu „Święty Gabriel”, w którym tradycyjnie
uczestniczyło ponad 40 osób z całego kraju.

2002.09.14. Poznań. Dom Kultury „Na Skar−
pie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne zorga−
nizowane przez Koło Poznań Miasto im. Jana
Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i ko−
lekcjonerów kart telefonicznych.
Wrzesień 2002
• Ukazał się kolejny, 72. numer „Informato−
ra Klubowego Święty Gabriel”, opracowany
przez prezesa Klubu, kol. Bogdana Michalaka.
Podobnie jak numer poprzedni, ma on kolo−
rową okładkę oraz kolorową wkładkę, obejmu−
je także 24 strony druku. Ks. Sylwester Ćwikliń−
ski zamieścił artykuł „Błogosławiona matka
Maria Karłowska”, Bronisław Jasicki „82. Rocz−
nica urodzin Jana Pawła II”, Arkadiusz Waliń−
ski przedstawia dalszy ciąg opracowania „Jan
Paweł II na znakach pocztowych”, a Marian
Dorawa „Watykański dokument kopernikow−
skiej serii znaczków pocztowych” oraz „Dzie−
sięciolecie Diecezji Toruńskiej”. Kol. Bogdan
Michalak publikuje szereg stałych działów oraz
artykuły „Święci i błogosławieni wyniesieni na
ołtarze przez Jana Pawła II”, „Zapomniane
stemple pocztowe”, a także obszerne opraco−
wanie „Heraldyka papieska i kościelna”. Ser−
decznie gratulujemy kolejnego ciekawego ze−
szytu.

IRENA OLKIEWICZ
„ZASŁUŻONA DLA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO PZF”
Obradujące 9 lutego 2002 r. w Poznaniu Wal−
ne Zebranie Sprawozdawczo−Wyborcze Delega−
tów Okręgu Wielkopolskiego PZF w uznaniu wie−
loletniej i owocnej pracy na rzecz wielkopolskiej
filatelistyki nadało godność „Zasłużony dla Okrę−
gu Wielkopolskiego PZF” kol. Irenie Olkiewicz.
Kol. Irena Olkiewicz urodziła się 2 lipca
1933 r. w Zakopanem. Z zawodu jest ekono−
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mistą. Po studiach związana z Poznaniem. Była
długoletnim pracownikiem Urzędu Wojewódz−
kiego w Poznaniu. 20 maja 1968 r. współuczest−
niczyła w założeniu Koła w Urzędzie Woje−
wódzkim w Poznaniu. Od tego momentu jest
członkiem naszej organizacji (legitymacja
nr 133856). Od 18 marca 1974 r. nieprzerwa−
nie pełni funkcję przewodniczącej Koła.
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Od lat Koło przy Urzędzie Wojewódzkim
w Poznaniu organizuje stałe pokazy filatelistycz−
ne w holu Urzędu. Prezentowane są tam nowe
znaczki polskie, a także okolicznościowe pokazy
upamiętniające różnorodne wydarzenia. W latach
1980−1983 była gospodarzem kwartalnych okrę−
gowych spotkań wymiennych w siedzibie Urzędu
Wojewódzkiego, w których brali udział członko−
wie kół z Poznania, województwa, jak również
z kraju. Organizowała systematyczne spotkania,
prelekcje i loteryjki z udziałem zapraszanych go−

ści, m.in. kolegów Jana Witkowskiego, Bogdana
Okoniewskiego i Zdzisława Biadasza. Współorga−
nizatorka wystaw filatelistycznych odbywających
się w pomieszczeniach Urzędu. Poświęca bardzo
dużo czasu, pomagając w pracach Zarządu Okrę−
gu Wielkopolskiego PZF.
Za swą działalność w PZF wyróżniona Od−
znakami Honorowymi PZF: brązową – 1977,
srebrną – 1983 i złotą – 1989. Wyróżniona także
odznaką „100 Lat Filatelistyki Polskiej” (1993)
oraz odznaką „50 lat PZF” (2001).

STEFAN SKRZYPEK
„ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO PZF”
Obradujące 9 lutego 2002 r. w Poznaniu Wal−
ne Zebranie Sprawozdawczo−Wyborcze Delega−
tów Okręgu Wielkopolskiego PZF w uznaniu wie−
loletniej i owocnej pracy na rzecz wielkopolskiej
filatelistyki nadało godność „Zasłużony dla Okręgu
Wielkopolskiego PZF” kol. Stefanowi Skrzypkowi.
Kol. Stefan Skrzypek urodził się 11 sierpnia
1940 r. w Rawiczu. Do Polskiego Związku Filate−
listów wstąpił w Poznaniu 1 października 1954 r.
Z zawodu jest plastykiem. W 1957 r. wraca do
Rawicza i zostaje członkiem tamtejszego Koła
PZF. W 1959 r. zostaje powołany w skład Zarzą−
du Koła PZP w Rawiczu ds. młodzieżowych. Za−
kłada MKF−y przy Domu Kultury, który prowadzi
do 1990 r., a także przy Zespole Szkół Zawodo−
wych oraz szkołach podstawowych, również
w Bojanowie, Jutrosinie i Pakosławiu. Od 1960 r.
jest sekretarzem Zarządu Koła w Rawiczu, a od
1971 do chwili obecnej jego prezesem. Walne Ze−
branie Sprawozdawczo−Wyborcze Koła w 2001 r.
nadało mu tytuł Honorowego Prezesa Koła. Od
1992 r. członek Klubu Zainteresowań PZF „FRAN−
KOTYP”, a od 1994 „ZNAKI POLECENIA”.
Kol. Stefan Skrzypek był członkiem komitetów
organizacyjnych wystaw: „Rawicz ’60”, „Ra−
wicz ’65”, „Rawicz ’75” i „Rawicz ’95” oraz prze−
wodniczącym komitetów organizacyjnych Od−
działowej Wystawy Młodzieżowej „Rawicz ’85”
oraz Krajowej Wystawy Filatelistycznej „70−lecie
Odzyskania Niepodległości Rawicz ’88”. Był or−
ganizatorem licznych pokazów, spotkań i werni−
saży filatelistycznych, z których niektóre na trwa−
łe weszły do historii filatelistyki, np. Ogólnopolskie
Spotkanie Członków Klubu „Znaki Polecenia” –
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pierwszy w kraju pokaz zbiorów z tej dziedziny
zbieractwa, 30 lat Studia Filmowego „Radok”,
„Z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na szlaku
pielgrzymki w Ojczyźnie” (1997), Mistrzostwa
Świata w Speedrowerze, Wielkopolski Turniej
Bractw Kurkowych, 80. rocznica Powstania Wiel−
kopolskiego czy Wielkopolskie Archidiecezjalno−
Samorządowe Dożynki.
Za swą działalność w PZF otrzymał następują−
ce wyróżnienia: Honorową Odznakę PZF (brą−
zową – 1961, srebrną – 1966 i złotą – 1977), brą−
zową (1994) i srebrną (2000) odznakę „Za zasługi
dla Polskiej Filatelistyki”. Otrzymał medale pa−
miątkowe 100−lecia Pierwszego Polskiego Znacz−
ka Pocztowego (1960) oraz 30−lecia PZF (1980).
Kol. Stefan Skrzypek wystawiał swe ekspona−
ty na takich wystawach, jak: Krajowa Wystawa
Plakatów i Medali Filatelistycznych „Jelenia
Góra ’860”, Wielkopolska Wystawa Filatelistycz−
na z okazji 100−lecia Polskiego Znaczka Poczto−
wego (1960), Międzynarodowa Wystawa Filate−
listyczna Miast Targowych „Intermess II – Poznań
1961”, Międzyoddziałowa Wystawa Filatelistycz−
na „Szczecin ’65”, III Wystawa Filatelistyczna
„Rawicz ’65”, Międzyoddziałowa Wystawa Fila−
telistyczna „Tysiąclecie – Poznań” (1966), OWF
„Leszno ’72”, OWF „Swarzędz ’74” i innych.
Publikował swe artykuły filatelistyczne w „Fi−
lateliście”, „Filatelistyce”, „Świecie Erek”. Współ−
pracuje przy redagowaniu katalogu „Jan Paweł II
– polskie pocztowe kartki korespondencyjne, ko−
perty i widokówki bez wydrukowanego znacz−
ka”. Pracuje nad katalogiem „Polskie znaki – taxe
perque”.
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ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA PHILAKOREA 2002
2−11 VIII 2002
DUŻY SUKCES POLSKICH WYSTAWCÓW,
WIELE NOWYCH EKSPONATÓW TEMATYCZNYCH

W Seulu odbyła się kolejna światowa wy−
stawa filatelistyczna – PHILAKOREA 2002. Tak
jak poprzednia koreańska wystawa z 1994 r.,

odbyła się ona w centrum wystawowym
w Seulu, położonym w pobliżu stadionu olim−
pijskiego. Była to wielka wystawa, na której
eksponowano (nie licząc literatury) aż 532 eks−
ponaty w klasie konkursowej, w tym 12 ekspo−
natów w klasie mistrzowskiej FIP. Klasa otwar−
ta obejmowała 26 eksponatów, natomiast klasa
otwarta 9. W klasie literatury prezentowano
147 pozycji.
Międzynarodowe jury wraz z zespołem eks−
pertów i aspirantami obejmowało 43 osoby,
w tym: Yoon−Hong Kahn (Korea) – przewodni−
czący, Surajit Gongvatana (Tajlandia) – wice−
przewodniczący, Peter McCann (USA), Ludwik
K. Malendowicz (Polska). Aspirantem z Polski
był kol. Przemysław Drzewiecki w klasie histo−
rii poczty.
Szczegółowe wyniki tej wielkiej wystawy
przedstawia poniższa tabela.

TR

PH

PS

AE

AS

TH

REV

CM

Y

LIT

Suma

LG
G
LV
V
LS
S
SB
B
CP

117
126
129
129
115
116
111
–

10
31
26
21
15
12
11
–
1

13
15
19
16
17
–
11
11
–

11
18
19
16
18
–
11
11
–

–
2
2
1
1
1
1
–
–

112
113
118
123
130
119
115
118
112

11
15
11
13
12
11
–
11
–

–
2
1
2
1
2
1
–
–

–
–
19
17
19
13
21
13
13

113
115
114
119
129
135
129
117
116

137
197
128
127
117
179
161
121
112

Suma

123

97

32

34

8

120

24

9

85

147

679

Objaśnienia
Klasy: TR – tradycyjna, PH – historia poczty, PS – całostek, AE – aerofilatelistyka, AS – astrofilatelistyka, TH –
tematyczna, REV – znaków fiskalnych, CM – maksimafilia, Y – młodzieżowa, LIT – literatura.
Medale: LG – duży złoty, G – złoty, LV – duży pozłacany, V – pozłacany, LS – duży srebrny, S – srebrny, SB –
posrebrzany, B – brązowy, CP – zaświadczenie uczestnictwa.
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Grand Prix d ’Honneur otrzymał pan Natha−
niel Yigal (Izrael) za opracowanie „Japonia – wy−
dania rytowane 1871−1876”. Do wyróżnienia
tego kandydowali także: Klaus E. Eitner (RFN)
za „Peru – pierwsze 18 znaczków” oraz Geor−
ge Kramer (USA) za „Przez kontynent”.
Grand Prix International otrzymał pan Tay
Peng Hian (Singapur) za piękny eksponat „Ho−
lenderskie Indie Wschodnie 1655−1870”. Nale−
ży zaznaczyć, iż wystawca ten trzeci raz uzy−
skał tak wspaniałe wyróżnienie (wcześniejsze,
oczywiście za inne eksponaty, w tym na POL−
SKA ’93). Kandydował także do tego wyróżnie−
nia kol. Bernt J. Fossum (Norwegia) z ekspona−
tem „Norwegia – dwa pierwsze wydania”.
Grand Prix National otrzymał pan Chang Se
Young (Korea) za opracowanie „Królestwo i Ce−
sarstwo Korei 1884−1905”. Należy zaznaczyć,
iż dr Chang jest także wyśmienitym wystawcą
w klasie tematycznej – za „Walkę z zakażenia−
mi” otrzymał trzeci raz medal złoty.
Komisarzem krajowym wystawy był
kol. Zdzisław Wiatrowski. Możemy się pochwa−
lić bardzo dobrymi wynikami – już dawno pol−
scy wystawcy nie przywieźli ze światowej wy−
stawy dwu medali złotych. Oto wyniki naszych
wystawców:
• Wiesław Gozdek (klasa tradycyjna): „Na−
druki Wolnego Miasta Gdańska do 1923 roku”
– medal duży pozłacany wraz z nagrodą,
• Marian Broniec (klasa historii poczty):
„Stemple pocztowe na ziemiach polskich
w XVIII i XIX wieku” – medal złoty,
• Edward Hadaś (klasa historii poczty):
„Poczta w Gdańsku w czasach pruskich 1466−
−1871” – medal duży pozłacany,
• Stefan Petriuk (klasa historii poczty):
„Poczta Polska od początków do 1875 roku” –
medal złoty.
Literatura:
• Aleksander Haraburda: „Moje medale fi−
latelistyczne” – CP,
• Aleksander Haraburda: „Poczta w Siedl−
cach 1817−1997” – medal posrebrzany,
• ZG PZF: „Historyczno−Badawczy Biuletyn
Filatelistyczny” – medal duży srebrny,
• ZG PZF: „Filatelista” – medal srebrny,
• „Informator” Młodzieżowego Koła Filate−
listycznego im. Czesława Słani w Jeleniej Gó−
rze – medal posrebrzany.
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Należy podkreślić, iż zespół ekspertów prze−
badał 49 walorów. W 15 nie stwierdzono nie−
prawidłowości, w 22 zalecono uzyskanie atestu
lub wycofanie waloru, w dwóch zalecono ko−
rektę opisu, dwa – z uwagi na wcześniejsze za−
lecenie uzyskania atestu, a nieprzedstawienie go
na obecnej wystawie – wycofano z konkursu,
w siedmiu przypadkach stwierdzono fałszerstwo
(w tym sześć dotyczyło olimpiady w Atenach).
W jednym przypadku zalecono nie pokazywać
„waloru” w eksponacie (dotyczyło polskiego
materiału).
Jak z podanej powyżej tabeli wynika, naj−
wyższe wyróżnienia uzyskały eksponaty pre−
zentowane w klasach tradycyjnej, historii pocz−
ty oraz całostek pocztowych. Na tym tle tylko
dwa duże medale złote oraz trzynaście złotych
w klasie tematycznej to bardzo mało. Oto, jak
przedstawiały się wyniki w tej klasie (od meda−
lu pozłacanego powyżej):
Medale duże złote – otrzymali je znani wy−
stawcy, a mianowicie:
1. Felix ALBE (Francja): „Optyka – nauka
o świetle i widzeniu” (PACIFIC ’97 – G92; MOS−
KWA ’97 – G92; ITALIA ’98 – G93; PHILEX−
FRANCE ’99 – LG95; BELGICA 2001 – LG95;
PHILAKOREA 2002 – LG95);
2. Yannick DELAEY (Belgia): „Koleje żelazne
– potrzebujemy was” (POLSKA ’93 – V80;
BANGKOK ’93 – LV85; MOSKWA ’97 – G92;
ISRAEL 98 – G91; CHINA ’99 – LG95; BELGICA
2001 – G90; PHILAKOREA 2002 – LG95).
Medale złote
1. Se Young CHANG (Korea): „Walka z za−
każeniami” (MOSKWA ’97 – LV89; INDE−
PEX ’97 – G90; BELGICA 2001 – G90; PHILA−
NIPPON 2001 – G91; PHILAKOREA 2002 –
G91);
2. Sang−Woon PARK (Korea): „Malarstwo
francuskie w XIX wieku” (GENOVA ’92 – LV85;
PHILAKOREA ’94 – LV87; SINGAPORE ’95 –
LV85; ITALIA ’98 – V83; PHILEXFRANCE ’99 –
LV86; CHINA ’99 – LV86; BELGICA 2001 – V83;
PHILAKOREA 2002 – G90);
3. Michel VANTILLARD (Francja): „Sól
i sód” (GENOVA ’92 – LV86; CAPEX ’96 –
LV89F; ISRAEL ’98 – G90; PHILEXFRANCE ’99
– G91; LONDON 2000 – G92; PHILAKO−
REA 2002 – G91);

5

4. Marcel NADAL (Francja): „Historia i dzia−
łanie Czerwonego Krzyża” (ISTANBUL ’96 –
LV85; ISRAEL ’98 – LV87; ESPAÑA 2000 – G90;
PHILAKOREA 2002 – G90);
5. Jorgen JORGENSEN (Dania): „Rybołów−
stwo” (GRANADA ’92 – V84; GENOVA ’92 –
V84; POLSKA ’93 – G90; CAPEX ’96 – G91;
PACIFIC ’97 – G91; INDEPEX ’97 – G90; ITA−
LIA ’98 – G91; CHINA ’99 – G92; LON−
DON 2000 – G90; PHILAKOREA 2002 – G94);
6. Jiri HORAK (Czechy): „100−lecie pojaz−
dów motorowych” (GENOVA ’92 – V80; CA−
PEX ’96 – V82; ISTANBUL ’96 – V80; PACI−
FIC ’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 2001 – G90; EURO−CUPRUM 2001
– G91; HAFNIA 2001 – G90; PHILAKOREA
2002 – G90);
7. Friedrich WEHMEIER (Niemcy): „Koń –
od zwierzęcia pociągowego do towarzysza
w drodze człowieka” (BELGICA 2001 – G90;
PHILAKOREA 2002 – G92);
8. Eduardo Jose OLIVEIRA DE SOUSA (Por−
tugalia): „Pojazdy motorowe” (GRANADA ’92 –
V82; POLSKA ’93 – LV85; BRASILIANA ’93 –
LV88; PACIFIC ’97 – V82; MOSKWA ’97 – LV85;
INDEPEX ’97 – LV86; ISRAEL ’98 – LV88; ITA−
LIA ’98 – G91; IBRA ’99 – G90; PHILEXFRANCE
’99 – G90; LONDON 2000 – G90; ESPAÑA
2000 – G93; BELGICA 2001 – G90; PHILANIP−
PON 2001 – LG95; PHILAKOREA 2002 – G93);
9. Antoine ORANI (Francja): „Woda zna−
czy życie” (PHILEXFRANCE ’99 – LV86; LON−
DON 2000 – LV85; BELGICA 2001 – G90; HAF−
NIA 2001 – G92; PHILAKOREA 2002 – G93);
10. Alain FRANÇOIS (Francja): „Polowanie.
Pasja i etyka” (GRANADA ’92 – LV89F; POL−
SKA ’93 – LV85; ISTANBUL ’96 – G90; PACI−
FIC ’97 – LV87; ITALIA ’98 – LV88; PHILEX−
FRANCE ’99 – LV86; LONDON 2000 – LV88;
PHILAKOREA 2002 – G90).
11. Andre LEGAY (Francja): „Apogeum na−
cjonalizmu w Europie 1919−1939”. Późniejszy
tytuł: „Totalitaryzm vs demokracja 1919−
−1939” (MOSKWA ’97 – LV85; PHILEXFRAN−
CE ’99 – LV88; PHILAKOREA 2002 – G90);
12. Hai−Kuang LIU (Taiwan): „Koń i jego od−
danie ludziom” (PACIFIC ’97 – V82; PHILEX−
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FRANCE ’99 – V84; PHILANIPPON 2001 –
LV88; PHILAKOREA 2002 – G90);
13. Peter OSUSKY (Słowacja): „Na chwałę
sportu” (GENOVA ’92 – V82; PHILAKOREA ’94
– LV88; SINGAPORE ’95 – V80; ISTANBUL ’96
– V84; PACIFIC ’97 – V82; ISRAEL 98 – V83;
ITALIA ’98 – V83; IBRA ’99 – V83; PHILEXFRAN−
CE ’99 – LV85; ESPAÑA 2000 – LV88; PHILA−
KOREA 2002 – G90);
W klasie tej także nie ma nowych ekspona−
tów. Natomiast pierwszy raz tak wysokie wy−
różnienie otrzymały eksponaty 10−13.
Medal duży pozłacany
1. Toledo M. ARENCIBIA (Hiszpania): „Świat
auta” (INDEPEX ’97 – V81; ITALIA ’98 – LV86;
ESPAÑA 2000 – LV86; BELGICA 2001 – LV87;
PHILAKOREA 2002 – LV88);
2. Seung−Je KIM (Korea): „Historyczny roz−
wój astronomii” (GENOVA ’92 – LV87F; PHILA−
KOREA ’94 – LV87; PHILAKOREA 2002 – LV85);
3. Seo−Jung KIM (Korea): „Pszczelarstwo”
(PHILAKOREA ’94 – V81; ISRAEL 98 – V81; ITA−
LIA ’98 – V82; PHILEXFRANCE ’99 – V82; ESPA−
ÑA 2000 – LV85; PHILAKOREA 2002 – LV85);
4. Segundo Heredia MACHADO (Hiszpa−
nia): „Pojazdy motorowe” (BRASILIANA ’93 –
LV85; EURO−CUPRUM 2001 – LV89; PHILA−
KOREA 2002 – LV85);
5. Jonas HALLSTROM (Szwecja): „Historia
żaglowców z kwadratowymi żaglami” (ITA−
LIA ’98 – V80; HAFNIA 2001 – LV85; PHILA−
KOREA 2002 – LV85);
6. Hans Joachim BADE (RFN): „Nowy po−
czątek (Historia Niemiec 1945–1949)” (IBRA ’99
– LV86; PHILAKOREA 2002 – LV87);
7. Ernest J. MEGGYESY (Australia): „Przeka−
zywanie wiadomości w Europie” (SINGAPO−
RE ’95 – V84; ISTANBUL ’96 – V83; MOS−
KWA ’97 – V81; ISRAEL 98 – V82; ESPAÑA 2000
– V84; PHILANIPPON 2001 – G90; PHILAKO−
REA 2002 – LV87);
8. Chan Han KIM (Korea): „Nieocenione za−
soby ropy naftowej” (INDEPEX ’97 – V83; CHI−
NA ’99 – V84; PHILANIPPON 2001 – LV85;
PHILAKOREA 2002 – LV85);
9. Brian SOLE (Wielka Brytania): „Jeździmy
rowerem” (GENOVA ’92 – V80; ITALIA ’98 –
V81; PHILANIPPON 2001 – LV86; PHILAKO−
REA 2002 – LV87);
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10. Alexandre SODI (Francja): „Druga woj−
na światowa na morzu” (GENOVA ’92 – LV85;
SINGAPORE ’95 – LV86; CAPEX ’96 – LV86;
MOSKWA ’97 – LV87; ITALIA ’98 – V82;
PHILEXFRANCE ’99 – LV85; ESPAÑA 2000 –
LV85; PHILAKOREA 2002 – LV86);
11. „PROVINS” (Szwajcaria): „Winnice i wi−
na” (PACIFIC ’97 – V80; ITALIA ’98 – LV85; CHI−
NA ’99 – V80; PHILAKOREA 2002 – LV87);
12. Fernando Martinez GONZALES (Hiszpa−
nia): „Ciemne lata Europy” (ESPAÑA 2000 –
LV85; EURO−CUPRUM 2001 – G90; PHILAKO−
REA 2002 – LV87);
13. Nicole FONTAINE (Francja): „Tkactwo:
od surowca do produktu końcowego” (PHILEX−
FRANCE ’99 – V83; BELGICA 2001 – V82; PHI−
LAKOREA 2002 – LV85);
14. Peter SUCHADOLC (Słowenia): „Podbój
niedostępnego świata – alpinizm” (LONDON
2000 – V80; HAFNIA 2001 – V82; PHILAKO−
REA 2002 – LV85);
15. Mehmet Edip AGAOGULLARI (Turcja):
„Letnie igrzyska olimpijskie” (PHILAKOREA
2002 – LV85);
16. Vincent DE LUCA (USA): „Leonardo da
Vinci – człowiek uniwersalny” (PHILAKOREA
2002 – LV85);
17. Lee Jong KOO (Korea): „Olimpiada
Seul ’88” (PHILAKOREA 2002 – LV85);
18. Jacqueline VILLA (Francja): „Walka
z chorobami tropikalnymi” (PHILAKOREA 2002
– LV85).
Jak widać z powyższego zestawienia, ekspo−
naty nr 13 i 14 pierwszy raz uzyskały takie wy−
różnienie. Natomiast cieszy, że aż cztery ekspo−
naty prezentowane pierwszy raz na wystawie
światowej (numery 15−18) uzyskały medal duży
pozłacany. Wyjątkowo ciekawe jest opracowa−
nie Vincenta DE LUCA „Leonardo da Vinci – czło−
wiek uniwersalny”. Ile interesującego materiału
zebrał wystawca, w jaki sposób przedstawia wy−
nalazki i sugestie Wielkiego Mistrza – to napraw−
dę imponuje!
Medal pozłacany
1. Won−Young OM (Korea): „Gady” (PHILA−
KOREA ’94 – V80; PACIFIC ’97 – V82; PHILA−
KOREA 2002 – V83);
2. Wojtech JANKOVIC (Słowacja): „Kolar−
stwo – świat pedałów” (LONDON 2000 –
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V80; HAFNIA 2001 – V81; PHILAKOREA 2002
– V83);
3. Josef CHARRACH (Izrael): „Minerały:
z głębi ziemi do klejnotów królewskich” (HAF−
NIA 2001 – V82; PHILAKOREA 2002 – V82);
4. Jae−Seong GIM (Korea): „Dentystyka”
(CHINA ’99 – V83; LONDON 2000 – V81; PHI−
LAKOREA 2002 – V83);
5. Helion de Mello e OLIVEIRA (Brazylia):
„Światło i ciemność” (GENOVA ’92 – V80; BRA−
SILIANA ’93 – V84; BANGKOK ’93 – LV85;
ISTANBUL ’96 – V80; PACIFIC ’97 – V82; MOS−
KWA ’97 – V80; PHILAKOREA 2002 – V80);
6. H. Ulrich JOBSKY (Niemcy): „Albrecht
Dürer – jego dzieła” (HAFNIA 2001 – V83; PHI−
LAKOREA 2002 – V83);
7. Bo−Eui KIM (Korea): „Boże Narodzenie”
(SINGAPORE ’95 – V81; PACIFIC ’97 – V80;
PHILAKOREA 2002 – V80);
8. Arthur Feijo COITINHO (Brazylia):
„Wino – historia” (PHILANIPPON 2001 – V80;
PHILAKOREA 2002 – V80);
9. Aila KYRKI (Finlandia): „Historia malar−
stwa zachodnioeuropejskiego” Obecnie: „Od
malarstwa naskalnego do Picassa” (MOS−
KWA ’97 – V81; ESPAÑA 2000 – V82; EURO−
−CUPRUM 2001 – LV85; PHILAKOREA 2002 –
V80);
10. Peter KALLOS (Węgry): „Książę Stefan
Szeczeny – wielki Węgier” (EURO−CUPRUM
2001 – V82; PHILAKOREA 2002 – V80);
11. Linda ANDREASON (Szwecja): „Dzikie
koty” (PHILAKOREA 2002 – V80);
12. Adolf BLAEUMAUER (Austria): „Broda –
ozdoba mężczyzny” (PHILAKOREA 2002 –
V82);
13. Ross BURDEN (Wielka Brytania): „Pin−
gwiny” (PHILAKOREA 2002 – V80);
14. Peter DUNAI (Wegry): „Węgierscy świę−
ci królowie” (PHILAKOREA 2002 – V80);
15. Russel GRAEME (Nowa Zelandia): „Che−
mia” (PHILAKOREA 2002 – V80);
16. Antonio Llado HOMAR (Urugwaj): „Ję−
zyk głowy – kapelusz” (PHILAKOREA 2002 –
V80);
17. Phairot JIRAPRASERTKUN (Tajlandia):
„Historia igrzysk olimpijskich” (PHILAKOREA
2002 – V80);
18. Park Jeong KYE (Korea): „Rozwój świa−
towego piłkarstwa” (PHILAKOREA 2002 – V80);
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19. Zohar NOY (Izrael): „Kino: film się za−
czyna, proszę zająć swoje miejsca” (PHILAKO−
REA 2002 – V83);
20. Byung Yoon OH (Korea): „Konie w kul−
turze człowieka” (PHILAKOREA 2002 – V80);
21. Zhigang WANG (Chiny): „Książki” (PHI−
LAKOREA 2002 – V80);
22. Reinhard WAGNER (Austria): „Po pierw−
sze, za mały, po drugie, za duży” (o krasnalach)
(PHILAKOREA 2002 – V83);
23. Ting ZHAO (Chiny): „Tytoń” (PHILAKO−
REA 2002 – V81);
Wśród tych eksponatów aż 13 to opracowa−
nia nowe albo takie, które jeszcze nie uzyskały
medalu pozłacanego na wystawie światowej
czy też z „uznaniem” FIP. Spośród nich moją
uwagę szczególnie zwróciły opracowania „Dzi−
kie koty”, „Chemia” oraz „Książki”.

Należy zaznaczyć, iż w klasie tematycznej
byłoby znacznie więcej wysokich wyróżnień, jed−
nakże obniżono ocenę sześciu eksponatów, w tym
pięciu z medalu pozłacanego, za fałszerstwa. Do−
tyczyły one greckiej serii olimpijskiej. Na uwagę
zasługuje fakt, iż coraz więcej fałszowanego ma−
teriału pojawia się w eksponatach tematycznych.
Są to pozycje poszukiwane, ale dokładne badanie
eksponatów wyeliminowało te „walory” z ekspo−
natów historii poczty i przechodzą one do tematy−
ki, gdzie na fałszerstwa zwracano dotychczas
mniejszą uwagę.
Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż
w wyniku podjętej walki z nielegalnymi wyda−
niami na wystawie zamknięto stoisko firmy Con−
quest, z tych samych powodów nie przybyła do
Seulu firma Stampdile.
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA
AMPHILEX 2002, AMSTERDAM, 30 VIII−3 IX 2002
WIELE NOWYCH EKSPONATÓW TEMATYCZNYCH

Z okazji 150−lecia ukazania się pierwsze−
go znaczka holenderskiego w Amsterdamie
zorganizowana została Międzynarodowa Wy−
stawa Filatelistyczna AMPHILEX 2002. Była
to wystawa pod patronatem FEPA (Europej−
skiej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycz−
nych). Prezentowano na niej eksponaty z klas
tradycyjnej, historii poczty, tematycznej
i młodzieżowej, a także wystawiono klasę
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eksperymentalną eksponatów jednoekrano−
wych.
W klasie honorowej wystawy specjalne za−
interesowanie wzbudzał eksponat Jej Królew−
skiej Mości Elżbiety II, w którym pokazano m.in.
takie rarytasy, jak: Złote Wybrzeże 1875, Przy−
lądek Dobrej Nadziei 1853, Orange Free State
1867, Stellaland 1872, Vrijburg i Mafeking 1899,
Mauritius 1847, Ceylon 1875, Tasmanię 1853,
Nową Zelandię 1855 i Gujanę Brytyjską 1850.
Przy okazji dowiadujemy się o początkach
kolekcji królewskiej. Wszystko się rozpoczyna
w 1856 r., kiedy to 12−letni książę Alfred wizy−
tuje wraz ze swym starszym bratem, 14−letnim
księciem Walii Edwardem, drukarnię Thomas
de la Rue. Edward mówił o interesującej wizy−
cie, ale jego brat złapał bakcyla – zaczął kolek−
cjonować znaczki pocztowe. Zmarł w 1900 r.
W tymże roku Edward kupił kolekcję znaczków
pocztowych swojemu synowi, przyszłemu kró−
lowi Jerzemu V. Ten moment to powstanie kró−
lewskiej kolekcji, która poprzez Edwarda VIII
i Jerzego VI przeszła w ręce Elżbiety II.
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W klasie honorowej uwagę zwracał także
eksponat C. Adema – „Listy z połowy XV do
początków XIX wieku”, Peng Hian Taya – „Ho−
lenderskie Indie Wschodnie 1655−1870” (z naj−
wcześniejszym dotychczas poznanym listem
zagranicznym z Japonii, wysłanym z miejsco−
wości Doshima do Batawii, czyli dzisiejszej
Dżakarty). Międzynarodowe Stowarzyszenie
Ekspertów Filatelistycznych prezentowało przy−
kłady fałszerstw, wśród nich kol. Zbigniew Mi−
kulski fałszerstwa Rosji, Jovan Velickovic fałszer−
stwa Serbii, a Emil Rellstab swój zbiór fałszerstw.
Prezentowano także specjalne eksponaty –
rodzaj klasy otwartej. Wśród nich widzieliśmy
eksponat kol. Romana Babuta zatytułowany
„Przygoda mojego filatelistycznego życia rozpo−
częła się...” Jest to eksponat jednoekranowy
o pomnikach w Warszawie, pokazany na wy−
stawie w 1963 r. w Monako. Już wtedy były eks−
ponaty jednoekranowe!
W poszczególnych klasach konkursowych
wystawiano następującą liczbę eksponatów: tra−
dycyjna – 69, historia poczty – 88, tematyczna
– 60, młodzieżowa – 49, eksperymentalna eks−
ponatów jednoekranowych – 72. O tej ostatniej
– z uwagi na zainteresowanie nią w całym świe−
cie – napiszę odrębnie.
Międzynarodowy sąd konkursowy liczył
33 członków, w tym 5 aspirantów. Zespół eks−
pertów pracował w składzie 2−osobowym.
Trzech sędziów oceniało klasę eksperymen−
talną. Przewodniczącym sądu był kol. Johan van
As (Holandia, znany aerofilatelista), sekretarzem
dr Allan Huggins z Wielkiej Brytanii. W zespole
filatelistyki tradycyjnej pracował kol. Antoni
Kurczyński.
Grand Prix AMPHILEX 2002 otrzymał pan
Richard Schaefer (Szwajcaria) za eksponat
„Poczta starych państw Szwajcarii” (klasa histo−
rii poczty, medal duży złoty, 97 pkt.). Do wy−
różnienia tego kandydował także Alfred Dolo−
scheski (Austria) z eksponatem „Cesarska Austria
1850−1867” (klasa tradycyjna, medal duży zło−
ty, 96 pkt.).
Grand Prix National AMPHILEX 2002 otrzy−
mał pan Bouve Brandsma (Holandia) za piękny
eksponat „Holandia 1852” (klasa tradycyjna,
medal duży złoty, 97 pkt.). Kandydował także do
tego wyróżnienia kol. Harry van Vucht (Holan−
dia) z opracowaniem „Rewolta belgijska i w kon−
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sekwencji niepodległość Belgii” (klasa historii
poczty, medal duży złoty, 96 pkt.).
Komisarzem krajowym wystawy był
kol. dr Roman Babut. Możemy się pochwalić
dobrymi wynikami – oto one:
• Jan Giedwidź – „Toskania” (klasa trady−
cyjna) medal złoty, 90 pkt.,
• Adam Rogalski – „Na mój honor, poczta
harcerska i poczta polowa AK w czasie Powsta−
nia Warszawskiego 1944” (klasa tradycyjna)
medal pozłacany, 80 pkt.,
• Jan Cisoń – „Państwo polskie, fragmenty
historii” (klasa tematyczna) medal duży srebrny,
78 pkt.,
• Roman Andrzej Babut – „Wydarzenia
sportowe 1939−1945” (klasa tematyczna) medal
pozłacany, 82 pkt.,
• Jerzy Bartke – „Stemple przedznaczkowe
stosowane na ziemiach polskich w czasie roz−
bioru austriackiego w Wolnym Mieście Krako−
wie” (klasa historii poczty) medal duży srebrny,
77 pkt.,
• Piotr Zubielik – „Polskie frankatury me−
chaniczne” (klasa historii poczty) medal srebr−
ny, 71 pkt.,
• Hans Voegels – „Poczta Polska w Wol−
nym Mieście Gdańsku 1920−1939” (klasa histo−
rii poczty) medal pozłacany, 82 pkt.,
• Janusz Adamczyk – „Historia poczty na
ziemiach polskich, okres przedznaczkowy” (kla−
sa historii poczty) medal duży pozłacany, 86 pkt.,
• Alicja Łuszczyna – „Polski ruch olimpij−
ski” (klasa młodzieżowa) medal posrebrzany,
65 pkt.,
• Tomasz Henke – „W powietrzu szybuje−
my jak ptaki” (klasa młodzieżowa) medal srebr−
ny, 70 pkt.,
• MKF Debrzno – „Historia poczty Ziemi
Człuchowskiej 1745−1995” (klasa młodzieżo−
wa) medal duży pozłacany, 85 pkt.,
• Rafał Wincewicz – „Królowie, królowe
i książęta Polski” (klasa młodzieżowa) medal
duży srebrny, 77 pkt.
W klasie eksperymentalnej eksponatów jed−
noekranowych polscy wystawcy uzyskali nastę−
pujące wyróżnienia:
• Lech Popielewski – „Najsłynniejsza pol−
ska reforma poczty” (historia poczty) wyróżnie−
nie szmaragdowe, 22 pkt.,
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• Stanisław F. Ozimek – „Przeżyłem po ka−
tastrofie, Poczta Polowa Powstania Warszaw−
skiego 1944” (historia poczty), wyróżnienie ru−
binowe, 33 pkt.,
• Marian Broniec – „Listy wyłożeniowe na
ziemiach polskich XVIII i XIX wieku” (historia
poczty) wyróżnienie diamentowe, 34 pkt.
W klasie tematycznej wystawy AMPHILEX
2002 prezentowano 60 eksponatów. Uzyskały one
następujące wyróżnienia: medal złoty – 5, duży
pozłacany – 7, pozłacany – 23, duży srebrny – 16,
srebrny – 5, posrebrzany – 3 i dyplom – 1.
Medalami złotymi wyróżniono następujące
eksponaty (w nawiasach wcześniejsze wyróż−
nienia):
1. Jean FRICK (Francja): „Akustyka” (AMPHI−
LEX 2002 – G91F),
2. Joachim MASS (Niemcy): „Matematyka”
(AMPHILEX 2002 – G93),
3. Ian M. PATON (Wielka Brytania): „Od nie−
podległości Teksasu do zabójstwa prezydenta
McKinleya” (LONDON 2000 – LV85, HAFNIA
2001 – G92, AMPHILEX 2002 – G92),
4. Mark BOTTU (Belgia): „Jeśli chcesz iść za
mną: ewolucja życia zakonnego” (CAPEX ’96 –
V83; ITALIA ’98 – V83; PHILEXFRANCE ’99 –
LV86; BELGICA 2001 – G90; AMPHILEX 2002
– G92),
5. 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, ISRA−
EL ’98 – LV86, ITALIA ’98 – LV86, IBRA ’99 –
LV86, PHILEXFRANCE ’99 – LV88, CHINA ’99 –
G90, ESPAÑA 2000 – G90, PHILANIPPON 2001
– G90, EURO−CUPRUM 2001 – G91; HAFNIA
2001 – G90, PHILAKOREA 2002 – G90, AMPHI−
LEX 2002 – G90).
Jak widzimy, w klasie tej pojawiły się dwa
nowe eksponaty. Oba są doskonałe. Z wielką
przyjemnością ogląda się opracowanie kol. Jo−
achima Massa, który jest matematykiem, zna−
nym wystawcą tematycznym (duży złoty za eks−
ponat UPU). Drugi przedstawiony został przez
nowego wystawcę – kol. Jean Fricka z Francji.
Piękny materiał, niekiedy bardzo stary, głęboka
wiedza wystawcy i umiejętność jej zilustrowa−
nia znakami pocztowymi. Jestem także pod wra−
żeniem maestrii dra Marka Bottu (Belgia). Jak ten

10

wystawca pracuje nad swoim eksponatem! To,
co obecnie pokazuje – próby, usterki, stary ma−
teriał, naprawdę przyprawia o zawrót głowy.
Dobrze byłoby sprowadzić ten eksponat do Pol−
ski i zaprezentować wystawcom popularnej
u nas tematyki religijnej. W tej grupie znajduje
się także Jiri Horak, który nie opuszcza żadnej
wystawy. Eksponuje wszędzie, gdzie się da –
dzierży chyba w tym prymat światowy (przynaj−
mniej w tematyce).
Medalami dużymi pozłacanymi wyróżniono
następujące eksponaty (w nawiasach wcześniej−
sze wyróżnienia):
1. Claude−Michel DAFFLON (Szwajcaria):
„Winnice i wina” (GENOVA ’92 – V84, INDE−
PEX ’97 – V83, PHILEXFRANCE ’99 – LV86, BEL−
GICA 2001 – LV85, AMPHILEX 2002 – LV87),
2. Pieter STRUIK (Holandia): „Matka Zie−
mia... jako struktura dynamiczna” (BELGICA
2001 – V81, AMPHILEX 2002 – LV86),
3. Alexander MRAMORNOV (Rosja): „Ro−
sjanie na Arktyce i Antarktydzie” (CAPEX ’96 –
LV85; MOSKWA ’97 – V81; ITALIA ’98 – LV85;
IBRA ’99 – LV85; ESPAÑA 2000 – LV85; AM−
PHILEX 2002 – LV86),
4. Freddy DE LAENDER (Belgia): „Cesarstwo
Rzymskie. Rozwój, chwała, upadek i triumf”
(AMPHILEX 2002 – LV88),
5. Jari MAJANDER (Finlandia): „Koła szansy
– wprowadzenie do kolarstwa” (AMPHILEX
2002 – LV88),
6. Joshua MAGIER (Izrael): „Uprawa ziemi
od początku rolnictwa do czasów obecnych”
(AMPHILEX 2002 – LV88),
7. Paul W. SCHUURHUIZEN (Holandia):
„Kultura chleba” (AMPHILEX 2002 – LV85).
W tej grupie aż cztery eksponaty to nowe
opracowania. Mnie podobały się oba ekspona−
ty dotyczące rolnictwa (w tym chleb).
Medalami pozłacanymi wyróżniono nastę−
pujące eksponaty (w nawiasach wcześniejsze
wyróżnienia):
1. Alviero BATISTINI (Włochy): „Integracja
europejska 1919−1957” (ITALIA ’98 – LV86,
HAFNIA 2001 – V83, AMPHILEX 2002 – V80),
2. H. Ulrich JOBSKY (Niemcy): „Reformacja
doktora Marcina Lutra – to więcej niż 95 tez”
(PHILANIPPON 2001 – LV85, AMPHILEX 2002
– V83),
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3. Johann VANDENHAUTE (Belgia): „Od
Abakusa do laptopa” (BELGICA 2001 – V82,
AMPHILEX 2002 – V84),
4. John HAYWARD (Wielka Brytania): „Od
Bad Cannstatt do Unter Turkheim i dalej” (opo−
wieść o Dieslu) (IBRA ’99 – V80, CHINA ’99 –
V80, AMPHILEX 2002 – V80),
5. Oleg POLJAKOV (Rosja): „ZSRR–USA:
od wyścigu w kosmosie do współpracy” (EURO−
−CUPRUM 2001 – V82; HAFNIA 2001 – V82,
AMPHILEX 2002 – V83),
6. Wojtech JANKOVIC (Słowacja): „Kolar−
stwo – świat pedałów” (LONDON 2000 – V80,
HAFNIA 2001 – V81, PHILAKOREA 2002 – V83,
AMPHILEX 2002 – V83),
7. Juergen BERGHAUS (Niemcy): „O pła−
skim obrazie okrągłego świata” (AMPHILEX
2002 – V83),
8. M.H.A.M. JOHOMS (Holandia): „Elefan−
tologia” (AMPHILEX 2002 – V80),
9. Manfred AICHELE (Niemcy): „Od końca
Polski w 1939 roku i poszukiwaniu przeżycia
do wyzwolenia w 1945 roku” (AMPHILEX 2002
– V80),
10. Manfred FRIEDRICH (Niemcy): „Ziemia
wyrzuca ogień – formy zjawisk wulkanicznych”
(AMPHILEX 2002 – V83),
11. Michaela WAGNER−HECK (Niemcy):
„Słoń” (AMPHILEX 2002 – V80),
12. Naomi KEPPLER (Izrael): „W poszukiwa−
niu leków” (AMPHILEX 2002 – V81),
13. Peter KALLOS (Węgry): „Święty Stefan,
twórca państwa” (AMPHILEX 2002 – V80),
14. Roman Andrzej BABUT (Polska): „Wy−
darzenia sportowe 1939−1945” (AMPHILEX
2002 – V82),
15. Ulf STENQUIST (Szwecja): „Siła złota”
(AMPHILEX 2002 – V81),
16. Zegert VAN DUIN (Holandia): „Europa
– wspólnota w przemianach” (AMPHILEX 2002
– V83),
17. Anders OLASON (Szwecja): „Amerykań−
ska wojna cywilna 1861−1865” (AMPHILEX
2002 – V82),
18. Arieh F. LAVEE (Izrael): „Fotograf, kame−
ra, obraz” (AMPHILEX 2002 – V80),
19. Arturo Ferrer ZAVALA (Hiszpania): „Sta−
ry przyjaciel” (pies) (AMPHILEX 2002 – V82),
20. Charles SCHUTZ (Francja): „Kolarstwo”
(AMPHILEX 2002 – V82),
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21. E.M.A. LIMMEN–STEGEMEIJER (Holan−
dia): „Świecące punkty na wybrzeżu” (latarnie
morskie) (AMPHILEX 2002 – V80),
22. Hans GROSSGLAUS (Niemcy): „Instru−
menty muzyczne” (AMPHILEX 2002 – V80),
23. Heinz NOWAK (Austria): „Boże Naro−
dzenie” (AMPHILEX 2002 – V80),
Na uwagę zasługuje aż 17 nowych ekspona−
tów tematycznych wyróżnionych medalem pozła−
canym. Są to niejednokrotnie ciekawe opracowa−
nia. Na mnie największe wrażenie wśród nich
wywarł eksponat kol. Manfreda Aichele (RFN),
mówiący o mrocznej historii Polski w czasie II woj−
ny światowej. O eksponacie tym już pisałem, oma−
wiając eksponaty Międzynarodowej Wystawy Fi−
latelistycznej HANSEPHIL’98. Jednakże obecne
opracowanie jest całkowicie nowe. Plan ekspona−
tu jest bardzo dobry, narracja wyśmienita, a walo−
ry ilustrujące narrację bardzo dobre. Autor winien
jednakże usunąć z eksponatu niektóre wątpliwe
lub dyskusyjne „walory” (wydania Stockiego), na
czym zyskałby prezentowany zbiór. Podobały mi
się eksponaty poświęcone wulkanom, kartografii
czy też latarniom morskim. Pragnę zwrócić uwa−
gę Czytelników na eksponaty dotyczące słoni. Jest
to obecnie bardzo modny temat!
Zespół ekspertów dokonał ekspertyz
w 10 eksponatach, w trzech na wniosek jury,
w siedmiu z własnej inicjatywy. Zbadano
28 walorów. Zalecono: w jednym przypadku nie
pokazywać waloru, w 16 przypadkach popro−
szono o ekspertyzy przed ponowną prezentacją
materiału, 8 walorów było prawdziwych.
Wystawa była bardzo dobrze zorganizowa−
na. Odbywała się w centrum konferencyjnym
i wystawowym RAI, w trzech olbrzymich ha−
lach, z których po jednej okupowali wystawcy,
kupcy oraz organizatorzy różnych imprez towa−
rzyszących (a było ich bardzo dużo). Na hali
wystawowej swe stoiska miały różne kluby za−
interesowań, pełnili przy nich ciągłe dyżury
członkowie klubów. Można było nabyć wiele
wydawnictw, uzyskać sporo informacji.
Malendowicz L.K.: Międzynarodowa Wystawa Filate−
listyczna HANSEPHIL ’98, Rostok, 6−9 sierpnia
1998. „WWF” 1998, 35: 84–87.
Malendowicz L.K., Kurczyński A., Korc A.: Międzynaro−
dowa Wystawa Filatelistyczna HANSEPHIL ’98, Ro−
stok, 6−9 sierpnia 1998. „BI PZF” 1999, 22(89): 7–12.

Ludwik K. Malendowicz
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2002.07.01. UP 62−800 Kalisz 1. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez
Centralny Zarząd Poczty Polskiej jako datow−
nik FDC, okrągły, o średnicy 34 mm, z rysun−

kiem pieczęci Rady Miejskiej Kalisza z 1374 r.
Na obwodzie napis „MIASTA POLSKIE / KA−
LISZ 1 / 01.07.2002”.
UP 61−890 Poznań 1. Datownik okolicz−
nościowy przygotowany przez Dyrekcję Okrę−
gu Poczty w Poznaniu, okrągły, o średnicy

o średnicy 39 mm. Na obwodzie napis: „PRZY−
STANEK WOODSTOCK * MIŁOŚĆ * PRZY−
JAŻŃ * MUZYKA * ŻARY 1”. Datownik ze
zmienną datą.
2002.08.20 UP Osiek nad Notecią. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez
Urząd Miejski w Wyrzysku, okrągły, o średni−

cy 40 mm. Na rysunku skoczek spadochrono−
wy. Na obwodzie napis: „PUCHAR ŚWIATA
W SKOKACH SPADOCHRONOWYCH NA
CELNOŚĆ LĄDOWANIA 20.08.2002 OSIEK
n. NOTECIĄ”. Projekt datownika adaptował
Romuald Synakiewicz.
2002.08.24. UP 62−095. Murowana Go−
ślina 1. Datownik przygotowany przez Dy−
rekcję Okręgu Poczty w Poznaniu, okrągły,
o średnicy 40 mm. Na rysunku lira, wokół na−

40 mm. Na rysunku zarys kościoła w Górce
Duchownej. Na obwodzie napis: „45 LAT
KLUBU „ŚWIĘTY GABRIEL” / POZNAŃ 1
07.07.2002”.
2002.07.15. UP 68−100 Żary 1. Datownik
z 2001 r., wznowienie stosowania. Okrągły,

pis: „LETNI FESTIWAL MUZYCZNY W DŁU−
GIEJ GOŚLINIE MUSICA SACRA – MUSICA
PROFANA 24.08.2002 MUROWANA GOŚLI−
NA 1”. Projekt przygotował Romuald Syna−
kiewicz.
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2002.08.28. UP 64−915 Jastrowie. Datow−
nik przygotowany przez Rejonowy Urząd
Pocztowy w Pile, okrągły, o średnicy 40 mm,

z rysunkiem samolotu Antonow AN 2. Na ob−
wodzie napis: „400−LECIE KRÓLEWSKIEGO
MIASTA JASTROWIE 28.08.2002”. Projekt
adaptował Romuald Synakiewicz.
2002.08.30. UP 62−200 Gniezno 1. Da−
townik przygotowany przez Rejonowy Urząd
Pocztowy w Gnieźnie, okrągły, o średnicy

40 mm, z ryciną dwóch postaci. Na obwodzie
napis: „WYSTAWA „WALKA, POJEDNANIE,
PRZYJAŹN / GNYS I NEUBERT/ PILOCI WRZE−
ŚNIA 1939/ GNIEZNO 1/ 30.08.2002”.
2002.09.13. UP 65−001 Zielona Góra 1.
Datownik przygotowany przez Dyrekcję Okrę−
gu Poczty w Zielonej Górze, okrągły, o średni−
cy 40 mm, z logo IPA, gronem winnym i basztą.
Na obwodzie napis: „X ROCZNICA ZIELONO−
GÓRSKIEJ GRUPY / International Police Asso−
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ciation / 13.09.2002 Zielona Góra 1”. Projekt
adaptował Romuald Synakiewicz.
2002.09.14. UP. 62−200 Gniezno 1. Da−
townik przygotowany przez Rejonowy Urząd
Pocztowy w Gnieźnie, okrągły, o średnicy
40 mm, z logo Gnieźnieńskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej. Na obwodzie napis: „100 LAT
GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKA−
NIOWEJ GNIEZNO 1 14.09.2002”.
2002.09.21. UP 61−890 Poznań 1. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu, owalny,
o wymiarach 40 × 30 mm. Na rysunku zabyt−
kowy ambulans typ 5G seria GMW z 1956 r.

Na obwodzie napis: „POCZTA PAROWOZO−
WA / ZABYTKOWY AMBULANS / Typ 5G Se−
ria GMW (1956 r.) 21.09.2002 POZNAŃ 1”.
Projekt przygotował Lech Frąckowiak.
2002.09.21. UP 61−740 Poznań 9. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez Dy−
rekcję Okręgu Poczty w Poznaniu, okrągły,
o średnicy 40 mm. Na rysunku logo IPA. Na

13

obwodzie napis: „MIĘDZYNARODOWE STO−
WARZYSZENIE POLICJI / 10 LAT WIELKO−
POLSKIEJ GRUPY / 21.09.2002 POZNAŃ 9”.
Projekt adaptował Romuald Synakiewicz.
2002.09.21. UP 64−200 Wolsztyn 1. Da−
townik przygotowany przez Centralny Zarząd
Poczty Polskiej jako datownik FDC, prostokąt−

ny, przedstawiający parowóz, z napisem: „ZA−
BYTKOWE PAROWOZY 21.09.2002 WOLSZ−
TYN 1”.
2002.09.23. UP 61−890 Poznań 1. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez Dy−
rekcję Okręgu Poczty w Poznaniu, prostokąt−
ny, 40 × 30 mm, z rysunkiem rekwizytów

dyscyplin sportowych: hokeja na trawie, sza−
chów i żeglarstwa. Napisy: „70 LAT KLUBU
SPORTOWEGO POCZTOWIEC TP SA /
23.09.2002 POZNAŃ 1”.

2002.09.28. UP 68−100 Żagań 1. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez
Urząd Miejski w Żaganiu z okazji 800−lecia

Żagania, owalny, o wymiarach 40 × 24 mm,
z ryciną przedstawiającą panoramę miasta. Na−
pisy: „800 lat Żagania / 28.09.2002 Żagań 1”.
2002.09.29. UP 62−800 Kalisz 1. Datow−
nik przygotowany przez firmę handlowo−usłu−
gową „Milenium” SC. Market „OLA”, okrągły,

o średnicy 40 mm, z rysunkiem Serca Jezuso−
wego. Na obwodzie napis: „50−LECIE PARAFII
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO OSIEDLE ASNYKA /
29.09.2002 KALISZ 1”. Projekt adaptował Ro−
muald Synakiewicz.
Kazimierz Krawiarz

CIEKAWE WIELKOPOLANA
Wytrawni filateliści potrafią z lawiny bie−
żących, często mniej ciekawych przesyłek
wyłowić bardziej interesujące i rzadsze walo−
ry. Dlatego zwracam się z gorącym apelem do
Czytelników o nadsyłanie swoich odkryć do
Redakcji.
Tymczasem pragnę zwrócić uwagę na cie−
kawą przesyłkę z urzędu Poznań 2 do Byd−
goszczy, wysłaną 24 lipca 1989 r., datownik:
„POZNAŃ 2 / AP / 89.−7.24.−8”, jako super
ekspres nr 141.
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List opłacono gotówką 560 złotych. Na
kopercie nie ma znaczków pocztowych,
obok dwu datowników i stempla „super
ekspres” ręcznie potwierdzono wniesienie
opłaty i nalepiono kolorową nalepkę. Na od−
wrocie koperty odbito datownik „BYD−
GOSZCZ 2 / BJ / 89.−7 25 −7”. Czy istotnie
list ten dotarł do Bydgoszczy w tempie su−
per ekspresu?
Poniżej pokazuję list polecony z urzędu
Poznań 72, wysłany w dniu jego otwarcia,

WWF 39/4 (2002)

7 stycznia 2002 r., z prowizoryczną nalepką
polecenia.
Urząd ten mieści się przy ul. Półwiej−
skiej 16 i znany jest z doskonale prowadzone−
go i świetnie zaopatrzonego, jak zresztą
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i wszystkie inne w Poznaniu i Wielkopolsce,
okienka filatelistycznego.
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014
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POLSKIE DATOWNIKI POCZTOWE GODNE NAŚLADOWANIA
Gdy w okresie międzywojennym rodziła się
gospodarka Polski, rozwój jej był wspierany siłą
całego narodu. Tworzono nowe wielkie inwe−
stycje, jak na przykład Centralny Okręg Prze−
mysłowy, co pozwoliło na zmniejszenie panu−
jącego bezrobocia. Może nie wszyscy
pamiętamy, iż Poczta Polska, jako Przedsiębior−
stwo Pocztowe, promowała na datownikach
okolicznościowych hasła zachęcające do ku−
powania towarów produkcji krajowej.

Dziś kupowanie towarów polskich z pew−
nością pomoże naszej gospodarce dźwignąć się
z ustrojowej zapaści. Może więc warto teraz
pokusić się o naśladowanie wzorów stempli
mechanicznych z okresu międzywojennego?
Reprodukujemy poniżej niektóre z tych
stempli. Używano ich w latach 1928−1929
w Warszawie, Lwowie i Poznaniu, a hasła były
następujące:
„KUPUJCIE WYROBY POLSKIE”,
„KUPUJCIE WYROBY KRAJOWE”,
„ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE WYROBÓW KRA−
JOWYCH”.
Warto zwrócić uwagę na odmienne wyróż−
niki w datownikach, na przykład w Poznaniu 3
stosowano datowniki z wyróżnikami „I” lub „II”.

Jan Urbanek
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ODWROTKA XX WIEKU – NOWA ZELANDIA, 1904 ROK,
4 PENSY, JEZIORO TAUPO
W powszechnej opinii na miano klasycz−
nej odwrotki XX w. zasługuje znaczek Nowej
Zelandii z 1904 r. ze wspaniałej serii widoko−
wej. Jest to dwukolorowy znaczek o wartości
4 pensów, przedstawiający w żółto−brązowej
ramce odwrócone jezioro Taupo i wulkanicz−
ny szczyt Ruapehu w kolorze niebieskim. Zna−
czek ten jest znaczkiem skasowanym „Picton
21 MR: 04”, który w dużym stopniu pokrywa
winietę (środek znaczka), czyniąc ją mało czy−
telną. Znaczek ten w katalogu Scotta oznaczo−
ny jest numerem 113b.
Omawianą serię widokową zaczęto wyda−
wać w 1898 r. i przez długi czas była ona
uważana za jedną z najbardziej atrakcyjnych
i pięknych serii znaczków wydanych w XIX w.
Przez długie lata nie zdawano sobie sprawy
z istnienia odwrotki jednego z tych znaczków.
Dopiero w 1930 r. Jack Dennet, angielski far−
mer, w czasie przeglądania zbioru znaczków
z okresu swego dzieciństwa zauważył, iż je−
den z nich ma odwrócony środek. Posłał go
do znanego kupca z prośbą o opinię. Następ−
nie znaczek ten uzyskał certyfikat autentycz−
ności, wydany przez Royal Philatelic Society
of London. Z tym certyfikatem ukazał się na
aukcji w 1931 r., a nabył go znany kupiec fran−
cuski Theodore Champion, i to za wysoką –
jak na owe czasy – cenę 161 funtów brytyj−
skich. Uszczęśliwiony Dennett żartował czę−
sto, iż jego młodzieńcza kolekcja nie była
śmieciem i być może podobne znaczki znajdą
się także w innych zbiorach młodych filateli−
stów. Jednak do chwili obecnej drugi egzem−
plarz takiego znaczka nie pojawił się.
Teodor Champion sprzedał następnie zna−
czek Marquisowi De Rosny i znaczek zaginął
w przepastnych sejfach na blisko 50 lat. Uka−
zał się on ponownie na aukcji w 1980 r. i został
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sprzedany za 18 000 dolarów USA. Był wysta−
wiany na wystawie PALMPEX w Nowej Zelan−
dii w maju 1982 r. W latach 80. i 90. znaczek
ten wielokrotnie oferowany był przez kupców
za bardzo wysokie ceny, jednakże nie znalazł
nabywcy. Dopiero w 1998 r. poczta Nowej Ze−
landii zakupiła go za 66 500 USD i znalazł on
swe miejsce w archiwalnej kolekcji.

Znaczek ten jest prawdziwym klejnotem fi−
latelistyki. Szkoda, że zniknął z rynku, ale fila−
teliści mają nadzieję, iż poczta Nowej Zelandii
będzie go regularnie prezentować na wysta−
wach. A może znajdzie się drugi taki egzem−
plarz? Spójrzmy na znaczki ze swego dzieciń−
stwa – zapewne kryją one niejedną jeszcze
tajemnicę. Przypomnijmy najpiękniejszy eg−
zemplarz odwrotki głowy królowej Wiktorii
z Indii z 1854 r. – on także został znaleziony
(w 1956 r.) w zbiorze uczennicy.
Źródła
O’Keefe D.: Linn’s Philatelic Gems 5. 1991
Malendowicz L.K.: Najdroższe odwrotki świata. „Fi−
latelista” 2002, 49: 283−284.
Stephens G.: New Zealand Post buys invert for record
$66,500. „Linn’s Stamp News”, June 8, 1998.

Ludwik K. Malendowicz
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SKOKI NARCIARSKIE I MISTRZOWIE W POLSKIEJ FILATELISTYCE,
CZYLI POCZTOWA MAŁYSZOMANIA
CZĘŚĆ II
Olimpijskie turnieje
w skokach narciarskich
W polskiej filatelistyce motyw skoku nar−
ciarskiego jest najczęściej obecny na znacz−
kach emitowanych z okazji igrzysk olimpij−
skich. Ale tylko do jednego z nich można

dopisać historię olimpijskiego sukcesu i me−
dalu. Ukoronowaniem skromnego dorobku
polskich sportowców w zimowych igrzy−
skach olimpijskich jest – jak dotychczas – zło−
ty medal Wojciecha Fortuny za zwycięstwo
na 90−metrowej skoczni narciarskiej
Okurayama w Sapporo w 1972 r. Wspaniałe
zwycięstwo Fortuny, z wynikiem 111 m nad
Japończykami, i złoty medal olimpijski, jedy−
ny w sportach zimowych dla Polski, upamięt−
niliśmy my, filateliści−olimpijczycy, stemplem
okolicznościowym, który był stosowany pod−
czas meetingu Klubu Zainteresowań „OLIM−
PIJCZYK” w Poznaniu, 5 marca 1972 r. Z na−
dzieją patrzymy na Salt Lake City 2002 – a to
już za miesiąc.
Olimpijski dorobek Poczty Polskiej
w skokach narciarskich przedstawiam bez
dalszych opisów, gdyż zbyt wiele treści,

Innsbruck, 1964

Grennoble, 1968

Innsbruck, 1976
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Sapporo, 1972

Lillehammer, 1994

Nagano, 1988

poza ogólną ideą sportu, nie można tutaj
wyczytać. W moim zbiorze znaczków
pocztowych takie wydawnictwa nazy−
wam na własny użytek „kolorowymi pla−
mami”.

Pocztowa małyszomania
Obecny związek pomiędzy skokami nar−
ciarskimi i filatelistyką sportową pieczętuje
udział Poczty Polskiej w tym sporcie, wpraw−
dzie jako sponsora, ale czy tylko? Przez wiele,
wiele lat skoki narciarskie były ulubionym te−
matem emisyjnym wśród wielu dyscyplin spor−
tów zimowych. Wielomilionowe nakłady pol−
skich znaczków promowały sporty zimowe,
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a w szczególności skoki. Efekty tej promocji
były raczej mizerne, bowiem w sportach zi−
mowych jesteśmy, delikatnie ujmując, kiepscy,
mimo wspaniałych terenów górskich umożli−
wiających uprawianie sportów alpejskich
i narciarstwa klasycznego. W górskich kuror−
tach i ośrodkach sportowych uprawiane raczej
są ogórki i serwowana mizeria. A tu nagle ko−
lejny górski kryształ – Adam Małysz, po słyn−
nych poprzednikach, Stanisławie Marusarzu,
Antonim Łaciaku i Wojciechu Fortunie.
Większości z nas, a przede wszystkim du−
żym chłopcom, zbieranie znaczków poczto−
wych kojarzyło się z zabawą we wkładanie
kolorowych obrazków do klasera i marzenia−

19

Zeszyt Znaczkowy nr 1/2001, DOP Katowice

Rewers Zeszytu Znaczkowego nr 1, DOP Kato−
wice

Rozłożony Zeszyt Znaczkowy nr 2/2001 DOP Ka−
towice, zawierający 5 znaczków × 1 zł

mi za odległymi krajami. Z pewnością wielu
mistrzów olimpijskich swoje marzenia o suk−
cesie rozpoczynało właśnie od zbierania tych
malutkich dzieł, widząc na znaczkach swoje−
go przyszłego niedoścignionego mistrza. Tak
jest z pewnością dzisiaj w Wiśle. Po głowie
chodzi mi pytanie, czy nasz nowy mistrz,
Adam Małysz, zbierał znaczki pocztowe jako
chłopak i czy może do uprawiania skoków
natchnęły go znaczki pocztowe.
Małyszomania ogarnęła nie tylko doro−
słych. Dzięki bezpośrednim relacjom TVP zi−
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Zeszyt Znaczkowy nr 3/2001, DOP Katowice

mowy rytm życia milionów Polaków jest dyk−
towany przez kalendarz Pucharu Świata
w skokach narciarskich, a w 2002 r. dodatko−
wo jeszcze przez zimowe igrzyska w Salt Lake
City. Cieszy nas bardzo, że mali chłopcy gro−
madzą się wokół skoczni, patrząc z nadzieją,
że niedługą poszybują z jej progu w daleki
świat, za Adamem Małyszem. W domu siedzą
przylepieni do ekranów telewizorów, a potem
mogą patrzeć na ich idola na znaczku pocz−
towym. Akurat Poczta Polska sprawiła im oraz
fanom małyszomanii wspaniały prezent, upa−
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miętniając mistrzowskie skoki Adama z sezo−
nu 2000/2001 znaczkiem pocztowym, sama
dając przykład tej manii. Do sprawy skoków
narciarskich włączył się znany wszystkim pe−
symista, pan Murphy, potwierdzając stosowal−
ność jego reguł. Wpierw znaczek z okazji sko−
ków narciarskich na mistrzostwach świata
Lahti 2001 przedstawiał skoki narciarskie bez
Małysza. Na szczęście ktoś (chyba małyszo−
man pocztowy) zreflektował się i wpisał Ada−
ma na pocztową listę polskiej reprezentacji
w Lahti. Jeszcze farba nie wyschła, a już do−
drukowano na znaczku tekst „ADAM MAŁYSZ
– MISTRZEM ŚWIATA”. Ale na wszelki wypa−
dek nie wyłączono maszyn.
A jak to się stało, że znaczek z Adamem
(ale bez Adama) został wprowadzony przez
Pocztę Polską do obiegu 23 lutego 2001 r.,
w dniu, w którym zdobył on złoty medal
w skokach na średniej skoczni w Lahti, pozo−
stanie nierozstrzygnięte. To jest pierwszy taki
przypadek w historii światowej filatelistyki
olimpijskiej i sportowej. W takiej sytuacji
poczty innych krajów – Finlandii, Austrii czy
Niemiec, będących potęgą w skokach narciar−
skich – mogą tylko pozazdrościć takiego strza−
łu w dziesiątkę i takiego efektu promocyjnego
(dzisiaj to się nazywa marketing).
W tym momencie pisania mojego felieto−
nu jestem już po Konkursie Czterech Skoczni
i pod wrażeniem Swena Hannawalda oraz
nieprawdopodobnej sportowej rywalizacji
kilkunastu skoczków czołówki światowej. Ale
mój podziw dla Adama nie zmniejszył się ani
o jeden centymetr, ani też o jeden punkt.

Może warto przytoczyć tu słynne powiedzon−
ko redaktora Ciszewskiego „póki piłka jest
w grze...”. Skoro jestem przy piłce nożnej, to
tak na marginesie. Po paru dobrych celnych
emisjach sportowych i olimpijskich Poczty
Polskiej totalny „samobój” – czy ktoś odpo−
wie, kto, komu i po co strzela do bramki na
znaczku poświęconym awansowi polskiej
reprezentacji piłkarskiej do finałów Mi−
strzostw Świata 2002 i co chciano przez to
powiedzieć? Kolejna kolorowa plama do
zbioru filatelistycznego „Osiągnięcia Sportu
Polskiego”.
I dlatego też moje dalsze spojrzenie na
pocztową małyszomanię będzie bardziej kry−
tyczne, albo jak kto woli – realistyczne. Mno−
gie wydawnictwa Poczty Polskiej pojawiające
się na rynku małyszomanii, tak – na rynku,
muszą być traktowane jako towar, a nie usługa
pocztowa, która jest podstawową czynnością
poczty. Zobaczmy to na przykładzie rynku ze−
szytów znaczkowych, które również są przed−
miotem zbieractwa filatelistycznego i poszuki−
wane przez kolekcjonerów.
Doskonałą sytuacją jest, i o to jako kolek−
cjonerzy zabiegamy, jeżeli poczta lokalna,
najbliższa danemu wydarzeniu, lub centrala
promuje i obsługuje imprezy sportowe. Ta
forma ma już ponad stuletnią tradycję. Pierw−
sze stemple z imprez sportowych notowane
są już na początku lat 90. XIX wieku. Nie razi
mnie, jeżeli w automatach na pocztach dy−
rekcji katowickiej pojawiają się zeszyciki
z Małyszem o nakładach kilkudziesięciu ty−
sięcy. Dzięki temu urozmaicają usługę pocz−

Zeszyt Znaczkowy nr 3/2001, RUP Ciechanów

Zeszyt Znaczkowy nr 3/2001, RUP Ciechanów
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RUP w Bielsku−Białej, IV/2001, nr 474, n. 3000

RUP Ciechanów, 2001, n. 1000

RUP w Bielsku−Białej, IV/2001, nr 475, n. 3000

RUP Ciechanów, 2001, n. 1000

RUP w Kielcach, 2001, n. 10 000

RUP w Lublinie, 2001, n. 1000

tową, robią profesjonalną i prawdziwą pro−
mocję. Ale nie akceptuję wydawnictw tak eg−
zotycznych poczt, jak np. w Ciechanowie,
gdzie tamtejszy RUP firmuje wydawnictwa
o jawnie spekulacyjnych nakładach, 300,
500, 1000 egzemplarzy. Te walory, charakte−
ryzujące się bardzo luźnym związkiem Cie−

chanowa ze skokami narciarskimi, podobnie
jak związek W. Fortuny i A. Małysza z Uni−
wersjadą, oczywiście nie widzą zwykle
okienka pocztowego. Ocenę pozostawiam
każdemu zbieraczowi oraz pocztowcom. Za−
tem chwalmy mistrza, ale nie dajmy się zwa−
riować. Jeżeli paru działaczy pocztowych
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wpadło w pocztową małyszomanię, to po−
wstaje pytanie: czy ich leczyć? Ale co będzie,
jeżeli oni mają rację i będzie złoto za zło−
tem? Dzisiaj proponuję pocztowym specom
od przeginania nową wywieszkę do okienek
na pocztach: „Wyszedłem na chwilę, za
chwilę wracam, Adam”.
Podobnie ma się sprawa z kartami bezno−
minałowymi – Małysz z prawej, Małysz z le−
wej, środkiem. Dla kronikarskiego obowiązku
przedstawiam wybór wydawnictw z 2001 r.
Cenię sobie bardzo wydawnictwo RUP Biel−
sko−Biała z naturalnych powodów – 100%
w temacie skoków narciarskich (nakłady kart
po 3000) oraz RUP Kielce z okazji multime−
dialnego konkursu plastycznego (to doskona−
ły pomysł na promocję sukcesów polskich
sportowców) – nakład 10 000.
Resztę egzotycznych wydawnictw zostaw−
my na boku, chociaż warto zobaczyć, że nic
na nich nie widać. Fascynująca wydaje się
karta z Lublina, na której projektantowi pomy−
lił się koniec nart z ich początkiem, czyli kosz−
marek na nartach, który ma się nijak do syl−
wetki Małysza w locie i na znaczku. Zresztą
nie wiemy, w którą stronę chciał lecieć sko−
czek. Podobnie było z jegomościem w Lubli−
nie, który usiadł tyłem na konia. Ubawiło to
do rozpuku kawalerzystów stojących w po−
bliżu. Z wysoką rezolutnością jegomość po−
wiedział: „Proszę się nie śmiać. Skąd pano−
wie oficerowie wiedzą, w którą stronę chcę
jechać?”.
Po tym bardzo kolorowym przeglądzie,
czasami z egzotycznym przytykiem, muszę
stwierdzić, że sprawa ze skokami narciarski−
mi w filatelistyce polskiej ma się dobrze.

Niech poczta rozsławia polskie sukcesy mi−
lionowymi miniplakatami po całym świecie
i niech ma więcej takich trafionych w dzie−
siątkę sponsoringów. Czasem zastanawiam
się, co dla mnie znaczy naprawdę widok em−
blematu „POCZTA POLSKA” na ramionach
polskich skoczków, płotkach śniegowych
i gdzieś tam jeszcze.
Tak naprawdę, mój pierwszy dyplom fila−
telistyczny otrzymałem za młodzieżowy zbio−
rek pt. „Wyścig Pokoju” na Europejskiej Wy−
stawie Znaczków Sportowych we Wrocławiu
w 1963 r., zorganizowanej z okazji Mi−
strzostw Europy w Koszykówce. Poczta Pol−
ska przygotowała ogromny program promo−
cji i obsługi pocztowej Mistrzostw. Wtedy
miałem 15 lat i biegałem we Wrocławiu za
wszystkimi wydawnictwami pocztowymi
z rozpalonymi policzkami. Mój następny eks−
ponat z 1964 r. nosił już tytuł: „Osiągnięcia
polskich sportowców w imprezach między−
narodowych”, a kolekcjonowanie polskich
znaków pocztowych związanych ze sportem
pozostało mi do dzisiaj jako główna dziedzi−
na zbieracka.
Miejmy nadzieję, że z tej pocztowej mały−
szomanii narodzą się kolejni młodzi filateli−
ści, a może i mistrzowie sportu. Ja pozostanę
już przy filatelistyce sportowej i w ten sposób
będę kibicował naszym „małyszom”. Wkrót−
ce będzie ich z pewnością jedenastu. I mam
tylko cichą nadzieję, że małyszomani poczto−
wi nie pomnożą wydawnictw pocztowych
razy 11.
Dr Roman Babut
Prezes Klubu Zainteresowań „Olimpijczyk”
Polski Związek Filatelistów

Czy zaprenumerowa³e ju¿
Wielkopolskie Wiadomoci Filatelistyczne?
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MATEMATYKA, AKUSTYKA, ELEKTRYCZNOŚĆ
PRZYKŁADY PLANÓW EKSPONATÓW TEMATYCZNYCH
Na Międzynarodowej Wystawie Filateli−
stycznej AMPHILEX 2002, która odbyła się
w Amsterdamie od 30 sierpnia do 3 września
2002 r., można było podziwiać kilka ekspo−
natów tematycznych, które dotychczas nie
były eksponowane na wystawach pod patro−
natem lub „uznaniem” FIP. Niektóre z nich to
bardzo dobre opracowania, które wzbudziły
zrozumiałe zainteresowanie zwiedzających.
Pragnę przybliżyć Czytelnikom plany trzech
eksponatów dotyczących nauk ścisłych, z któ−
rych dwa uzyskały wyróżnienie w postaci me−
dalu złotego. Tylko pozazdrościć tak dosko−
nałego startu.
Zaczynam od opracowania dra Joachima
Maasa z RFN, z wykształcenia matematyka.
Dotychczas posiadał on doskonały ekspo−
nat UPU, wielokrotnie wyróżniany meda−
lem dużym złotym. W nowym eksponacie
zaprezentował swoją profesję, a zatytułował
go „Matematyka, nauka między teorią a za−
stosowaniem”. Za swe opracowanie otrzy−
mał medal złoty, 93 punkty oraz gratulacje
jury. Oto plan tego interesującego ekspo−
natu:

Matematyka, nauka między teorią
a zastosowaniem
1. Wczesna matematyka wspierająca ewolu−
cję kulturalną
1.1. Elementarna wiedza geometryczna
uzyskiwana poprzez projektowanie
1.2. Od liczenia do prostolinijnego syste−
mu numerycznego

1.3. Analiza zjawiska „czasu”
1.4. Osiągnięcia architektów i inżynierów
wczesnych cywilizacji
2. Pierwszy wzlot, po którym nastąpiła sta−
gnacja
2.1. Pierwsze dokładne podstawy opraco−
wane przez uczonych greckich
2.2. Brak metodologicznego postępu
u Rzymian i na Dalekim Wschodzie
2.3. Zachowanie dziedzictwa Greków
w średniowieczu
3. Rozwój w wiekach XV i XVI związany z za−
stosowaniem matematyki
3.1. Artyści i architekci wykorzystują zasa−
dy geometryczne
3.2. Astronomowie i nawigatorzy poma−
gają poszerzać wiedzę trygonome−
tryczną
3.3. Kartografowie opracowują rzutowanie
powierzchni globu
3.4. Algebra i arytmetyka wspomagają han−
del i naukowców
3.5. Naukowcy potrzebują wyszukanych
metod matematycznych
4. Rozwój współczesnej matematyki z po−
czątkiem XVII wieku
4.1. Przełom w rachunku różniczkowym
i całkowym
4.2. Nowe koncepcje w geometrii
4.3. Obliczanie prawdopodobieństwa wy−
padków
4.4. Od arytmetyki do algebry abstrakcyj−
nej
4.5. Kluczowe problemy logiki

Matematycy polscy – Stanisław Zaremba, Wacław Sierpiński, Zygmunt Janiszewski oraz Stefan Banach
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Blok Finlandii „Badania naukowe – DNA i komunikacja cyfrowa” (30 maja 2000).
Na jednym znaku i na trójkątnej przywieszce z hologramem jest przedstawiony
słynny w matematyce „trójkąt Sierpińskiego”

4.6. Nawet określanie chaosu
4.7. W końcu akceptacja jako niezależnej
nauki
5. Dzisiejsze główne dziedziny zastosowań
5.1. Pomiary – fundament nauki, techniki
i życia codziennego
5.2. Teorie kompleksowe i procesów w na−
uce i inżynierii
5.3. Korzystanie z olbrzymich liczb danych
w statystykach ekonomicznych i so−
cjalnych
5.4. Rozwiązywanie problemów ekono−
micznych
5.5. Przyśpieszenie obliczeń przez urzą−
dzenia liczące
5.6. Rewolucja informatyczna dzięki
elektronicznemu przetwarzania da−
nych
Drugi eksponat, także wyróżniony meda−
lem złotym, to opracowanie pana Jeana Fric−
ka z Francji zatytułowane „Akustyka”, za któ−
re przyznano 91 punktów. Jego plan
przedstawia się następująco:

Akustyka
1. Emisja i przenoszenie dźwięku
1.1. Źródła dźwięków
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1.1.1. Pejzaż dźwięków naturalnych
1.1.2. Głos człowieka
1.1.3. Instrumenty muzyczne
1.1.4. Dźwięki nienaturalne
1.2. Rozchodzenie się i odbicie dźwięku
1.2.1. Natura wibracyjna i szybkość
dźwięku
1.2.2. Zasada echa
1.2.3. Akustyka architekturalna
2. Mechanizmy słyszenia
2.1. Aparat słuchowy
2.1.1. Anatomia
2.1.2. Doznania dźwiękowe
2.2. Dysfunkcja układu słuchowego
1.1.1. Głuchota
1.1.2. Dźwięki jako pomoc
3. Techniki zapisywania dźwięków i komuni−
kacji dźwiękiem
3.1. Rejestracja dźwięków i ich odtwarza−
nie
3.1.1. Techniki mechaniczne
3.1.2. Techniki magnetyczne
3.1.3. Techniki optyczne
3.2. Telekomunikacja głosowa
3.2.1. Zastosowanie
3.2.2. Elementy konieczne dla tej ko−
munikacji
3.2.3. Ważność transmisji dźwięków
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4.3. Komunikowanie się poprzez urządze−
nia elektryczne
4.4. Wygoda z elektrycznością
4.5. Niebezpieczeństwa związane z elek−
trycznością

50. rocznica złamania szyfru Enigmy

Kolejny eksponat to opracowanie Han Kaij−
ser (Holandia) „Elektryczność tak niebezpiecz−
na jak błyskawica”. Nie jest to wyróżniające
się opracowanie, ale analiza z wcześniej po−
danymi planami pozwala dostrzec zasadni−
cze różnice w podejściu do planu, do jego
zakresu, konsekwencji i logiki. Za eksponat
ten wystawca uzyskał 77 punktów i medal
duży srebrny. Oto jak przedstawia się jego
plan:

Elektryczność tak niebezpieczna
jak błyskawica
1. Zjawisko „elektryczności”
1.1. „Elektryczność” atmosferyczna
1.2. „Elektryczność” niewidzialna
1.3. Elektrostatyka
1.4. Elektrochemia
1.5. Elektromagnetyzm
2. Środki produkcji
2.1. Biały węgiel
2.2. Elektrownie wodne
2.3. Elektrownie termiczne
2.4. Elektrownie atomowe
2.5. Generatory alternatywne
3. Od producenta do konsumenta
3.1. Przemysł elektryczny
3.2. Aparatura
3.3. Przesyłanie elektryczności
3.4. Kompanie rozprowadzające elektrycz−
ność
3.5. Pomiary i płatności
4. Niewidzialna, lecz niebezpieczna
4.1. Światło elektryczne
4.2. Pojazdy poruszane elektrycznością
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Bez głębszej analizy widzimy, iż plan
kol. Maasa jest chyba – spośród trzech tutaj
prezentowanych – planem najlepszym.
Obejmuje on prawie cały zakres tak szero−
kiej dziedziny, jaką jest matematyka. Przed−
stawia historyczny rozwój tej dyscypliny,
wskazując jednocześnie na jej zastosowanie
w innych działach nauki, budownictwie,
prognozowaniu, życiu codziennym itp. Nie
jest on drobiazgowy – drobiazgowy plan
może jedynie służyć rozmieszczaniu zna−
ków pocztowych na karcie wystawowej, po−
szczególne punkty i podpunkty stanowią pe−
wien rodzaj syntezy. Jest on głęboko
merytoryczny, zwarty i logiczny.
W eksponacie „Akustyka” plan także wy−
daje się być dobrze opracowany. Jednakże
biorąc pod uwagę zakres obu dyscyplin wie−
dzy, usprawiedliwiona jest jego zwięzłość.
Autor w sposób szeroki potraktował to zagad−
nienie, włączył do niego podstawy anatomicz−
ne i fizjologiczne procesu słyszenia. Akustyka
jako dziedzina fizyki znajduje także w tym pla−
nie swoje miejsce.
Trzeci plan znacznie odbiega od walorów
powyżej omówionych – jest mało logiczny, nie−
przekonujące są jego określenia, zmieniłbym
także kolejność. W takim eksponacie należało−
by chyba zacząć od natury elektryczności, bu−
dowy atomowej, elektronów i podstawowych
zasad elektromagnetyzmu. Ponadto tytuł nie
bardzo odpowiada treści planu. Nic więc
dziwnego, iż eksponat nie mógł być wyżej
oceniony.
W eksponatach wyróżnionych medalem zło−
tym – jak zwykle w eksponatach tej klasy – masa
dobrego, starego materiału, wiele prób, błędów,
autentycznych przesyłek itp. W „Matematyce”
na podkreślenie zasługuje uwypuklenie dokonań
lwowskiej szkoły matematycznej prof. Stefana
Banacha i prof. Hugo Steinhausa.
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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POLONO−LITHUANICO−BELORUTHENIANA
IGNACY DOMEYKO, SYN ZIEMI NOWOGRÓDZKIEJ
Z okazji obchodzonej w tym roku
200. rocznicy urodzin Ignacego Żegoty Do−
meyki, wybitnego polskiego mineraloga, geo−
loga, inżyniera górnictwa i badacza Chile,
poczta litewska wyemitowała (po raz pierw−
szy od 1940 r.) kartę pocztową z nadrukowa−
nym, oryginalnym znakiem opłaty o nomina−
le 80 centów. Na znaczku w lewej górnej
części, w owalu, umieszczony został portret
Domeyki, a pod nim napis w litewskiej pi−
sowni imienia i nazwiska: „Ignotas Domeika /
1802−1889”. Pozostałą część ramki znaczka
wypełnia reprodukcja litografii Jana Wilczyń−
skiego z „Albumu Wileńskiego”, przedstawia−
jąca zabytkowy główny dziedziniec słynnego

w całej wschodniej Europie Uniwersytetu Wi−
leńskiego i kościół św. Jana. Należy dodać
w tym miejscu, że Ignacy Domeyko urodził się
31 VII 1802 r. w miejscowości Niedźwiadka
nad rzeką Uszą w powiecie nowogródzkim
(dziś w obwodzie grodzieńskim na Białorusi).
Młodość spędził w Wilnie. Był członkiem To−
warzystwa Filomatów i przyjaźnił się z Ada−
mem Mickiewiczem, który przedstawił go jako
Żegotę w II części Dziadów. W 1822 r. ukoń−
czył Wydział Fizyczno−Matematyczny Uni−
wersytetu Wileńskiego. Walczył w powstaniu
listopadowym na Litwie, po czym wyemigro−
wał do Drezna, a następnie do Paryża, gdzie
w 1837 r. ukończył Szkołę Górniczą (École de

Reprodukcja litografii Jana Wilczyńskiego z „Albumu Wileńskiego”, przedstawiającej głów−
ny dziedziniec słynnego Uniwersytetu Wileńskiego i kościół św. Jana
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Mines) jako inżynier górniczy. W 1838 r. wy−
jechał do Chile, gdzie przez kilkadziesiąt lat
prowadził badania geologiczne i prace na−
ukowe, stając się jednym z najbardziej zasłu−
żonych ludzi dla tego kraju. Imieniem Do−
meyki nazwano pasmo górskie i trzy miasta
w Chile.
Ilustrację karty stanowią domejkity, mine−
rały odkryte przez Domeykę w Chile i nazwa−
ne tak na jego cześć przez mineraloga nie−
mieckiego Haidingera (inaczej konduryt –
arsenek miedzi). Napis na ilustracji informuje,
że sfotografowane minerały pochodzą z Mu−
zeum Geologii przy Uniwersytecie Jagielloń−

skim w Krakowie („Domeikitas iš Krokuvos Jo−
gailos Univertsiteto Gelogouos Muziejaus rin−
kinih”). Pod rysunkiem widnieje jeszcze napis
„Mineralogui Ignotui Domeikai 200 meth”
(„200. rocznica urodzin mineraloga Ignacego
Domeyki”). Kartę zaprojektowała Miglé Dat−
kwnaité. Wydrukowana została w Budapesz−
cie w małym nakładzie (3000 egz). Cena
sprzedaży – 1,20 lita. W dniu wprowadzenia
do obiegu stosowany był w Wilnie datownik
okolicznościowy z rysunkiem wagi i tekstem:
„IGNOTUI DOMEIKAI 200·Premier jour / Vil−
nius 2002 07 31”.
Józef Witold Żurawski

IGNACY DOMEYKO
W czerwcu 2002 r. ukazała się na Białorusi
koperta z okolicznościowym znaczkiem opłaty
„A” (do użytku w obrocie krajowym), poświę−
cona Ignacemu Żegocie Domeyce. Na ilustra−
cji po lewej stronie pokazano „Siedzibę Igna−
cego Domeyki” w Miadźwiadce, obecnie
w rejonie Karelickim obwodu grodzieńskiego,
według obrazu Napoleona Ordy. Jest to więc jak
gdyby „podwójne” polonicum. Na znaczku po−
kazano popiersie wielkiego uczonego w wień−
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cu laurowym i stary zwój papieru na którym wid−
nieje napis: Iãíàò Äàìåéêà, 1802-1889, âûäàòíû
ãåîëàã, ýòíîãðàô, àñâåòíiê i ãóìàíiñò („Ignacy
Domeyko, 1802−1889, wybitny geolog, etnograf,
nauczyciel i humanista”).
12 września 2002 r. w urzędzie pocztowym
w Kareliczach stosowany był datownik oko−
licznościowy z okazji 200. rocznicy urodzin
Domeyki. Pokazano na nim kulę ziemska,
książkę, pióro i zwój papieru. Dokoła napis:
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ÁÅËÀÐÓÑÜ, 200 ãàäî¢ ç äíÿ íàðàäæýííÿ
I. Äàìåéêi, Êàðýëi÷û-1·12.09.2002 („Białoruś,
200. rocznica urodzin I. Domeyki. Karelicze
12.09.2002”).
Na Białorusi jest wiele miejsc związanych
z postacią uczonego. W Kroszynie, gdzie po−
chowana jest jego siostra, Domeyko posadził
dęby, we wsi Krupowo istnieje szkolne mu−
zeum Domeyki. We wsi Miedźwiadka jest uli−
ca jego imienia, a w szkole młodzieżowe koło
zbierające wszelkie materiały i dokumenty
o uczonym. W Kareliczy w 1997 r. otwarto
Muzuem Domeyki, otwarciu towarzyszyła
konferencja naukowa. Odbyły się także dwu−
krotnie sympozja domeykowskie z udziałem
naukowców, potomków Domeyki i wielu go−
ści. Profesor Adam Maldis z Białorusi podaro−
wał wydaną w Chile w 1860 r., jeszcze za

życia Domeyki, książkę Areukania i jej miesz−
kańcy, a profesor Zbigniew Wójcik jej polskie
wydanie. Historyczne fotografie przekazał Pas
Domeyko z Australii.
Na uroczystości dwustulecia urodzin Igna−
cego Domeyki do Karelicz przyjechali liczni
potomkowie uczonego z Chile, Australii, Nor−
wegii i innych państw. 13 września odbyła
się w Mińsku międzynarodowa konferencja
naukowa „Aktualne problemy geologii na
Białorusi, w Litwie i Polsce”, poświęcona
200. rocznicy urodzin Ignacego Domeyki.
zorganizowana przez Białoruską Akademię
Nauk i Instytut Geologii. Uczestnicy konferen−
cji wzięli także udział w uroczystym odsłonię−
ciu pomnika Domeyki w Miadźwiadce.
Lew Kołosow−Rybczyński

IGNACY DOMEYKO NA ZNAKACH POCZTOWYCH CHILE
Wspólne wydanie znaczków upamiętnia−
jących 200. rocznicę urodzin Ignacego Żego−
ty Domeyki w Chile i Polsce jest dobrą okazją
do przypomnienia „domeykowskich” znaków
poczty w Chile. Piękny znaczek projektu Ma−
cieja Jędrysika i bardzo efektowna chilijska
koperta pierwszego dnia obiegu (11 kwietnia
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2002 r.) z Santiago to bowiem nie wszystko.
O niektórych znakach z Ignacym Domeyką
pisaliśmy już wcześniej (W.A. i A. Surków),
w „Filateliście Tematyku” 1978, D, nr 5/D.
Zbieraczom dobrze znane są dwa znaczki
poczty Chile, wydane już w 1954 r., z portre−
tem uczonego oraz datowniki urzędu poczto−
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wego w miasteczku Domeyko w Antofagaście,
leżącym na wysokości zwrotnika Koziorożca.
Poniżej reprodukuję list polecony nadany
z urzędu Domeyko do Polski 20 sierpnia
1967 r. oraz późniejsze datowniki pocztowe
z tego urzędu. Są to z pewnością cenne i rzad−
kie walory.
Istniejąca w Buenos Aires Biblioteka Pol−
ska im. Ignacego Domeyki, która zajmuje się
także zbieraniem wszelkich śladów polskości
w Ameryce, obchodziła w czerwcu 1970 r.
swe dziesięciolecie. Z tej okazji stosowano
datownik okolicznościowy, znany w kolorach
fioletowym i czerwonym, z napisem „10 ANI−
VERSARIO / BIBLIOTECA POLACA / IGNACIO
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DOMEYKO / BUENOS AIRES – ARGENTINA
6 JUNIO 1970”.
Wyrazem pamięci dla zasług Domeyki są
nazwy geograficzne nadane na jego cześć,
a także nazwy licznych okazów flory i fauny
kopalnej. Na mapie Chile, oprócz wspomnia−
nego miasteczka Domeyko, znaleźć można
Port Domeyki (Puerto Domeyko), osadę Do−
meyko (Salitrea Domeyko). W Andach leży
pasmo górskie Cordillera de Domeyko. Imię

Domeyki nosi także minerał domejkit, a bota−
nik C. Gay nazwał jeden z odkrytych przez
siebie fiołków Viola domeykana.
Byłoby interesujące znaleźć informacje
o istnieniu innych datowników pocztowych
z urzędów o nazwie związanej z Ignacym Do−
meyką w Chile.
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014

MICHAŁ KLEOFAS OGIŃSKI
W lipcu białoruska poczta wprowadziła do
obiegu kopertę z okolicznościowym znacz−
kiem opłaty „A” (do obiegu krajowego), po−
święconą Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu.
Na znaczku widać potret Ogińskiego, nuty
i napis: Àãiíñêi Ìiõàë Êëåàôàñ 1765-1833,
äiïëàìàò, êàìïàçiòàð, ëiòàðàòàð, natomiast na
ilustracji po lewej stronie siedzibę rodu Ogiń−
skich w Zalesiu koło Smorgonii. Autorem pro−
jektu koperty jest F. Jastrab.
Na okolicznościowym datowniku sto−
sowanym 12 sierpnia 2002 r. w Zalesiu
pokazany został klucz wiolinowy oraz na−
pisy: ÁÅËÀÐÓÑÜ, Ì.K. Àãiíñêi, 1765-1833, ÇÀËËÅÑÑÅ ÃÐÎÄÇÅÍÑÊÀÉ ÂÎÁË.
17.08.2002.
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Ogińscy są starym rodem magnackim, po−
chodzącym od dynastii Rurykowiczów.
W XVII w. mieli tytuł hrabiów, od 1821 r. tytuł
książęcy i odgrywali, szczególnie w XVII−
−XIX w. doniosłą rolę w społeczno−kultural−
nym i politycznym życiu Polski, Białorusi i Li−
twy. Michał Kleofas urodził się w Guzowie
koło Warszawy. Był wybitnym działaczem
państwowym Rzeczpospolitej i znanym
kompozytorem, ambasadorem w Holandii,
deputowanym Sejmu Czteroletniego i sejmu
grodzieńskiego w 1793 r., zwolennikiem Kon−
stytucji 3 maja. W latach 1793−1794 piastował
urząd wielkiego podskarbiego litewskiego.
W czasie powstania kościuszkowskiego był we
władzach powstania na Litwie i Białorusi, utwo−
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rzył na własny koszt batalion kawaleryjski, któ−
rym dowodził w bitwach. Po klęsce powstania
wyemigrował, by w 1803 r. powrócić do rezy−
dencji w Zalesiu. W Petersburgu był od 1810 r.
radcą i senatorem, w maju 1811 przedstawił
carowi Aleksandrowi I projekt utworzenia Wiel−
kiego Księstwa Litewskiego ze stolicą w Wilnie.
W 1823 r. osiadł we Florencji.
Skomponował wiele polonezów, walców,
mazurków i marszy na fortepian, operę, pie−
śni powstańcze i rewolucyjne marsze. Najbar−
dziej znany jego utwór to polonez Pożegna−
nie ojczyzny. Gdy niedawno w niepodległej
Białorusi szukano hymnu państwowego, jedną
z proponowanych melodii był właśnie ten po−
lonez. W Paryżu ukazały się cztery tomy jego
pamiętników, w 1828 r. Listy o muzyce, wy−
dane w Polsce w 1956 r.

Na Białorusi nie zapomniano o Michale
Ogińskim. W Mołodecznie, Smorgoniach
i Zalesiu są jego ulice, ludowy zespół pieśni
i tańca w Smorgoniach nosi jego imię.
W tym roku odbył się VII Międzynarodowy
Konkurs Muzycznych Zespołów Kameral−
nych im. M.K. Ogińskiego, a w szkole muzycz−
nej w Mołodocznie odsłonięto jego popiersie.
Na starym trakcie Mińsk–Mołodeczno, na
62 kilometrze, na wielkim kamieniu wybito,
wśród innych znakomitych nazwisk, jego
imiona i nazwisko. W styczniu 1995 r. w serii
czterech znaczków „Dwustulecie powstania
w 1794 r.” pokazano postacie Tadeusza Ko−
ściuszki, Jakuba Jasińskiego, Tomasza Waw−
rzeckiego i M.K. Ogińskiego.
Lew Kołosow−Rybczyński

725 LAT ISTNIENIA KAMIEŃCA LITEWSKIEGO
Kamieniec (białorus. Êàìÿíåö), nazywany
w I i w II Rzeczypospolitej Litewskim (dla od−
różnienia od Kamieńca Podolskiego), leży nad
rzeką Leśną (prawy dopływ Bugu), w odległo−
ści 25 km od linii kolejowych Brześć–Barano−
wicze i Żabinka–Łuniniec. Obecnie stanowi
centrum rejonu w obwodzie brzeskim. W lip−
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cu 2001 r. z okazji obchodów 725. rocznicy
założenia grodu przez kniazia ruskiego Wło−
dzimierza Wasilkowicza poczta białoruska
wyemitowała specjalną, okolicznościową ko−
pertę ilustrowaną z nadrukowanym standardo−
wym znakiem opłaty z literą „A” (opłata jak za
list w obrocie krajowym). Ilustracja koperty
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przedstawia pejzaż ze słynną Białą Wieżą
w centrum, herb Kamieńca i napis „ÊÀÌßÍÖÓ 725 ãàäî¢” („725 lat Kamieńca”).
W dniu 22 lipca poczta kamieniecka stosowa−
ła okolicznościowy datownik z rysunkiem her−
bu miasta i okolicznościowym napisem, iden−
tycznym jak na kopercie.
Biała Wieża została wzniesiona w latach
1276−1288 przez budowniczego Aleksego i –
jak głosi legenda – to od niej przyjęła swą na−
zwę Puszcza Białowieska, sięgająca niegdyś
pod sam Kamieniec i będąca we władaniu
miejscowych namiestników kniazia. Wieża
stoi na wzgórzu, na którym istniał niegdyś gród
obronny otoczony wałami ziemnymi wzmoc−
nionymi drewnianą palisadą. Gród, należący
początkowo do księstwa wołyńskiego,
w 1366 r. wszedł w skład Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Oparł się krzyżackim napadom
organizowanym przez komtura Teodora von
Elpera w latach 1373, 1375 i 1379, które spu−
stoszyły ziemię brzeską. W 1382 r. został zdo−
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byty przez wojska księcia Janusza Mazo−
wieckiego, ale rok później odzyskał go książę
litewski Jagiełło. W 1384 r. Jagiełło oddał Ka−
mieniec Witoldowi, ale skłóciwszy się z nim,
odebrał go zbrojnie sześć lat później. Od
1413 r. miasto stało się centrum powiatu ka−
mienieckiego. W 1500 r. atakowały go bez−
skutecznie wojska tatarskiego chana Mengli
Gireja, a w 1503 r. król Aleksander nadał mia−
stu lokacje na prawie magdeburskim i praw−
dopodobnie również herb wyobrażający na
srebrnym polu czerwoną wieżę nad murem
obronnym w tej samej barwie.
Zamek kamieniecki został zniszczony pod−
czas wojny polsko−moskiewskiej w latach
1654−1667, a samo miasto podupadło. Z tego
też powodu Sejm nawet zwolnił w 1661 r.
mieszczan od płacenia podatków przez czte−
ry kolejne lata. Zamek wkrótce odbudowano,
a jego resztki przetrwały jeszcze do początku
XIX w. Od 1795 r. Kamieniec znalazł się w za−
borze rosyjskim. W latach 1921−1939 był
w granicach II Rzeczypospolitej, w powiecie
brzeskim województwa poleskiego. Od wrze−
śnia 1939 r. Kamieniec znalazł się pod oku−
pacją sowiecką, a dalej dzielił już losy Biało−
ruskiej SRR. Obecnie stanowi centrum rejonu
w obwodzie brzeskim Republiki Białoruś i od
granicy z Polską dzieli go ok. 22 km.
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Podczas prac restauracyjnych w 1903 r.
wokół zabytkowej Białej Wieży usypano okrą−
gły wał umocniony kamieniami. W wieży
znajduje się obecnie założone w 1960 r. mu−
zeum krajoznawcze. Współczesny herb ma
zmienione barwy: na błękitnym polu czerwo−
na wieża, stoi na zielonym wzgórzu.

Autorem rysunku na prezentowanej koper−
cie i datownika okolicznościowego jest arty−
sta plastyk W. Staszczaniuk. Druk koperty na
zlecenie Republikańskiego Zjednoczenia Pań−
stwowego „BIEŁPOCZTA” wykonała Fabryka
Papieru „Dziarżznaka” w Borysowie.
Józef Witold Żurawski

POLONO−UKRAINICA
DUBNO – ÄÓÁÍÎ
W 2000 r. poczta ukraińska wyemitowała
znaczek o wartości 30 kopiejek poświęcony
900. rocznicy istnienia miasta Dubna. Na
znaczku wyobrażona jest wieża zachowane−
go częściowo do dziś bastionu zamkowego
Ostrogskich z XV w. i główny herb miasta
(znak rodowy Ostrogskich – na błękitnej tar−
czy od góry w słup złote: strzała rozdwojona
w łuk, sześcioramienna gwiazda i półksiężyc),
który został przywrócony w 1995 r. po uzy−
skaniu niepodległości przez Ukrainę. Na dzień
wprowadzenia znaczka do obiegu przygoto−
wana została koperta FDC z okolicznościo−
wym napisem „ÄÓÁÍÎ 900 ÐÎÊIÂ” („900 lat
Dubna”), z rysunkiem herbu miasta, szyszaka
rycerskiego i miecza oraz datownik okolicz−
nościowy, także z rysunkiem herbu i napisem:

34

„900 ðîêiâ ì. Äóáíî / Äóáíî · Âóçîë çâÿçêó ·
Ðiâåíñêàÿ îáë. / ÏÅÐØÈÉ ÄÅÍÜ · 28.07.2000 ·
PREMIER JOUR” („900 lat m. Dubno / Dub−
no, Węzeł łączności, Obwód równieński /
Pierwszy dzień 28 VII 2000 r.”).
Dzieje Dubna, leżącego nad rzeką Ikwą
(dorzecze Dniepru) w dawnym województwie
wołyńskim (dziś obwód równieński na Ukra−
inie), sięgają XI w., kiedy ziemie te należały
do kniaziów Rurykowiczów. Pod koniec
XIV w. król Władysław Jagiełło nadał Dubno
Teodorowi Daniłowiczowi, księciu na Ostro−
gu. Jego potomkowie wznieśli tu warowny za−
mek, który za czasów polskich był jedną z naj−
potężniejszych twierdz Wołynia. Włości
dubieńskie przechodziły kolejno w ręce rodów
Zasławskich, Lubomirskich i Sanguszków, aby
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w 1753 r. znów wrócić do Lubomirskich.
W Dubnie powstała w XIV w. jedna z najstar−
szych i najważniejszych gmin żydowskich we
wschodniej Europie (w 1941 r. na ponad
12 000 mieszkańców 58% stanowili Żydzi).
Prawa miejskie otrzymało Dubno w 1498 r.
z nadania króla Jana Olbrachta, a jego naj−
większa świetność przypadła na koniec
XVIII w. W zamku dwukrotnie gościł król Sta−
nisław August Poniatowski. Po I rozbiorze
Polski odbywały się tu słynne jarmarki, prze−
niesione ze Lwowa zajętego przez Austria−
ków. Po III rozbiorze Polski w 1795 r. Dubno
znalazło się w zaborze rosyjskim. W latach
1921−1939 w granicach II Rzeczypospolitej
jako miasto powiatowe. Od września 1939 r.
pod okupacją sowiecką (aresztowania i de−
portacje ludności polskiej w głąb ZSRR).
W okresie X 1939−II 1941 r. NKWD przetrzy−
mywało w Dubnie około 2 tys. jeńców pol−

skich w obozie pracy. W latach 1941−1944
miasto znalazło się pod okupacją niemiecką,
a po drugim wkroczeniu Sowietów dzieliło
już losy Ukraińskiej SRR.
Ciekawe, że miesiąc później poczta ukra−
ińska wydała z tej samej okazji drugą, dość
podobną kopertę i równie podobny stempel
okolicznościowy z datą 25−26.08.2000. Tylko
herb w ilustrowanej części koperty, jak zawsze
zwieńczony corona muralis, jest jeszcze bar−
dziej ozdobny przez dodanie mu pięknych
gotyckich labrów. Kopertę FDC projektował
artysta plastyk Oleksandr Kałmykow, drugą
Olga Wiermenycz. Obydwie wykonała Fabry−
ka Kopert AT „Konwi” na zamówienie Ukraiń−
skeho Derżawneho Pidpry−emstwa Posztowo−
ho Zw’jazku (Ukraińskiego Państwowego
Przedsiębiorstwa Łączności Pocztowej)
„UKRPOSZTA”.
Józef Witold Żurawski

KLASYKI TEMATU „POLONICA”
Pragnę pokazać reprodukcje dwu, napraw−
dę rzadkich, amerykańskich listów z okresu
przedznaczkowego, nadanych w urzędzie
pocztowym „Geneseo” w stanie New York.
Nazwa tego miasteczka pochodzi od polskie−
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go Gniezna. Pierwszy z nich wysłano 16 lipca
1835 r. do Filadelfii, drugi 25 lipca 1847 r. do
Nowego Jorku. Zwróćmy uwagę na różne typy
odbitych datowników. Na pierwszym liście
wysokość opłaty, trudną do odczytania, zazna−
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czono ręcznie, natomiast drugi list ma jeszcze
dwa dodatkowe stempelki: „PAID” (opłacono)
oraz wysokość opłaty „5” centów.
Wszystkie stemple na pokazanych poniżej
listach odbite zostały w kolorze czerwonym.
W swej pionierskiej pracy „Osiedla zało−
żone przez Polaków w Stanach Zjednoczo−
nych”, opublikowanej w „Polskim Przeglądzie
Kartograficznym” w październiku 1930 r.,
nr 32, ksiądz Franciszek Bolek z Cambridge
Springs Pa przytoczył obszerną listę osad
i miejscowości założonych przez Polaków.
Przy miejscowości Genesco w stanie New
York pisze:
„Genesco (Gniezno), miasto i stacja kole−
jowa w powiecie Livingston, założone
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w 1876”. W cytowanej pracy nie ma wzmian−
ki o istnieniu miejscowości Geneseo, więc być
może poprawna nazwa winna być jednak
„Geneseo”.
Nazwa urzędu „Geneseo NY” na pokaza−
nych listach nie budzi żadnych wątpliwości,
także daty – lata! – jednoznacznie wynikają
z ich zachowanej treści. Są to listy składane –
po niemiecku „Faltbriefe”, w przypadku których
zapisane kartki składano w prostokąt, zaklejano
i wysyłano do adresata, nie używając koperty.
W Stanach Zjednoczonych jest kilka miej−
scowości o nazwie „Sandusky”. Według cyto−
wanej powyżej pracy ks. Bolka nazwy te nada−
li Polacy, Józef z żoną i Jakub Sadowscy.
Założyli oni Sandusky Station w powiecie
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Washington, w stanie Kentucky, jednak opu−
ścili ją z nieznanych powodów. Inne osady
założone przez siebie także nazywali Sandu−
sky. Ks. Bolek wymienia osady o tej nazwie
w stanach: Iowa, Louisiana, Michigan, New
York, Ohio i Wisconsin.

Dzięki uprzejmości kol. Franciszka Skryp−
ki z Chicago możemy podziwiać starą prze−
syłkę, kartę pocztowa wysłaną 23 październi−
ka 1879 r. z urzędu Sandusky w stanie Ohio
do Bostonu z okrągłym datownikiem urzędu
pocztowego.

Na zakończenie pokazuję całkiem „mło−
dy”, bo zaledwie 81−letni list wysłany z San−
dusky w Ohio do Pensylwanii.
Warto nadmienić, iż kol. Witold Tym
w swym pionierskim artykule: „Polskie nazwy

za oceanem” („Filatelista” 1970, nr 14,
s. 310−2) nie wymienia wspomnianych powy−
żej miejscowości.
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014
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NOWOŚCI TEMATU „POLONICA”
Zacznę od reprodukcji ciekawszych polo−
ników związanych z Jego Świątobliwością Ja−
nem Pawłem II. Kolejną, 96. zagraniczną
pielgrzymkę Ojca Świętego do Azerbejdża−
nu i Bułgarii upamiętniły tradycyjne da−

towniki „wyjazdówki” poczty Watykanu.
W Azerbejdżanie ukazał się znaczek i datow−
nik okolicznościowy, w Bułgarii znaczek oraz
reprodukowana całostka i datownik okolicz−
nościowy.

W Kanadzie z okazji Światowego Dnia
Młodzieży ukazał się znaczek o wartości
48 centów, wydany w formie zeszyciku zawie−
rającego 8 egzemplarzy. Reprodukujemy ko−
pertę pierwszego dnia obiegu.
Bardzo ładną całostką i datownikiem oko−
licznościowym upamiętniła Kostaryka beatyfi−
kację siostry Marii Romero. Dalsza nieco−
dzienna emisja to arkusik z Wenezueli
„Milenium bez broni”. W arkusiku jest dzie−
sięć znaczków – ale tylko dwa różne; na jego

marginesie jest dziewięć cytatów z papieskich
homilii, poświęconych konieczności zacho−
wania pokoju na Ziemi. Pokazujemy także
datownik watykański poświęcony sierpniowej
pielgrzymce Jana Pawła II do Polski.
Finały piłkarskich mistrzostw świata w pił−
ce nożnej, które odbyły się w Japonii i Korei,
przyniosły z pewnością lawinę kolorowych
emisji znaczków i bloków. Na wielu pojawi
się flaga Polski czy też fotografia „biało−czer−
wonej” jedenastki. Fotografie wszystkich repre−
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zentacji pokazała w serii czterech arkusików
Liberia. Niecodzienny blok ukazał się w Ko−
rei. Zawiera on jedenaście okrągłych – a jak−
żeby inaczej – znaczków oraz w dolnej czę−
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ści, obok napisu „32 countries” – 32 państwa,
flagi wszystkich finalistów.
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014
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