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Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy do lektury kolejnego zeszytu „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”.
Kronika Okręgu dotyczy wydarzeń z IV kwartału ubiegłego roku. Jak zwykle opisujemy bieżące
wydarzenia, przybliżamy także sylwetki naszych wybitnych Kolegów: Andrzeja Czeszyńskiego
i Andrzeja Dudka, zasłużonych dla Okręgu Wielkopolskiego PZF.
Wymieniamy laureatów młodzieżowego konkursu „Polska w Unii Europejskiej” na datownik
okolicznościowy.
W dziale Wielkopolana Kol. Kazimierz Krawiarz kataloguje nowe datowniki okolicznościo−
we, nie zapominamy też o innych ciekawostkach – przesyłkach dokumentujących poszukiwa−
nie adresata czy wielokrotnie użytych kopertach. Kol. Ryszard Kładź zapoznaje nas z bardzo
ciekawym dokumentem pocztowym z Poznania. Kol. Leszek Wincenciak opisuje frankatury
mechaniczne z Chodzieży.
W dziale poświęconym tematyce Kol. L.K. Malendowicz pisze o zbiorach wystawowych
poświęconych słoniom, temacie modnym ostatnio na wystawach światowych. Kontynuuje też
swoje opisy słynnych znaczków – odwrotek. Przebojem numeru wydaje się być praca dr. Gior−
gio Lecesse i prof. L.K. Malendowicza o współczesnych, trudno osiągalnych, próbach znaczków
Francji i państw strefy francuskojęzycznej. Dr Giorgio Lecesse z Taranto jest wybitnym włoskim
filatelistą, specjalizującym się w zbieraniu prób znaczków pocztowych. Praca ta została wydru−
kowana w „Historyczno−Badawczym Biuletynie Filatelistycznym” nr 3/4 (2002), ze względu
jednak na duże zainteresowanie publikujemy ją ze zmienionymi ilustracjami.
W dziale „Polonica” tradycyjnie znajdą Państwo kolejne „Polono−Lithuanico−Beloruthenia−
na” pióra Witolda J. Żurawskiego oraz opis klasyków i nowości tematu.
Życzę przyjemnej i pożytecznej lektury!
Redaktor Naczelny
Władysław Alexiewicz
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Z KRONIKI OKRĘGU
2002.09.14. Iłówiec k. Czempinia. Z ini−
cjatywy kol. kol. K. Kustry oraz N. Piślewskie−
go odbyło się spotkanie członków kół PZF
Mostostal i PAN, połączone z mszą św. odpra−
wioną w intencji filatelistów przez ks. Mate−
usza Tondera, filatelistę i proboszcza tamtej−
szej parafii. Udział wzięło ponad 20 osób.
2002.09.24−30. Lublin. Krajowa Wystawa
Filatelistyczna „Na olimpijskim szlaku”. Wy−
niki wystawców z Okręgu: kol. Mieczysław
Rożek (Poznań) za eksponat „Ku szczytom
gór” uzyskał medal duży srebrny, kol. Antoni
Karwacki (Poznań) za eksponat „Hokej na tra−
wie” medal srebrny.
2002.10.01−10. Margonin. W Miejsko−
−Gminnym Ośrodku Kultury odbył się pokaz
filatelistyczny z okazji 600−lecia nadania praw

miejskich Margonina. Ośmiu wystawców za−
prezentowało fragmenty 12 eksponatów. Wy−
stawcami byli: Henryk Baranowski (Wągro−
wiec), Andrzej Czeszyński (Trzcianka),
Tadeusz Frankowski (Piła), Marian Jasicki (Go−
rzów Wlkp.), Wojciech Muszyński (Wągro−
wiec), Mirosław Noworyta (Rogoźno Wlkp.),
Zenon Paterczyk (Gorzów Wlkp.), Roman Wi−
kieł (Trzcianka), Leszek Wincenciak (Cho−
dzież).
2002.10.01. Margonin. Z okazji 600−lecia
nadania praw miejskich Margonina zorgani−
zowano pocztę konną. Pocztę przewieziono
z Margonina, przez Studźce, Adolfowo, Pie−
tronki, Rataje do Chodzieży.
2002.10.12. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne

Uroczystość 50−lecia Koła Miejskiego PZF w Lesznie
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Uroczystość 50−lecia Koła Miejskiego PZF w Lesznie

organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizma−
tyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2002.10.15−12.05. DOP Poznań. Pokaz fi−
latelistyczny z okazji Światowego Dnia Pocz−
ty. W 10 ekranach eksponowano dwa zbiory
kol. W.A. Alexiewicza (Poznań): „Światowa
Wystawa Filatelistyczna POLSKA ’93” oraz
„Polonica – tysiąc lat chrześcijańskiej Polski”.
Pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem
zwiedzających.
2002.10.03−05. Budapeszt. Międzynaro−
dowa Wystawa Filatelistyczna HUNPHILEX
2002 pod patronatem FEPA. Eksponat
kol. B. Ciesielskiego (Poznań) „Alpinizm” zo−
stał wyróżniony medalem srebrnym.
2002.10.16. Poznań. W Szkole Podstawo−
wej nr 111 Szpitala Ortopedycznego w Pozna−
niu z okazji Światowego Dnia Poczty odbyło
się spotkanie uczniów, wychowawców i rodzi−
ców z kol. B. Ciesielskim, który wygłosił poga−
dankę na temat poczty i filatelistyki. Udział
32 dzieci oraz wychowawców i rodziców.
2002.10.17. Leszno. Uroczyste spotkanie
członków Koła Miejskiego w Lesznie z okazji
50−lecia. W spotkaniu udział wzięli m.in. Pre−
zydent Leszna, pan K. Malepszy, dyrektorzy
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miejscowych instytucji i zakładów przemysło−
wych, wielu byłych oraz aktualnych członków
Koła, delegacje kół współpracujących z Lesz−
na i Gostynia Wlkp., członkowie Zarządu
Okręgu Wielkopolskiego PZF. Ponad 100 osób
z uwagą wysłuchało okolicznościowego wy−
stąpienia prezesa Koła, kol. Edmunda Jankow−
skiego, oraz licznych gości, po czym nastąpi−
ło otwarcie okolicznościowej wystawy
filatelistycznej.
2002.10.18−24. Leszno. W ratuszu odbyła
się okolicznościowa wystawa filatelistyczna
z okazji 50−lecia Koła Miejskiego PZF w Lesz−
nie. Na wystawie prezentowano 24 eksponaty
członków koła, medale filatelistyczne zdoby−
te przez członków oraz odznaczenia wojsko−
we. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem
społeczeństwa.
2002.10.22−11.24. Swarzędz. Koła Miej−
skie i przy Spółdzielni Mieszkaniowej. Pokaz
filatelistyczny z okazji 24−rocznicy wstąpienia
Jana Pawła II na tron papieski. W Klubie Fila−
telisty (os. Czwartaków 6) w 6 ekranach pre−
zentowano walory filatelistyczne wydane
z okazji ostatniej wizyty Ojca Świętego w Pol−
sce. Informacje o pokazie ukazały się w tele−
wizji kablowej oraz prasie lokalnej.

3

2002.10.19−25. Ruda Śląska. VI Krajowa
Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna „Śląski
Festiwal Znaczka”. Wyniki wystawców
z Okręgu: Bartłomiej Bzdęga (Poznań) za
„Zwierzęta świata na znaczkach pocztowych”
dyplom w randze medalu posrebrzanego,
Łukasz Dudek (Gostyń) za „Piłka nożna” me−
dal brązowy, Mateusz Świdurski (Gostyń) za
„Po lądzie, wodzie i w powietrzu” medal brą−
zowy, Barbara Włodarczyk (Poznań) za „Życie
lasu” medal brązowy.
2002.11.08−12. Warszawa. Międzynarodo−
wa Wystawa Filatelistyczna „Nasza droga do
Unii Europejskiej 2002”. Wyniki wystawców
z Okręgu Wielkopolskiego: Edmund Jankow−
ski (Leszno) za eksponat „Leszno – zarys hi−
storii poczty” medal duży pozłacany, Janusz
Jaskulski (Poznań) za „Wędkarstwo – historia
i współczesność” medal pozłacany, Mieczy−
sław Rożek (Poznań) za „Ku szczytom gór”
medal srebrny, Władysław Ługowski (Leszno)
za „Katalog sygnet na ziemiach polskich od
XVIII w.” medal duży pozłacany, Władysław
Ługowski (Leszno) i Jan Zaborowski (Warsza−
wa) za „Katalog znaków wodnych papierów
wartościowych i listowych na ziemiach pol−
skich” medal pozłacany, Bogdan Michalak (Po−
znań) za „Św. Gabriel – Informator Klubowy”
medal duży srebrny, „Wielkopolskie Wiadomo−
ści Filatelistyczne” – medal duży srebrny.
2002.11.23. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizma−
tyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2002.11.23. Ciechocinek. Decyzją ZG PZF
kol. Bogdan Michalak wyróżniony został złotą
odznaką „Za zasługi dla polskiej filatelistyki”.
Złotymi odznakami honorowymi PZF wyróż−
nieni zostali: Tomasz Katafoni (Kleczew), Ro−
man Kycler (Leszno) i Władysław Ługowski
(Leszno). Natomiast srebrne odznaki honoro−
we PZF otrzymali: Antoni Baszkowski (Turek),
Krzysztof Bayer (Gostyń), Jan Biegański (Ro−
goźno), Ewa Bielawska (Trzcianka), Tomasz
Derlatko (Rawicz), Waldemar Dryer (Poznań),
ks. Stanisław Janik (Turek), Jan Stachowiak (Po−
znań), Kazimiera Stefańska (Poznań) oraz pani
Bożena Cesarz – dyrektor Domu Kultury
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w Turku. Wszystkim serdecznie gratulujemy
tych wysokich wyróżnień związkowych.
2002.12.07. Poznań. W gościnnej sali Sto−
warzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Pozna−
niu, ul. Kramarska 2, odbyło się kwartalne spo−
tkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym
tradycyjnie uczestniczyło ponad 40 osób z ca−
łego kraju.
2002.12.14. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im.
Jana Witkowskiego, z udziałem numizmaty−
ków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
Październik 2002
• Z okazji 50−lecia Koła Miejskiego PZF
w Lesznie ukazała się monografia prezentu−
jąca działalność i osiągnięcia Koła. To boga−
to ilustrowane opracowanie, zatytułowane
„50 lat Koła Miejskiego Polskiego Związku Fi−
latelistów”, obejmuje 68 stron druku. Kol. Ed−
mund Jankowski zamieścił w nim 43−stroni−
cową historię Koła. Podano wykaz aktualnych
członków, pokazano wydane okolicznościo−
we korespondentki oraz kilka dyplomów, ja−
kimi Koło zostało wyróżnione.
Grudzień 2002
• Ukazał się kolejny, 73 nr „Informatora
Klubowego Święty Gabriel”. Podobnie jak po−
przedni, ma on kolorową okładkę oraz kolo−
rową wkładkę i obejmuje 28 stron druku. Kol.
Bogdan Michalak publikuje szereg stałych
działów oraz artykuły „Brewe apostolskie Pa−
pieża Pawła VI”, „Matka Boska Łaskawa z Hi−
guey”, „Papież podróżnik” (o Leonie IX), Bro−
nisław Jasicki i Bogdan Michalak są autorami
tekstu „VII wizyta Papieża Jana Pawła II w Pol−
sce”, Bronisław Jasicki zamieścił opracowanie
„Poczta posłannicza Święta Anna Samotrze−
cia”, Marian Dorawa „Toruński kościół Św. Ja−
kuba na harcerskim stemplu pocztowym”, Ar−
kadiusz Waliński przedstawia dalszy ciąg
opracowania „Jan Paweł II na znakach pocz−
towych”. Ponadto piszą: Antonin Cerny
(„Ksiądz Józef Toufar”) i Ludwik K. Malendo−
wicz („India, klasyczne znaczki ‘Scinde Di−
strict Dawks’ – ich prawdopodobne powią−
zanie z chrześcijaństwem”). Serdecznie
gratulujemy tego kolejnego i ciekawego ze−
szytu.
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ANDRZEJ CZESZYŃSKI
„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. Andrzejowi Cze−
szyńskiemu.
Kol. Andrzej Czeszyń−
ski urodził się w 1932 r.
w Chodzieży. Do PZF
wstąpił w 1962 r., zosta−
jąc członkiem Koła Miej−
skiego w Trzciance, któ−
re wtedy należało do
Oddziału PZF w Gorzo−
wie Wlkp. Od 1963 do
1971 r. był sekretarzem
Koła. W 1968 r. zorga−
nizował Młodzieżowe
Koło Filatelistyczne przy
Szkole Podstawowej
w Trzciance, którego był
opiekunem do 1971 r. Od 1977 do 1982 r.
jest przewodniczącym Koła Miejskiego
w Trzciance. Tworzy kolejne Młodzieżowe
Koło Filatelistyczne – przy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Trzciance, którego jest
opiekunem do 1982 r. Po powrocie do
Trzcianki w 1991 r. został ponownie preze−
sem Koła Miejskiego PZF przy Bibliotece Pu−

blicznej, które to stanowisko piastuje do
chwili obecnej.
Kol. Andrzej Czeszyński jest znanym wy−
stawcą filatelistycznym, brał udział w IV Lubu−
skiej Wystawie Filatelistycznej w Gorzowie
Wlkp. w 1964 r. Jego eksponat dotyczący kultu−
ry polskiej obejmuje kil−
kaset kart wystawowych.
Jest organizatorem po−
kazów filatelistycznych
w Trzciance (II w 1979 r.,
III w 1980 r.) oraz licz−
nych mniejszych poka−
zów. W jubileuszowym
roku 100−lecia Ruchu Fila−
telistycznego w Polsce
oraz 40−lecia Koła PZF
w Trzciance zorganizował
Wystawę Znaczków Pocz−
towych „Trzcianka ’93”
(listopad 1993). Opraco−
wał i zebrał kronikę „40 lat
działalności PZF w Trzcian−
ce”, obejmującą historię
4 kół dorosłych i 3 młodzieżowych. Kronika ta
została wydana drukiem w 1994 r. w nakładzie
70 egzemplarzy. W listopadzie 2000 r. był współ−
organizatorem pokazu z okazji 50−lecia PZF.
Za swą działalność został wyróżniony brą−
zową, srebrną i złotą „Odznaka Honorową
PZF” oraz odznaką „100−lecia Ruchu Filateli−
stycznego”.

KLUB CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH OKRĘG WIELKOPOLSKI PZF
Miło nam powiadomić, iż w styczniu
2003 r. powołano „Klub Członków Wspiera−
jących Okręg Wielkopolski PZF”. Chcąc po−
móc Okręgowi w statutowej działalności, Ko−
ledzy:
Bogumił Ciesielski
Bronisław Jasicki
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Janusz Jaskulski
Jerzy Gumny
Ludwik K. Malendowicz
dokonali w tym roku wpłat po 100 złotych.
Wszystkich zainteresowanych przyłącze−
niem do tego grona prosimy o kontakt z Biu−
rem Okręgu.
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ANDRZEJ DUDEK
„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 Wielkopolskiego
PZF” kol. Andrzejowi Dudkowi.
Kol. Andrzej Dudek urodził się 25 września
1952 r. w Gostyniu. Do PZF wstąpił 28 stycz−
nia 1970 r. w Gostyniu
(Koło Miejskie). W latach
1974−1975 był członkiem
Komisji Rewizyjnej Koła,
a w latach 1979−1985
opiekunem Młodzieżowe−
go Koła Filatelistycznego
przy Spółdzielni Mieszka−
niowej w Gostyniu. Od
kwietnia 1989 r. jest prze−
wodniczącym Zarządu
Koła, a od 1998 człon−
kiem Zarządu Okręgu
Wielkopolskiego PZF.
Kol. Andrzej Dudek
jest znanym i cenionym
działaczem filatelistycz−
nym. Był przewodniczą−
cym komitetów organiza−
cyjnych wystaw i pokazów „40 lat Koła PZF
Gostyń” (1997), „20 lat pontyfikatu Jana Paw−
ła II, 80. rocznica odzyskania niepodległości”
(1998), Okręgowej Wystawy Filatelistycznej
„Gostyń 2000”. Współorganizator, od strony
filatelistycznej, obchodów 400. rocznicy
śmierci św. Filipa Neri (1995), 100 lat Cukrow−
ni Gostyń SA (1997), Beatyfikacji Sługi Boże−
go Edmunda Bojanowskiego (1999), 100 lat

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyniu
(1999). Kolega Andrzej Dudek jest także wy−
stawcą, swe eksponaty prezentował m.in. w ro−
dzinnym mieście, w Rogoźnie oraz w Fran−
queville Saint Pierre we Francji (1999, 2001).
Kol. Dudek jest projektantem kasowników
okolicznościowych, „erek” oraz kartek i ko−
pert z okolicznościowymi nadrukami. Od
1994 roku ściśle współpracuje z „Gazetą Go−
styńską” (obecnie „Nowa
Gazeta Gostyńska”), gdzie
prowadzi kącik populary−
zujący filatelistykę. Jest
także autorem monografii
„40 lat Gostyńskiego Koła
Polskiego Związku Filate−
listów”, za którą otrzymał
brązowy medal na Euro−
pejskiej Wystawie Filateli−
stycznej EURO−CUPRUM
2001 w Lubinie.
Za swą działalność fi−
latelistyczną został wy−
różniony odznakami ho−
norowymi PZF – brązową
w 1980, srebrną w 1984
i złotą w 1990 r., odznaką
100−lecia Filatelistyki Pol−
skiej w 1993 r., odznaką 50−lecia Polskiego
Związku Filatelistów w 2000 r. Został także
wyróżniony medalem „Za zasługi dla rozwo−
ju piśmiennictwa filatelistycznego”. W 1999 r.
został uhonorowany „Laurem Gostynia” – na−
grodą twórczą, przyznawaną przez Radę Miej−
ską w Gostyniu za całokształt działalności
i wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kul−
tury.

Czy zaprenumerowa³e ju¿
Wielkopolskie Wiadomoci Filatelistyczne?
6
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POLSKA A UNIA EUROPEJSKA
Już po raz dziewiąty Komisja ds. Filatelistyki
Młodzieżowej ZO Wielkopolskiego PZF zorga−
nizowała konkurs rysunkowy na projekt stempla
pocztowego „Polska a Unia Europejska”. Celem
konkursu była popularyzacja filatelistyki, wyko−
rzystanie wiedzy filatelistycznej w projektowa−
niu znaków pocztowych oraz przygotowanie do
młodzieżowego konkursu „Unia Europejska”. Na
konkurs wpłynęło ponad 200 projektów z dzie−
sięciu Młodzieżowych Kół Filatelistycznych. Do
konkursu zaprosiliśmy także MKF z Bierzwnika
(Okręg Gorzowski PZF).
23 stycznia 2003 r. komisja konkursowa
w składzie: kol. Ryszard Nowak – przewodniczą−
cy oraz członkowie kol. Bogumiła Grygiel i Jerzy
Grabiak po zapoznaniu się z nadesłanymi pro−
jektami przyznała uczestnikom konkursu nastę−
pujące miejsca:
Grupa młodsza
1. Justyna Wieczerzak – SP Bierzwnik
2. Marcel Bartosz – SP 1 Gostyń
3. Kamila Szymanowicz – SP Bierzwnik
Wyróżnienie – Barbara Podraze – SP Kolsk
Grupa średnia
1. Izabela Kruszyńska – Internat Wągrowiec
2. Maria Chojnacka – Internat Wągrowiec
3. Łukasz Bartosiak – SP 25 Poznań
Wyróżnienia
Martyna Żurek – SP Pobiedziska
Krzysztof Rąbeda – SP 3 Turek

Grupa najstarsza
1. Danuta Biedrzyńska – Internat Wągrowiec
2. Krzysztof Jurkowski – Internat Wągrowiec
3. Hanna Szymańska – Zespół Szkół Ogólnokszt.
– Gostyń
Projekty komputerowe
1. Agnieszka Warzecha – Gimn. 23 Poznań
2. Sebastian Krzyszkowiak – SP 25 Poznań
3. Mateusz Moszczyński – SP 3 Turek
Wyróżnienia
Aleksandra Hać – SP Bierzwnik
Patryk Taterski – Śrem
Konrad Rybicki – SP 3 Turek
Anna Szewczyk – SP 3 Turek
Komisja stwierdza, iż na konkurs wpłynęło
214 projektów z dziesięciu MKF−ów, z czego
oceniono 157 prac, gdyż pozostałe nie spełniały
warunków konkursu. Poziom prac był bardzo
zróżnicowany.
Miło przypomnieć, iż wszyscy wymienieni
laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowa−
ne przez:
• Dyrekcję Okręgu Poczty Polskiej w Poznaniu,
• Wiceprezesa ZO Wielkopolskiego PZF, kol.
Bronisława Jasickiego,
• Kol. Mieczysława Rożka, członka ZO Wiel−
kopolskiego PZF,
a także dyplomy wykonane przez uczniów Gim−
nazjum nr 41 w Poznaniu w szkolnej pracowni
komputerowej.
Jerzy Grabiak

Anna Szewczyk, 13 lat, SP 3 Turek Konrad Rybicki, 11 lat, SP 3 Turek
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Patryk Tatarski, 14 lat, Śrem
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2002.10.01. UP 64−830 Margonin. Da−
townik okolicznościowy przygotowany
przez Urząd Miasta i Gminy Margonin. Da−
townik okrągły, o średnicy 40 mm. Na ob−

ka jest Tomasz Pawlicki, pracownik „Ruchu”
Piła.
2002.11.10 UP 61−890 Poznań 1. Da−
townik okolicznościowy przygotowany

wodzie napis: „600 – LECIE NADANIA
PRAW MIEJSKICH / POCZTA KONNA /
01.10.2002 MARGONIN”. Na rysunku dyli−
żans pocztowy. Autorem projektu datowni−

przez Urząd Miejski w Poznaniu. Datownik
owalny, o wymiarach 30 × 40 mm, z nastę−
pującą treścią: „DNI ŚWIĘTOMARCIŃSKIE /
10.11.2002 POZNAŃ 1”. Na rysunku świę−

8
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ty Marcin na koniu. Autorem projektu jest
Andrzej Krynicki.
2002.12.09 UP 61−890 Poznań 1. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez Za−
rząd Okręgu Wielkopolskiego PZF. Datownik

prostokątny, o wymiarach 23 × 35 mm, z na−
stępującą treścią: „30 ROCZNICA OGŁOSZE−
NIA ARCHANIOŁA GABRIELA PATRONEM
POCZTY I WSZYSTKICH FILATELISTÓW
09.12.2002 POZNAŃ 1”. Na rysunku Archa−
nioł Gabriel. .Autorem projektu datownika jest
prof. Andrzej Jeziorkowski.

2002.12.12. UP 64−100 Leszno 1. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez re−
jonowy Urząd pocztowy w Lesznie z okazji
50−lecia Koła Miejskiego PZF. Datownik okrą−

gły, o średnicy 35 mm, z napisem: „50−LECIE
KOŁA MIEJSKIEGO PZF 12.12.2002 LESZ−
NO 1”. W środku rysunek zabytkowego ratu−
sza z sylwetką szybowca nad nim. Projekt
przygotował Bartlomiej Ługowski z udziałem
Romualda Synakiewicza.
Kazimierz Krawiarz

TAXA PORTORII, JEGO KRÓLEWSKO XIĄŻĘCEY MOŚCI
POCZT−AMTU POZNAŃ
W 1815 r., po Kongresie Wiedeńskim,
nastąpił nowy podział Ziem Polskich. Po−
znań znalazł się początkowo w obszarze
utworzonego Królestwa Polskiego. Dzięki
uprzejmości Dyrekcji Muzeum Poczty i Te−
lekomunikacji we Wrocławiu pragnę zapre−
zentować taryfę pocztową wprowadzoną
w 1817 r. przez Dyrektora Generalnego
Poczt Ignacego Zajączka, brata Generalne−
go Gubernatora Królestwa Polskiego (rycina
na s. 10−11).
Pokazana „Taxa portorii Jego Królewsko
Xiążęcey Mości Poczt−amtu Poznań” wy−
szczególnia 29 miejscowości, do których do−
cierały pocztowe dyliżanse z Poznania.
W większości pocztamty te były jednocze−
śnie urzędami celnymi. W dwóch przypad−
kach warto wspomnieć, iż Międzyrzec to
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oczywiście dzisiejszy Międzyrzecz, a Rawa
to Rawa Mazowiecka. Taryfa ta dowodzi, iż
Poznań był już wówczas znaczącym ośrod−
kiem administracyjnym i gospodarczym.
Wyruszały stąd dyliżanse nawet do oddalo−
nego o 93,5 mili Marienpola.
Taryfa obejmuje wszystkie formy ówcze−
snych usług pocztowych, a więc: przewóz
osób, ładunków, pieniędzy i wszelkiej kore−
spondencji. Opracowana była na wzór taryf
zachodnioeuropejskich. Nie różnicowała
opłat za okresy letni i zimowy. Preferowała
przewóz przesyłek na dalsze odległości i nie
pokrywała się z ustaleniem, że za przesyłkę
na odległość do czterech mil należy zapłacić
jeden dobry grosz.
Ryszard Kładź
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CIEKAWE POSZUKIWANIA
Każda przesyłka pocztowa (list, kartka,
przekaz, paczka, telegram itp.) winna posia−
dać dwa adresy: odbiorcy i nadawcy. Część
przesyłek nie dociera jednak do rąk odbior−
cy, najczęściej z winy nadawcy, który wpisał
niedokładny lub nieaktualny adres odbiorcy.
Poczta ma urzędowy obowiązek odnalezie−
nia odbiorcy przesyłki i dopiero po wyczer−
paniu wszystkich możliwości przesyłka wra−
ca do nadawcy, jeżeli jego adres widnieje na
przesyłce. W przypadku braku informacji tra−
fia ona do urzędu pocztowego przesyłek nie−
doręczalnych (obecnie Urząd Niedoręczal−
nych Przesyłek, ul. Kolejowa 4, 97−140
Koluszki).
Z filatelistycznego punktu widzenia prze−
syłki takie mogą być bardzo ciekawe.
Świadczą o solidności poczty, która dokładała
wszelkich starań, by odnaleźć adresata. Moż−
na z takich przesyłek stworzyć oddzielny, spe−
cjalizowany zbiorek…
Poniżej przedstawiam jedną z takich prze−
syłek, dotyczącą Wielkopolski. Jest to urzędo−
wy list polecony za zwrotem poświadczenia
odbioru, nadany przez Sąd Grodzki w Mię−
dzychodzie 17 X 1932 r. do Kaczlina (?), pow.
Międzychód (ryc. 1 – awers, ryc. 2 – rewers).

Poczta przez dziewięć dni szukała adresata,
a odciśnięto na nim 11 datowników z sześciu
miejscowości:
• Międzychód b N−Wartą 17.10.31 3−4 o
• Sieraków *a* 17.10.31 8−9 o
• Sieraków *a* 19.10.31 3−4 o
• Wągrowiec *** 20.10.31 8−9 o
• Ryczywół *** 20.10.31 9−10 o
• Zbąszyń 2 *a* 21.10 31 5−6 o
• Międzychód N−Wartą 22.10.31 8−9 o
• Sieraków *a* 22.10.31 8−9 o
• Sieraków *a* 23.10.31 3−4 o
• Chrzypsko Wielkie 24.10.31 10−11 o
• Międzychód N−Wartą 26.10.31 10−11 o.
Na rewersie listu widoczne są też odręcz−
ne adnotacje wykonane ołówkiem: „Adresat
się wyprowadził do Zawady poczta Ryczywół
pow. Oborniki”, „Adresat się znajduje w Bia−
łoni (?) poczta Chrzypsko 20/11”. Na awersie
oprócz kilku skreśleń widoczna jest adnotacja
zwrotu do nadawcy: „Międzychód Sąd Grodz−
ki śledzono”.
Inną ciekawą kartkę, wysłaną w lipcu
1938 r. z Leszna do Poznania ze stemplem
okolicznościowym „LESZNO BUDUJE ŚWIĄ−
TYNIĘ DOPOMÓŻ ZBOŻNEMU DZIEŁU”,
opisał Ardo Vaumund w „Bag Polen” nr 27

Ryc. 1
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Ryc. 2

z 1994 r. (niemieckie pismo filatelistyczne po−
święcone znaczkom polskim). Na kartce tej
(ryc. 3) odciśnięto 10 datowników i 7 stempli
dodatkowych, a poszukiwania adresata doty−
czyły wyłącznie Poznania! Trwały one 10 dni
i skończyły się niepowodzeniem.
Oto droga tej kartki:
• Leszno *** 7.VI.38. 14 (uwaga, pomyłka
w ustawieniu daty miesiąca, winno być „VII”)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poznań *1r 12.7.38. 6−7 o
Poznań *1r 13.7.38. 10−11 o
Poznań *1r 14.7.38. 2−1 o
Poznań *3b 15.7.38. 6−7 o
Poznań *5 ?? 15.7.38. 7−8 o
Poznań 7 *a* 15.7.38. −15
Poznań 13 *** 16.7.38. 5−6 o
Poznań 12 *a* 16.7.38. 8−9 o
Poznań 14 *** 17.7.38. 9−10 o.

Ryc. 3
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Na kartce odciśnięto dodatkowe stemple:
• U.P. POZNAŃ 1 wywołanie bezsku−
teczne
• WYWOŁANIE w Poznaniu 3
• Poznań 5 Wywołanie bezskuteczne
• wywołanie bezskuteczne U.p.−t. Poznań 7
• Poznań 14 Wywołanie bezskuteczne
• U.p.−t Poznań 13 Wywołanie bezsku−
teczne

• Według informacji Biura Adresowego
w Poznaniu brak danych.
Zachęcam do kolekcjonowania tego typu
przesyłek, gdyż są one ciekawym dowodem
solidnej działalności poczty, szczególnie wi−
docznym po wnikliwym prześledzeniu ich
drogi pocztowej.
Janusz Berbeka

GNIEŹNIEŃSKA KOPERTA „OŚMIOKROTNEGO” UŻYCIA
Pokazany na rycinie awers koperty tzw.
okienkowej, należącej do Banku Związkowe−
go w Gnieźnie w okresie okupacji niemiec−
kiej w 1942 r., jest jednym z najdziwniejszych
obiektów, jakie napotkałem. Widnieje na niej
osiem niemieckich znaczków, tzw. hitlerów,
o nominale 8 fenigów każdy, ale z różnymi
datami na stemplach. Poszczególne znaczki
były nalepiane i kasowane w kolejności przed−
stawionej na s. 15.
Brak jakichkolwiek oznak skreślenia które−
goś ze zużytych już znaczków, a sam list mu−
siał chyba każdorazowo wracać do nadawcy
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(Banku), który zapewne zgodnie z wojenną
oszczędnością wysyłał w tej samej kopercie
nowe pismo, frankując je nowym znaczkiem.
Zgodnie z taryfą pocztową dla przesyłek fir−
mowych (tzw. Geschaeftspapiere – taki stem−
pelek widnieje na liście) porto za przesyłkę
o wadze 100 g wynosiło 8 fenigów. Można
więc wnosić, że list – a właściwie wszystkie
osiem listów – był właściwie ofrankowany.
Podobną jednak oszczędność trudno sobie
wyobrazić, jaka bowiem musiała być zawar−
tość koperty, skoro siedem razy wracała od
adresata w stanie nienaruszonym?
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1 – 11.6.42
2 – 23.7.42
3 – 28.7.42

5 – 18.8.42
6 – 7.11.42
7 – 11.11.42

Andrzej Komorowski

CHODZIESKIE FRANKATURY MECHANICZNE
Pierwszą frankaturę w Chodzieży stosował
w latach osiemdziesiątych Zakład Energetycz−
ny Poznań, Rejon Energetyczny Chodzież,
ul. Mostowa 4 (ryc. 1). Kolejne instytucje za−
interesowały się tą formą opłacania przesyłek
pocztowych w połowie lat dziewięćdziesią−
tych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pile,
Inspektorat w Chodzieży stosował dotychczas
trzy frankatury. Pierwszą prawdopodobnie od
1994 r., zawierającą tylko znak opłaty i da−
townik (ryc. 2), następne zawierające już na−
pis firmowy i różniące się krojem liter datow−
nika (ryc. 3−4). Stosowane były w latach
1995−1998.
Wielkopolski Bank Kredytowy stosuje od
1999 r. (znana data 03.03.1999) frankaturę bez
napisu firmowego (ryc. 5), podobnie jak od
1997 r. Sąd Rejonowy w Chodzieży (ryc. 6).
Powszechna Kasa Oszczędności BP Od−
dział w Chodzieży początkowo stosowała
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frankaturę bez napisu firmowego (ryc. 7) – od
sierpnia 1999 r. Znane są frankatury z datami:
18.08.1999 i 03.11.1999 na firmowych koper−
tach z zaklejonym lub zamalowanym korek−
torem nadrukiem: „Opłata pobrana, umowa
z RUP Piła z dnia 03.03.1998, nadano w UP
Chodzież 1”). Od listopada 1999 r. używano
frankatury z napisem firmowym „Powszech−
na Kasa Oszczędności Bank Państwowy Od−
dział w Chodzieży ul. Paderewskiego 5”
(ryc. 8). W kwietniu 2000 r. w związku ze
zmianą nazwy na Bank Polski SA wprowa−
dzono nowy, odpowiednio zmieniony napis
firmowy (ryc. 9). Kolejna zmiana nazwy spo−
wodowała zmianę napisu firmowego od
06.11.2000 r., znana jest frankatura z datą
09.11.2000 (ryc. 10).
Wynika stąd, iż na terenie Chodzieży PKO,
stosując w ciągu roku i kilku dni cztery różne
frankatury, stało się niekwestionowanym rekor−
dzistą.
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Niestety, ilość nie idzie w parze z jakością.
Bardzo trudne do uzyskania są czytelne fran−
katury z PKO, a zwłaszcza najnowsza, stoso−
wana od listopada 2000. Mimo interwencji
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u dyrektora placówki i jego obietnic odbitki
wysyłane z PKO są mało czytelne, a najczę−
ściej całkowicie nieczytelne.
Leszek Wincenciak
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KARTKI POCZTOWE

Piękna kartka pocztowa projektu prof. Andrzeja Jeziorkowskiego

XXX rocznica Breve Apostolskiego papieża Pawła VI
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WSPÓŁCZESNE PRÓBY ZNACZKÓW FRANCJI
I STREFY FRANCUSKOJĘZYCZNEJ
Encyklopedia filatelistyki definiuje próbę
jako odbitkę z pojedynczych klisz lub pełnych
form drukowych w różnych barwach, w róż−
nym stanie wykończenia, na różnych papie−
rach itp., sporządzoną w celu ustalenia defini−
tywnego rysunku znaczka, jego barwy,
sposobu oddzielenia lub dla kontroli poszcze−
gólnych faz produkcji. Podkreśla ona także, iż
próba jest pełnowartościowym walorem fila−
telistycznym. Z kolei Mueller definiuje próbę
jako każdą odbitkę, której rysunek został za−
twierdzony do użycia na znaczku wydanym
przez poczty rządowe lub prywatne, z każde−
go rodzaju matrycy, płyty drukarskiej, kamie−
nia lub druku, wykonaną w celu (1) kontroli
(sprawdzenia) lub referencji, (2) dla określenia
zadowalającej jakości rysunku, koloru, barwy
lub powierzchni druku, (3) dla określenia efek−
tu kasowania lub metod oddzielania.
Encyklopedia filatelistyki rozróżnia nastę−
pujące próby: akceptowe, autorskie, barwy,
oddzielania i papieru. Określenia te nie w peł−
ni wyjaśniają poszczególne rodzaje czy też
typy prób znaków pocztowych, co najlepiej
widać na przykładzie Francji i krajów francu−
skojęzycznych. Wśród filatelistów te ostatnie
wzbudzają zrozumiałe zainteresowanie. Cha−
rakteryzują się one wyjątkową estetyką i pięk−
nem. Wydawane są w bardzo małych nakła−
dach – od 2−3 do 30 egzemplarzy (próby
barwy formy drukarskiej są liczniejsze) i nie
wszystkie trafiają na rynek filatelistyczny. Kil−
ka krajów wydających znaczki zaadaptowało
podobne rozwiązania. Stanowią one piękną
i cenna ozdobę każdego eksponatu tematycz−
nego, stąd czytelnikom pragniemy przybliżyć
informacje na ich temat i podać najczęstsze
nakłady tych cennych walorów. W poniższym
tekście, powołując się na mianownictwo sto−
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sowane w Encyklopedii filatelistyki, będziemy
je podkreślali i zaznaczali literami (EF), nato−
miast określenia proponowane przez nas
(mogą nie być ujęte w EF) pisane są pogru−
bioną kursywą.
Punktem wyjścia do wykonania znaczka
pocztowego jest projekt znaczka pocztowego
(EF), czyli oryginalny projekt znaku poczto−
wego, który po uzyskaniu akceptacji zostaje
przetworzony przez artystę na projekt osta−
teczny, czyli szczegółowy projekt znaku pocz−
towego. Od 1960 r. projekty znaczka we Fran−
cji zachowywane są w Muzeum Poczty, nie
są one dostępne na rynku filatelistycznym.

Ryc. 1. Próba niekompletnej matrycy, z podpisem
grawera Haleya. Nigeria (1964 r.), Yvert #PA40, Scott
#C40. Pomniki nubijskie i hieroglify. Pomiędzy hie−
roglifami występują m.in.: lew, ptak, wąż. Wi−
doczny brak cieniowania
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Ryc. 2. Próba autorska rytownika, z podpisem grawera Combet. Kongo (1973 rok), Yvert #PA159, Scott #C160,
znaczek wydany z okazji 500−lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Kopernik oraz Układ Słoneczny. Po lewej
stronie, u dołu, słabo widoczna wytłaczana okrągła pieczęć, pieczęć wytłaczana po stronie prawej – podłuż−
na – nie jest widoczna na tej reprodukcji. Istnieje 28 egzemplarzy takiej próby

Z kolei projekt ostateczny jest przenoszony
na matrycę pierwotną czyli pramatrycę (EF)
przez rytownika, który w trakcie pracy zazwy−
czaj wykonuje próbne odbitki swego dzieła,
czyli próby autorskie (EF). Jak podkreśla EF, pró−
by autorskie obejmują także odbitki z matrycy
całkowicie wykończonej. Jednakże w języku
angielskim rozróżnia się próby robocze rytow−
nika, czyli próby niekompletnej matrycy
(ryc. 1), określające postęp pracy, oraz próby
autorskie rytownika (ryc. 2), które określane są
w polskiej filatelistyce jako bloki artystów (EF).
Należy zaznaczyć, że w tym ostatnim określe−
niu zatraciły one informację, iż są to próby. Do
1959 r. próby autorskie wykonywane były dla
Francji, Andory i krajów francuskojęzycznych,
po tym okresie tylko dla Monako. Próby autor−
skie wykonywane są zazwyczaj w sepii lub
w barwie czarnej. Można je podzielić na:
• próby autorskie z matrycy pierwotnej,
• próby autorskie z matrycy wtórnej.
Próby autorskie z matrycy pierwotnej za−
zwyczaj podpisane są ołówkiem przez grawe−
ra, po prawej stronie i poniżej. Ponieważ pró−
by te wykonywane są z nieutwardzonej
matrycy, dlatego powstają najwyżej w 5 eg−
zemplarzach. Jak wiadomo, dla druku znacz−
ków matryca pierwotna ulega powieleniu,
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w wyniku czego powstaje matryca wtórna.
Próby autorskie z wtórnej matrycy powstają
w przypadku znaków o tym samym rysunku,
ale o różnych nominałach i zazwyczaj nie są
one podpisywane przez grawera.
Oddzielne wtórne matryce wykonywane są do
druku prób barwy (EF), czyli matrycowych prób
barwy, oraz luksusowych druków próbnych (EF).
Najrzadszymi próbami są próby akcepto−
we (EF), czyli próby akceptowe typu sepia
(ryc. 3), wykonywane w 3−5 egzemplarzach,
zawsze w kolorze sepii i służące do ostatecz−
nej kontroli matrycy pierwotnej. Próby te
w dolnej części posiadają kontrolne dziurko−
wania drukarni. W przypadku omawianych
prób znaczków Francji i krajów francuskoję−
zycznych są to diament – półksiężyc – diament
i były one wykonywane do 1966 r. na matry−
cowych próbach barwy, próbach akcepto−
wych oraz luksusowych drukach próbnych.
Kolejne próby związane z powstawaniem
znaczków Francji i regionu francuskojęzycz−
nego to znaki określane w EF mianem „blok
artystów”. W określeniu tym utraciły one bez−
pośrednią wskazówkę, iż są to próby, tak jak
to ma miejsce w języku francuskim – „épreu−
ve des artistes”. W piśmiennictwie angielsko−
języcznym określa się je jako próby matrycy,
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próby autorskie matrycy lub próby autorskie
rytownika (ryc. 2). Są to próby ukończonej
matrycy przekazanej przez grawera. Wykony−
wane są one ręcznie, z nieutwardzonej matry−
cy. Próby autorskie rytownika początkowo
wykonywane były przez samego rytownika,
a od 1959 r. wykonywane są przez Atelier de
Fabrication des Timbres−Poste. Wykonywane
są one w liczbie 18−28 egzemplarzy. Wg Lec−
cese poszczególne kraje wykonują próby au−
torskie rytownika w następującej liczbie: An−
dora – 18, Monako – 19, Francja – ok. 23,
Antarktyka Francuska, Wallis i Futuna, Poline−
zja Francuska, Nowa Kaledonia, St. Pierre et
Miquelon, Wybrzeże Somalii, Laos i Kambo−
dża – 26, Terytorium Afarów i Issów, Benin,
Kamerun i inne kraje afrykańskie – 28. Wszyst−
kie one posiadają wytłaczaną pieczęć. Od
1959 r. wszystkie próby muszą być przekazy−
wane do drukarni rządowej. Zwykle projektant
i rytownik otrzymują po 2 próby. Jeśli znaczek
wykonuje jedna osoba, otrzymuje 2 próby. Za−
zwyczaj są one monochromatyczne, rzadziej
spotyka się próby polichromatyczne.
Przed wprowadzeniem w 1959 r. kontroli
rządowej próby autorskie rytownika nie po−
siadały wytłaczanych pieczęci. Próby Francji
posiadają dodatkowe dwie wytłaczane pieczę−
cie: głowę Marianny oraz nie rzucająca się
w oczy pieczęć o treści „Imprimerie des Tim−
bres−Poste – Controle”.

Ryc. 3. Próba akceptowa typu sepia. Czad (1961 r.),
Yvert #PA3, Scott #C3. Cukrzyki (ptaki afrykańskie).
Widoczne dziurkowanie kontrolne „diament – półksię−
życ – diament”. Wykonano tylko 4 egzemplarze próby
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Wśród prób autorskich rytownika wyróżnia
się szereg ich odmian. Należą do nich m.in.: nie−
zatwierdzona (nie zaakceptowana) próba autor−
ska rytownika i próba autorska rytownika
znaczka nie wydanego. Ponadto rozróżnia się
bliźniacze próby autorskie rytownika oraz wie−
lokrotne próby autorskie rytownika. Swoistą
osobliwością są wielkie (dużych rozmiarów) pró−
by autorskie rytownika, do których zalicza się
próby kart maksimum. Te ostatnie wydawane są
w nakładach do 950 sztuk i mają raczej charak−
ter luksusowych druków próbnych.
Próby akceptowe są bardzo podobne do prób
autorskich rytownika. Poznaje się je po charak−
terystycznym kontrolnym dziurkowaniu drukar−
ni (diament – półksiężyc – diament, a więc ele−
ment wspólny dla matrycowych prób barw, prób
akceptowych i luksusowych druków próbnych
wykonywanych do 1966 r.) oraz odcisku płytki
stalowej o rozmiarach 80 × 70 mm, a więc ta−
kiej samej, jak w przypadku próby autorskiej ry−
townika, próby akceptowej oraz prób niekom−
pletnej matrycy. Podstawowa różnica pomiędzy
tymi próbami polega na tym, iż próby akcepto−
we wykonywane są z utwardzonej matrycy,
a pozostałe z nich wykonywane są matrycą nie−
utwardzoną. Mogły być one wykorzystywane do
prób barw, stąd spotyka się je w różnych kolo−
rach. Wytwarzanie tych prób zakończono
w 1964 r. Nie są one drukowane w czarnym ko−
lorze i często są numerowane ręcznie.
Matrycowe próby barw zaczęto produko−
wać w 1949 r., do tego celu wykorzystywano
utwardzoną matrycę. Wykonuje się je w jed−
nolitym kolorze, a bada się od 8 do 10 kolo−
rów, każdy w liczbie 5−10. egzemplarzy. Dru−
kowane są one z wtórnej matrycy, posiadają
dziurkowania kontrolne (wydane do 1966 r.),
a odcisk płytki stalowej jest mniejszy (55 × 68
lub 48 × 32 mm) niż pozostałych prób. W od−
różnieniu od luksusowych druków próbnych
nie mają one wydrukowanej nazwy drukarni,
natomiast w odróżnieniu od prób rytownika
nie posiadają ani wytłaczanej pieczęci, ani
podpisu grawera. Mogą na nich występować
napisy w ołówku określające kolor (lub jego
kod numerowy). We Francji produkcję prób
barwy zaprzestano w 1961 r. W ich miejsce
wprowadzono próby barw formy drukarskiej
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Ryc. 4. Próba barw formy drukarskiej. Mali (1967 r.), Yvert #102; Scott #99. Owad Chelorrhina polyphemus.
Pasek 5 znaczków, z marginesem, drukowanych w różnych kolorach

(ryc. 4). W kilku wydaniach z lat 50. ubiegłe−
go wieku istnieją zarówno matrycowe próby
barwy, jak i próby barwy płyty drukarskiej. Jak
sama nazwa wskazuje, drukowane są one z pły−
ty drukarskiej używanej do druku znaczka de−
finitywnego. Istnieją one tylko dla wydań ryto−
wanych, drukowane są w pełnych arkuszach,
nie perforowane, na papierze gumowanym
i najczęściej w 3 kolorach. Z uwagi na specyfi−
kę druku w eksponatach zazwyczaj prezentuje
się je jako paski 5 znaczków. Drukowane są
one w różnych kombinacjach i różnych kolo−
rach, stąd może być duża liczba takich prób.
Próby barw płyty drukarskiej wykonywane są
w liczbie 400−700 sztuk, a więc znacznie więk−
szej, jak na potrzeby związane tylko z pro−
dukcją znaczka. Rozprowadzane są one – po−
dobnie jak luksusowe druki próbne czy też
zwykłe znaczki nieperforowane – na zasadzie
uznania i grzeczności. Próby barw płyty dru−
karskiej bloczków drukowane są na dużych ar−
kuszach gumowanych. W 1983 r. zaprzestano
produkować tego rodzaju próby.
Luksusowe druki próbne (ryc. 5) to druki
na papierze bez gumy, na których znaczek
drukowany jest w środku w kolorze, w jakim
się ukazał. Drukowane są one z wtórnej ma−
trycy wykonywanej specjalnie do tego celu.
Nie są one podpisane, a ich cechą charaktery−
styczną jest posiadanie napisu drukarni (u dołu
po prawej stronie). Zazwyczaj wydaje się je
w liczbie 200−300 egzemplarzy. Do 1967 r. po−
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siadały one dziurkowania kontrolne (diament –
półksiężyc – diament), obecnie ich nie ma.
Istnieje wiele różnic pomiędzy luksusowy−
mi drukami próbnymi a próbą autorską rytow−
nika. Pierwsze drukowane są w końcowych
kolorach (a więc w takich, w jakich ukazał się
znaczek), nie są podpisane i posiadają nazwę

Ryc. 5. Luksusowy druk próbny. Gabon (1982 r.),
Yvert #488, Scott #502. Jan Paweł II – znaczek wy−
dany z okazji wizyty papieża w tym kraju
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drukarni. Próby autorskie rytownika wykona−
ne są w jednym kolorze, są podpisane i nie
zawierają napisu drukarni. Różnią się one tak−
że rozmiarami i papierem.
Odmianą luksusowych druków próbnych
są pomniejszone luksusowe druki próbne, któ−
rych rozmiary wynoszą 14 × 6 cm. Są one czę−
sto spotykane, wydawane w nakładach kilku
tysięcy i dostępne w urzędach pocztowych lub
abonamencie.
Od 1992 r. luksusowe druki próbne zosta−
ły zastąpione blokami gumowanymi nieperfo−
rowanymi z wydrukowanym napisem Impri−
merie des Timbres−Poste et des Valeurs
Fiduciares France (ITVF).
Złożone luksusowe druki próbne zawierają
kilka znaczków o tym samym lub zbliżonym
temacie. Wydawane one były w liczbie do 25
sztuk. Tych prób nie należy mylić z luksuso−
wymi drukami próbnymi bloczków, które wy−
konywane są w nakładzie ok. 25 sztuk.
Gumowane i perforowane luksusowe dru−
ki próbne ukazywały się tylko dla niektórych
wydań Francji w latach 1946−1959.
Znaczki nieperforowane wydawane są
w wielu krajach, nie tylko we Francji i strefie fran−
cuskojęzycznej. Pochodzą one z normalnego
druku, są gumowane, a wykonuje się je w licz−
bie od 1000 do 2000. Wykorzystywane są one
do tworzenia zbiorów urzędowych, pozostałe
egzemplarze rozprowadzane są podobnie jak
luksusowe druki próbne – pomiędzy wysokimi
urzędnikami rządowymi, a także pocztowymi.
Chronologia
1959 – zaprzestanie wykonywania prób
roboczych rytownika, określających postęp
pracy rytownika, druk prób autorskich rytow−
nika przez drukarnię;
1959 – na próbach autorskich rytownika
pojawia się sucha pieczęć;
1964 – zaprzestanie produkcji prób akcep−
towych;
1949−1960 – druk matrycowych prób barwy;
1956 – początki druku prób barw formy
drukarskiej zamiast matrycowych prób barwy;
od 1961 – znika odbicie płytki stalowej na
luksusowych drukach próbnych;
1923−1991 – druk luksusowych druków
próbnych;
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od 1992 – luksusowe druki próbne zastą−
pione są gumowanymi nieperforowanymi blo−
kami luksusowymi.
Nakłady poszczególnych prób znaczków
Francji przedstawiają się następująco:
• Próba robocza rytownika – 5 szt.,
• Próba autorska rytownika – 18−28 szt.,
• Próba akceptowa 3−5 szt.,
• Matrycowa próba barwy – do 10 dla
każdego koloru,
• Próba barw formy drukarskiej – 400−
−700 jednostek,
• Luksusowe druki próbne – 200−300 szt.,
• Złożone luksusowe druki próbne –
25 jednostek,
• Gumowane i perforowane bloki luksu−
sowe – 20 jednostek,
• Znaczki nieperforowane – 1000 albo
2000 szt.,
• Pomniejszone luksusowe druki próbne
– kilka do kilkunastu tysięcy szt.
Serdecznie dziękujemy kol. dr. Stefanowi Ja−
kucewiczowi za cenne rady i wskazówki zwią−
zane z przedstawionymi powyżej problemami.
Powyższy artykuł jest skrótem naszej sze−
rokiej publikacji dotyczącej prób, ogłoszonej
na łamach „Historyczno−Badawczego Biulety−
nu Filatelistycznego”.
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NAJCIEKAWSZE ODWROTKI XX WIEKU
KENIA–UGANDA–TANGANIKA
„OWEN FALLS DAM” NA NILU (1954 ROK)
W 1954 r. w Ugandzie, na Nilu, najdłuż−
szej rzece świata, oddano do użytku jedną
z największych tam świata. Prace nad budową
tamy rozpoczęto już w 1946 r., a jej powsta−
nie było głównym punktem 10−letniego planu
rozwoju Ugandy. Zbudowano ją w pobliżu
ujścia Nilu z jeziora Wiktoria, w sąsiedztwie
drugiego pod względem wielkości miasta
Ugandy – Jinja. Spiętrzone wody Nilu zalały
wodospady Owena, stąd też nazwa tej tamy
brzmi „Owen Falls Dam”. Jej wody wykorzy−
stywane są w potężnej hydroelektrowni za−
opatrującej Ugandę i Kenię w energię elek−
tryczną. Na samej tamie znajduje się natomiast
główna droga łącząca stolicę kraju Kampalę
z wschodnią częścią Ugandy.
Z okazji oddania do użytku tej tamy Kenia,
Uganda i Tanganika w 1954 r. wydały znaczek
upamiętniający to wydarzenie. Jest to znaczek
oznaczony w katalogu Scotta #102, a jego
winieta przedstawia „Owen Falls Dam” (w ka−
talogu oznaczona jako ilustracja nr A18). Zna−
czek ten wydany został w kolorach ciemnej
ultramaryny oraz czarnym. Ilustracja ta znala−
zła się także na pięknej serii obiegowej znacz−
ków Kenii–Ugandy–Tanganiki wydanych w la−
tach 1954−1958. W jej skład wchodzi
15 znaczków o wartości od 5 c (Sc #103) do
1 funta angielskiego (Sc #117). Na ilustracjach
tych znaczków znajdują się: żyrafa (5 znacz−
ków), najwyższy szczyt Afryki Kilimandżaro
(7 znaczków), królowa brytyjska Elżbieta II
(znaczek 1 £) oraz omawiana tama (znaczki
#103 wartości 5 c oraz #108 wartości 30 c).
Jakże zdziwiony był filatelista z USA, który
w 1983 r., a więc 29 lat po ukazaniu się tego
wydania, wśród swoich duplikatów odkrył zna−
czek #108 z odwróconą winietą. Był to zna−
czek stemplowany, ze słabo odbitym datowni−
kiem. Informacja o tej odwrotce stanowiła
sensację światową. Przez wiele lat poszukiwa−
nia innych egzemplarzy tej odwrotki nie przy−
nosiły żadnych wyników. Dopiero w 1992 r.
inny filatelista wśród masówki odkrył kolejny
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egzemplarz tej odwrotki. Tak jak poprzedni, był
on ostemplowany niewyraźnym datownikiem.
Ten egzemplarz na aukcji znanej firmy Chri−
sties został sprzedany w 1993 r. za kwotę
10500 $ (do tego dochodziła 15% opłata). Trze−
ci egzemplarz tej odwrotki został także odna−
leziony w masówce, w 1996 r. Ta ostatnia od−
wrotka – podobnie ostemplowana jak
wcześniejsze – została sprzedana w 2002 r. na
aukcji zorganizowanej przez firmę Shreves Phi−
latelic Galleries Inc. za cenę 13500 $. Pocho−
dziła ona ze znanego zbioru odwrotek całego
świata, którego właścicielem był Peter Balner.
Znawcy interesujący się odwrotkami sądzą,
iż w arkuszu sprzedażnym znajdował się tyl−
ko jeden znaczek z odwróconą winietą. Nie
wiadomo kiedy i w jakiej części nakładu wy−
stąpił ten błąd. Na podkreślenie zasługuje fakt,
iż także inny znaczek tej serii – #103b, o war−
tości 5 c – znany jest jako odwrotka, i to tylko
w jednym egzemplarzu. Być może dalsze po−
szukiwania pozwolą na identyfikację kolej−
nych egzemplarzy tych fascynujących odwro−
tek. Są one uważane za jedne z największych
współczesnych rarytasów filatelistycznych.
Poszperajmy w swoich znaczkach pod ką−
tem tych interesujących odwrotek!
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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SŁONIE – OSTATNIO WYJĄTKOWO MODNE
WŚRÓD ZBIERACZY TEMATYCZNYCH

Powszechnie uznawane w naszej kulturze
za symbol szczęścia i radości słonie od lat
cieszą się zainteresowaniem filatelistów. Te
przesympatyczne zwierzęta od dawna poja−
wiały się na znakach pocztowych – można je
spotkać na bardzo wielu znaczkach, kasowni−
kach, całostkach, a nawet znakach wodnych.
Do bardzo ciekawych należą przykładowo
wydania księstw indyjskich z końca XIX w.
W stanie Bamra w latach 1888−1893 wydano
znaczki z trąbą słonia, wykonano także reprin−
ty tych znaczków w arkuszach 8− (#1 i #2) oraz
20−znaczkowych, które często spotyka się
w eksponatach wystawowych. W Księstwie
Duttia od 1863 do 1920 r. wydano szereg
znaczków przedstawiających Ganesh – bóstwo
o głowie słonia. W tym okresie wydano mnó−
stwo innych znaczków związanych ze słonia−
mi – wojownicy na słoniach, same słonie itp.
Przez wiele lat w filatelistyce tematycznej
na wystawach nie prezentowano wyodrębnio−
nych eksponatów poświęconych temu prze−
sympatycznemu zwierzęciu. Pierwszym bar−
dzo poważnym opracowaniem był eksponat
pani Mary Ann Owen (USA), zatytułowany
„Słoń”. Autorka prezentowała to opracowanie
na wielu wystawach światowych, i to w latach
60. i 70. ubiegłego wieku. Sam pamiętam, gdy
w 1973 r. zwróciła się do mnie z prośbą
o przesłanie datownika ze słoniem (ze sklepie−
nia Sali Wielkiej renesansowego Ratusza Po−
znańskiego), jaki ukazał się z okazji Świato−
wej Wystawy Filatelistycznej POLSKA ’73,
która odbyła się w Poznaniu. W swym ekspo−
nacie posiadała cały szereg niezwykle cenne−
go materiału – nic też dziwnego, iż szybko
osiągnął on szczyt marzeń każdego wystawcy
– Klasę Mistrzowską FIP.
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Przez szereg lat trwała w tym zakresie pust−
ka, lecz w ostatnich latach nastąpiła eksplozja
– w całym świecie (nie tylko w Polsce) słyszy
się: słonie, słonie, słonie... Równocześnie osią−
gnięcia biologii molekularnej pozwoliły na
dokładniejsze umiejscowienie trąbowców
w świecie ożywionym. Mianowicie badania
DNA wskazują, iż istnieje znaczne podobień−
stwo rzędu trąbowców (Proboscidea) z rzędem
góralek (Hyracoidea) – małych ssaków przypo−
minających świnki morskie – oraz z rzędem słu−
pozębnych (Tubulidentata). Przedstawicielem
tych ostatnich jest mrównik, czyli prosię ziem−
ne (Orycteropus afer), o długości ciała 1−1,6 m,
żywiący się głównie termitami. Ponadto trą−
bowce wywodzą się ze wspólnego pnia (Con−
dylarthra) z syrenami (Sirenia), czyli krowami
morskimi, stanowiącymi odrębny rząd systema−
tyczny. Do tych ostatnich należą obecnie żyją−
ce diugonie oraz manaty. Ponadto w rzędzie
trąbowców wyróżnia się obecnie rodziny Moe−
ritheridae i Deinotheriidae oraz podrząd sło−
niowatych (Elephantoidea) z rodzinami Gom−
photheriidae, Mammutidae i Elephantidae.
Jednym z najlepszych obecnie eksponatów
poświęconych słoniom jest opracowanie Guy
Vanhaelewijna z Belgii „Słonie – ostatnie żyją−
ce trąbowce”. Za eksponat ten wystawca uzy−
skał na ŚWF BELGICA 2001 medal złoty
(90 pkt.). Widzieliśmy ten eksponat także w Pol−
sce – na Europejskiej Wystawie Filatelistycznej
EURO−CUPRUM 2001 w Lubinie, gdzie uzy−
skał on także medal złoty i 91 pkt. Oto, jak
przedstawia się plan tego opracowania:

Słonie – ostatnie żyjące trąbowce
1. Rząd trąbowców
1.1. Pewnego razu...
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.2. Słonie współczesne
1.3. Odlegli i nieoczekiwani przodkowie
Zabawne zwierzę! Morfologia mało po−
dobna do innych zwierząt
2.1. Trąba
2.2. Kły
2.3. Uszy
2.4. Głowa
Życie słonia
3.1. Słoniątko
3.2. Struktura rodzinna
3.3. Życie codzienne
3.4. Prawa dżungli
Cenny i przydatny sprzymierzeniec
4.1. Udomowienie
4.2. Argument w starciu
4.3. Słoń w pracy
Zwierzę cieszące się respektem
5.1. W religii
5.2. Symbol doskonałości
5.3. W heraldyce
Popularna postać
6.1. Idol młodzieży
6.2. Gwiazda w środkach publikacji
6.3. Gwiazda cyrku
Źródło niewyczerpanych inspiracji
7.1. Humor
7.2. Sztuka
Polowania na słonie
8.1. Zmniejszająca się populacja
8.2. Run na białe złoto
Zagrożone przeżycie
9.1. Ochrona środowiska naturalnego słoni
9.2. Rezerwaty naturalne
9.3. Zoo: złota klatka
9.4. Ostatnie trąbowce

Jest to bardzo ciekawe opracowanie, z lo−
gicznym i rozbudowanym planem. Autor zgro−
madził cały szereg cennego materiału filateli−
stycznego, pięknie go zaprezentował i nic
dziwnego, iż zbiera za ten eksponat laury.
Ciekawym opracowaniem dotyczącym sło−
ni jest eksponat pani Michaeli Wagner−Heck
(RFN), zatytułowany „Abu – noszący kość sło−
niową trąbowiec”. Za opracowanie to na Mię−
dzynarodowej Wystawie Filatelistycznej AM−
PHILEX 2002 eksponat został wyróżniony
medalem pozłacanym, uzyskując 80 pkt. Oto
plan tego ciekawego eksponatu:

WWF 40/1 (2003)

Abu – noszący kość słoniową trąbowiec
1. Abu w przeszłości – wielka różnorodność,
stracona na zawsze
1.1. Wczesny abu – olbrzymi wariant przy−
rody
1.2. Abu w niedawnej przeszłości – mistrz
dostosowywania się do ciepła i lodu
2. Obecny abu – przeżyły tylko dwa gatunki
2.1. Anatomia porównawcza – podobne
i jednocześnie tak różne
2.1.1. Sylwetka – podobna, jednocze−
śnie tak różna
2.1.2. Trąba – „ręka” zbudowana
z 40 tysięcy mięśni
2.1.3. Kły – narzędzie pracy i obrony
2.1.4. Uszy – urządzenie klimatyczne
i odbiornik ultradźwięków
2.1.5. Aparat ruchu – giganty na lek−
kiej podeszwie
2.1.6. Skóra – wszystko inne niż gru−
boskórny
2.2. Właściwości fizyczne i psychiczne –
silne zwierzę z sercem i rozumem
2.2.1. Zalety słoni – siła, zręczność
i wytrzymałość
2.2.2. Mądrość i dobroduszność –
wzór dla człowieka
2.3. Tryb życia i przestrzeń życia – silna
wspólnota na stepie i w lesie
2.3.1. Obszar występowania – wielkie
zwierzę potrzebuje przestrzeni
2.3.2. Wspólnota słoni – przewodzi
pani
2.3.3. Matka i dziecko – związani
przez lata
2.3.4. Odżywianie się – dziennie
średnio 4 cetnary
2.3.5. Woda – nie tylko do picia
2.3.6. Starość i śmierć – historia
z cmentarzysk słoni
3. Abu w przyszłości – wkrótce tylko jako
przeszłość?
3.1. Potrzeba przestrzeni – przestrzeń się
ścieśnia
3.2. Kość słoniowa – fatum
3.3. Nadzieja w parkach narodowych –
Konwencja Waszyngtońska o ochro−
nie gatunków
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Eksponat ten wzbudza zainteresowanie
wielu zwiedzających. Pierwszym pytaniem
stawianym przy eksponacie jest: „Co to jest
abu?”. Okazuje się, iż jest to określenie słonia
w jednym z języków afrykańskich. Kolejne
punkty zainteresowania to umiejętnie wplecio−
ne w plan informacje o cechach tego dobro−
dusznego kolosa – 40 tys. mięśni w trąbie!,
lekka podeszwa, „wszystko inne niż grubo−
skórny”, „dziennie 4 cetnary” itp. Takie przed−
stawienie planu zachęca do dokładnego za−
poznania się z narracją, z całym eksponatem.
A jest w nim bardzo wiele ciekawego materia−
łu wartego oglądania. Spodziewam się, że
w najbliższym czasie to oryginalne opracowa−
nie uzyska wyższe jeszcze wyróżnienia.
Kolejny eksponat poświęcony słoniom to
opracowanie M.H.A.M. Jochomsa (Holandia),
zatytułowane „Elefantologia”. Za opracowa−
nie to na Międzynarodowej Wystawie Filate−
listycznej AMPHILEX 2002 eksponat został
wyróżniony medalem pozłacanym uzyskując
80 pkt. Oto plan tego eksponatu:

Elefantologia
1. Słoń w perspektywie ewolucyjnej
1.1. Trąbowce (Proboscidea) – istoty z pre−
historii
1.1.1. Wiek trąbowców
1.1.2. Ewolucja trąbowców
1.1.3. Mamut – słoń Europy i Ameryki
1.1.4. Tajemnica masowego wyginięcia
1.2. Żyjący krewniacy słonia
1.2.1. Badanie krewniaków słonia
1.2.2. Manaty (Ordo Sirenia)
1.2.3. Góralki (Hyracoidea)
1.3. Obecnie żyjące słonie
1.3.1. Słoń afrykański
1.3.2. Słoń azjatycki
2. Słoń: anatomia i fizjologia
2.1. Anatomia zamierzchłych gigantów
2.1.1. Trąba; chwytny nos i radar
w jednym
2.1.2. Para dużych uszy; urządzenie
do wentylacji
2.1.3. Gruba skóra i kończyny jak
pnie drzew
2.1.4. Kły; broń z kości słoniowej i zęby
2.2. Życie rodzinne słoni
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2.2.1. Narodziny i rozwój
2.2.2. Zachowanie społeczne i poro−
zumiewanie się
2.2.3. Żywność i woda – menu non
stop
2.2.4. Środowisko
2.2.5. Okres przeżycia i przyczyny
śmierci
3. Znaczenie słonia dla człowieka
3.1. Jako obiekt polowań
3.1.1. Źródło żywności
3.1.2. Źródło „białego złota”
3.1.3. Łowienie słoni i ich oswajanie
3.2. „Maszyna” wojenna i środek transpor−
tu od starożytności po dzień dzisiejszy
3.2.1. Słonie jako czołgi
3.2.2. Pracując ze słoniami
3.3. Słonie dla przyjemności
3.3.1. Olbrzym cyrkowy
3.3.2. Bezpieczny w zoo
3.3.3. Słonie jako opiekunowie
3.4. Słonie fantazyjne
3.4.1. Słonie okiem artysty
3.4.2. Bogowie z trąbą
3.4.3. Cudowna biżuteria
3.4.4. Słonie symboliczne
4. Znaczenie człowieka dla słonia
4.1. Człowiek jako anioł stróż dla słonia
4.1.1. Dlaczego musimy chronić słonie
4.1.2. Powrót do natury
4.2. Kontrola, ostatnia nadzieja na przeżycie
4.2.1. Selektywne wycofywanie ze
stada lub przegrupowanie
4.2.2. Przeżycie przy pomocy czło−
wieka
Mam kilka krytycznych uwag, szczególnie
w odniesieniu do pierwszej części przedstawio−
nego powyżej planu. Dotyczą one głównie
krewniaków słonia, o czym szerzej pisałem na
początku tego opracowania. Wydaje mi się, że
należałoby w planie zaznaczyć tylko ogólny
element, przykładowo ewolucję rzędu, nato−
miast szczegóły opisać na karcie jako element
narracji. Nie można w planie podawać „Mana−
ty” i w nawiasie „Syreny” (syreny to nazwa rzę−
du, do której należą nie tylko manaty i nie tylko
manaty spokrewnione są ze słoniem). Ponadto
wydaje mi się, że cały punkt 3 można by ująć
w sposób bardziej zgrabny.
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Ostatnim eksponatem, który pragnę zapre−
zentować, jest opracowanie pana Hermana
Yosepa Handoyo (Indonezja) zatytułowane
„Słoń”. Na ŚWF PHILAKOREA 2002 eksponat
ten został wyróżniony medalem dużym srebr−
nym, uzyskując 75 pkt.

Słoń
1. Wstęp
1.1. Słoniowate
1.2. Klasyfikacja słoni
1.2.1. Słoń azjatycki
1.2.2. Słoń afrykański
2. Historia
2.1. Informacje ogólne
2.2. Ewolucja
2.3. Legenda mamutów
3. Fizjologia i morfologia
3.1. Kły
3.2. Chwytny nos
3.3. Sposób chodzenia
3.4. Reprodukcja
4. Jego życie
4.1. Środowisko
4.1.1. Oryginalne
4.1.2. Sztuczne
4.2. Życie społeczne
4.2.1. Życie społeczne wewnątrz swej
grupy
4.2.2. Życie społeczne z innymi ssa−
kami
4.3. Dieta non stop
4.4. Zabawy w wodzie
5. Wrogowie
5.1. Wrogowie naturalni
5.2. Konkurencja o żywność jako warunek
przeżycia
5.3. Kataklizmy jako „wrogowie”
5.4. „Białe złoto” kłów jako przyczyna ka−
tastrofy
6. Współzależności słonia z człowiekiem
6.1. W mitologii i religii
6.2. Symbol
6.2.1. Słoń jako symbol narodowy
6.2.2. Symbol sztuki i kultury
6.2.3. Symbol armii
6.2.4. Symbol przemysłu
6.2.5. Symbol przyjaźni
6.2.6. Symbol ducha
6.3. Słoń jako różnego rodzaju nazwa
6.4. Baśnie
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6.5. Fantazja
6.6. Świat turystyki
6.7. Jako partner człowieka – doskonały
pracownik
6.7.1. „Pojazd”
6.7.2. Środek transportu
6.7.3. „Czołg”, transport wojenny
6.8. Wielki aktor
6.9. Sztuka
7. Wnioski
7.1. Przeżycie
7.2. Prawdopodobieństwo zachowania ga−
tunku
Plan tego eksponatu jest chyba najsłabszym
spośród przedstawionych powyżej. Zwraca
uwagę pewna niekonsekwencja, nieraz pobież−
ność oraz częstokroć „dzielenie włosa na czwo−
ro”. Mimo dobrego materiału opracowanie to
nie jest zbyt logiczne, stąd też w najbliższym
czasie nie należy spodziewać się wyższych
wyróżnień. Ale podaję ten plan, aby każdy czy−
telnik mógł porównać, czym różnią się plany
bardzo dobre i ciekawe od planów słabszych.
Na koniec pragnę przedstawić czytelnikom
kilka ilustracji znaków pocztowych związa−
nych ze słoniami. Wodny znak jako głowa sło−
nia występuje na znaczkach Brytyjskiej Afryki
Wschodniej, Indii, księstw Chamba, Faridkot,
Jhind, Nabha i Patiala oraz Protektoracie So−
malilandu, Straits Settlement (Malezja) i Zan−
zibaru (ryc. 1). Pokazuję także ciekawy zna−
czek z Sierra Leone – 5−funtówka z serii
wydanej w latach 1912−1924, z głową słonia

Ryc. 1
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Ryc. 5

Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 4
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(Scott #121; wartość katalogowa ponad
1000 $ (ryc. 2). Kolejna ilustracja (ryc. 3) to
wzór znaczka Konga Belgijskiego z 1923 roku
(Yvert #117, Scott # 111). Ten piękny czworo−
blok pochodzi z amerykańskiej drukarni pa−
pierów wartościowych (American Bank Note
Co.). Na każdym znaczku znajduje się nadruk
„SPECIMEN” (wzór) oraz dziurkowanie kon−
trolne. Inny piękny walor (ryc. 4), to próba ak−
ceptowa typu sepia znaczka Złotego Wybrze−
ża z 1959 roku (Yvert # 177, Scott #167) ze
słoniem. Zgodnie z zasadami wykonywania
prób znaczków Francji i krajów francuskoję−
zycznych wykonano tylko 4 egzemplarze tej
próby! Widoczne dziurkowanie kontrolne
„diament – półksiężyc – diament”. I wreszcie
wyjątkowa gratka – czworoblok odwrotki Li−
berii z 1905 roku przedstawiający „latające”,
czyli odwrócone słonie. Znaczek ten, o war−
tości 5 c (nr katalogu Scotta 62a), wydrukowa−
ny został w kolorach ultramarynowym i czar−
nym (ryc. 5). Prawdopodobnie istniał tylko
jeden 60−znaczkowy arkusz tej odwrotki. Tra−
fił on do znanego kupca kanadyjskiego pol−
skiego pochodzenia, pana K. Bileskiego, który
w 1971 r. – aby zaspokoić zapotrzebowanie –
podzielił arkusz na 56 znaczków pojedyn−
czych oraz jedną czwórkę. Piękny ten czwo−
roblok z marginesem został sprzedany
w 2002 r. na aukcji firmy Shreves Philatelic
Galleries, Inc. za 3000 $. Życzyć każdemu ta−
kich rarytasów w eksponatach wystawowych!
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

WWF 40/1 (2003)

MIĘDZYNARODOWY ROK GÓR
(CZĘŚĆ II)
Część pierwszą artykułu poświęconego
wydawnictwom Międzynarodowego Roku
Gór („WWF” nr 39/3, s. 100−103, zakończy−
łem słowami: „czekamy na dalsze wydawnic−
twa”. Obecnie dzielę się dalszymi informacja−
mi na ten temat – są to nowości wydane
w III kwartale 2002 r. Na początku podam
drobne uzupełnienia dotyczące pierwszego
półrocza oraz małe sprostowanie – zaprezen−
towane na s. 102 „WWF” reprodukcje znacz−
ków Rosji i Hiszpanii nie należą do tematu
i znalazły się tam nie z winy autora (za co bar−
dzo przepraszam – W.A.).
W uzupełnieniu należy wymienić kolejne
wydania:
Lichtenstein – 2 znaczki, w tym jeden po−
święcony MRG (stylizowane formacje górskie
oraz logo MRG).
San Marino – 3 znaczki przedstawiające
wzgórza Monte Titano.
Słowenia – 2 znaczki przedstawiające: flo−
rę gór (lilię złotogłów) oraz szczyt Spik
2472 m*, a na drugim znaczku dzwonek al−
pejski i masyw Martuljkowa Skupina. W wy−
daniu tym logo MRG występuje tylko na mar−
ginesach arkuszy drukarskich.
* Pochyłą czcionką wyróżniono szczyty dotych−
czas nie pokazywane na znaczkach.
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Z nowości ukazały się:
Boliwia – 5 znaczków przedstawiających
różne formacje górskie, każdy z logo MRG.
Gambia – w bloku widok na Mount My−
oko w Japoni oraz 4 znaczki w ozdobnym ar−
kusiku: Winkler Tower (znane również jako
Torri Vajolet) – Włochy; Mustagh Ata Chiny
(opisano Kaszmir); Mount Huastan Chico –
Peru; Hodaka Mountains – Japonia
Ghana – w bloku Mount Fudżi (Fuji) – Ja−
ponia; 4 znaczki w ozdobnym arkusiku: Mo−
unt Tatayama – Japonia; M. Shivling – Indie;
M. Blanc – Francja; Wong Long – Hong Kong.
Kazachstan – blok góry Tien−Szan (znaczek
w bloku) – napis Międzynarodowy Rok Gór,
jednak brak logo MRG.
Laos – 2 znaczki góry Laosu, w opisie
M. Rok Gór – brak logo MRG.
Leshoto – w bloku Matterhorn – Szwajca−
ria oraz w ozdobnym arkusiku 4 znaczki z gó−
rami tego kraju: Mount Machache, M. Thaba−
na Li−Mčle, M. Qiloane, M. Thaba Bosiu
Liberia – blok – wulkan Popocateptl oraz
4 znaczki w ozdobnym arkusiku: Jungfrau –
Szwajcaria, Mount Blanc – Francja, Mt. Fuji –
Japonia, Mt. McKinley – USA.
Malediwy – w bloku widok na grań i szczyt
Mount Jefferson – USA; 4 znaczki w ozdob−
nym arkusiku: Ama Dablam i M. Cholatse –
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Nepal, Mount Clements – USA, M. Artesonra−
ju – Pd. Afryka,
Newis – w bloku Mount Kvaenangen –
Norwegia; w ozdobnym arkusiku M. Fudżi –
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Japonia; oraz 6 znaczków: Mount Assinbone
– Kanada; M. Atalian – Centr. Afryka;
M. Adams – USA; M. Matterhorn – Szwajca−
ria; M. Dhaulagiri i M. Chamlang – Nepal.
Palau – w bloku Eiger – widoczny również
Mönch – Szwajcaria; w ozdobnym arkusiku
4 znaczki: M. Everest – Nepal; M. Huascarran
– Peru (jest zapisane Nepal!); Mount Owen –
USA; M. Fudżi – Japonia.
Rumunia – 1 znaczek – wioska w górach
Busteni, widok na Bucegi – Karpaty (napis
„Anul International al. Muntilor”)
Sierra Leone – w bloku Machha Puchhare
– Nepal, w ozdobnym arkusiku 4 znaczki: Etna
– Włochy, Cotopaxi – Ekwador; M. Everest –
Nepal; Popocatepelt – Meksyk.
Słowacja – kartka pocztowa z hologramem
– na znaku opłaty Sławkowski Szczyt w Ta−
trach i napis M. Rok Gór.
Turks & Caicos – w bloku Pn.−zach. wzgó−
rza Szkocji, a w ozdobnym arkusiku (Mount
Wellington – Kanada) 6 znaczków: Devil’s
Peak i Mount Drakensburg – Pd. Afryka; Mo−
unt Blanc – Francja; Mount Roanmountain –
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USA; Mount Cook i M. Sefton – Nowa Zelan−
dia.
Watykan – aerogram z J. Pawłem II,
a w znaczku logo M.R.G. (reprodukcja
w „WWF” 39/3, s. 110).
Zambia – w bloku Mount Everest (widocz−
ny również Lhotse) – Nepal, a w ozdobnym
arkusiku: 4 znaczki Mount Whitney –USA;
Aconcagua – Argentyna; Mönch – Szwajcaria;
M. Ararat – Turcja.
W prawie wszystkich tych wydawnictwach
umieszczono logo Międzynarodowego Roku
Gór – z wyjątkiem Bhutanu, Kazachstanu, Lao−
su, Rumunii, San Marino i Słowacji.
Tak jak wspominałem, również w tych wy−
daniach spotykamy się z małą dbałością o wia−
rygodność geograficzną zaprezentowanych
szczytów. I tak:
– Mozambik (WWF 39/3), w bloku szczyt
Watzmann opisany został jako Zugspitze;
– Leshoto, w bloczku szczyt Matterhorn
opisano jako Mount Rainer!;
– na znaczku Palau szczyt Huascarran
umiejscowiono w Nepalu zamiast w Peru;
– Gambia, szczyt Mustagh Ata umiejsco−
wiono w Kaszmirze zamiast w Zach. Chi−
nach.
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W kontekście tych błędów dziwi wielka
dbałość o szczegóły w innych miejscach –
np. informacja, że szczyt Matterhorn leży na
granicy Szwajcaria / Włochy, a dalej: Nevis –
Zambia M. Everest – Nepal / China border
czy Gambia Winkler Tower – Dolomity Wło−
chy).
Mamy nadzieję, że będzie i część trzecia
poświęcona Międzynarodowemu Rokowi Gór.

Uwaga!
Do artykułu w WWF 39/1 dodaję uzupeł−
nienie. W roku 1987 próbowano wrócić do
pięknej przedwojennej tradycji i wznowione
obchody „Święta Gór” upamiętniono kasow−
nikiem stosowanym w Wiśle od dnia 2 sierp−
nia 1987 r.
Mieczysław Rożek
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KLASYKI TEMATU „POLONICA”
Kol. Franciszkowi Skrypko z Chicago za−
wdzięczamy odkrycie kolejnego urzędu
pocztowego o nazwie związanej z Polską.
Reprodukowana poniżej koperta została
ostemplowana w ostatnim dniu (Last Day of

nej w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym”
w październiku 1930 r., nr 32, napisał tak:
„Wisconsin – Kalisz – poczta zachowała
jeszcze tę nazwę, ale osada nazywa się już
Strickland, powiat Rusk. 5 mil od Wyerhau−

Post Office) czynności urzędu pocztowego
„KALISH” w stanie Wisconsin, w dniu 30 li−
stopada 1937 r.
Ksiądz Franciszek Bolek w cytowanej już
w WWF pracy „Osiedla założone przez Pola−
ków w Stanach Zjednoczonych”, publikowa−

sen, założona 1899. Także Kalisz w stanie Illi−
nois, dziś Dubois w pow. Washington, zało−
żony 1875 r.”
Może więc uda się znaleźć dalsze niezna−
ne dotąd w Polsce datowniki z tych urzędów...
Władysław Alexiewicz

NOWOŚCI TEMATU „POLONICA”
Reprodukujemy różne datowniki okolicz−
nościowe związane z osobą Ojca Świętego
Jana Pawła II, które pochodzą z Watykanu,
Brazylii, Paragwaju, Azerbejdżanu, Bułgarii
oraz Włoch.
Kolejnymi polonikami są dwa datowniki ze
Stanów Zjednoczonych. Pierwszy stosowany
w Riverhead, NY w dniu 17 sierpnia 2002 r.,
upamiętnił festyn polonijny. Drugi datownik,
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projektowany zresztą przez Wojciecha Jan−
kowskiego z Ciechocinka i stosowany podczas
dorocznej wystawy klubu „Polonus Philatelic
Society” z Chicago, poświęcony jest srebrne−

mu jubileuszowi XXV−lecia pontyfikatu Jana
Pawła II.
Władysław Alexiewicz

BIBLIOGRAFIA POLONIKÓW
„Warszawski Biuletyn Filatelistyczny”, listo−
pad 2002:
Waldemar Chrostowski, Jan Paweł II na znacz−
kach pocztowych świata w 2001 r.
Opis serii z Gwinea Bissau, Demokratycznej Repu−
bliki Kongo, Papui i Nowej Gwinei, Uzbekistanu
(w olbrzymiej serii 131 znaczków z okazji X−lecia
niepodległości na jednym znaczku pokazano Jana
Pawła II z prezydentem Uzbekistanu Islamem Kari−
mowem) oraz Watykanu.

„Przegląd Filatelistyczny”, 1 stycznia 2003:
Tadeusz Kurlus, Monarsze koligacje Polek,
s. 24−26.
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Autor opisuje angielskie koneksje pięknej hrabianki
Jilii Huke (córki Maurycego i Zofii Lafontaine) oraz
belgijskie księżniczki Matyldy d’Udekem d’Acoz,
córki Patryka i hrabianki Anny Komorowskiej herbu
Korczak. Córeczka Matyldy – Elżbieta Teresa Maria
Helena jest pokazana na znaczkach Belgii.

„Święty Gabriel – Informator klubowy”,
nr 74, marzec 2003.
Bogdan Michalak, Święci i błogosławieni wy−
niesieni na ołtarze przez Jana Pawła II, s. V−VI;
Ignacy Domeyko Błogosławionym?, s. VII−VIII.
Watykan, Emisje z 21 listopada 2002 r.
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014
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POLONO−LITHUANICO−BELORUTHENIANA
ANDRZEJ RYMSZA NA BIAŁORUSKIEJ CAŁOSTCE
W 2000 r. poczta Białorusi wprowadziła do
obiegu kopertę do obiegu krajowego „A”
z standardowym znakiem opłaty i portretem
Andrzeja Rymszy (1550?−1595?), poety i tłu−
macza, po lewej stronie. Projektant koperty
A. Kupawa przedstawił Rymszę na tle widoku
Wilna, wśród wzgórz można zauważyć apsy−
dę i dzwonnicę kościoła oo. Bernardynów
oraz fragment Ostrej Bramy.

łoruski poeta”) i przekładu opisu Palestyny
Anzelma Polaka – „Chorographia albo topo−
graphia... Ziemi Świętej”, Wilno 1585, napi−
sał w 1583 r. trzynastozgłoskowy epos liczący
2200 wierszy w 25 pieśniach pod tytułem:
Deketeros akroama, to jest Dziesięćroczna
powieść wojennych spraw... Krzysztofa Radzi−
wiłła. Epos ten, podobnie jak wiele innych
ówczesnych utworów, poświęcony jest zwy−

Andrzej Rymsza, szlachcic z okolic Pień−
czyny pod Nowogródkiem, był związany
z kalwińską linią Radziwiłłów, służył u Miko−
łaja Rudego. W 1581 r. odbył kampanię prze−
ciw Moskwie. Obok drukowanej cyrylicą
„Chronologii” (na kopercie wspomniano: „Bia−

cięskiej wyprawie spod Witebska ku Wołdze
i przez Toropiec, Kołonnę pod Psków. Utwór
ten ma jednak większą wartość informacyjną
aniżeli artystyczną.
Władysław Alexiewicz, Jerzy Bielawski

900 LAT BORYSOWA
Borysów (białorus. Áàðûñà¢) jest niewiel−
kim miastem w dzisiejszym obwodzie miń−
skim na Białorusi, które stanowi jednocześnie
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port rzeczny na lewym brzegu Berezyny, nie−
daleko od ujścia rz. Schy. Pierwszą wzmiankę
o Borysowie znaleźć można w latopisie z po−
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czątku XII w., gdzie odnotowano, że w 1102 r.
syn księcia połockiego Borys Wsiesławowicz,
powracając z wyprawy wojennej przeciwko
Jaćwingom, założył gród nad Berezyną i na−
zwał go swoim imieniem. Z okazji 900−lecia
powstania grodu poczta białoruska wyemito−
wała w 2002 r. ilustrowaną kopertę okolicz−
nościową z nadrukowanym oryginalnym zna−
kiem opłaty z literą „A” (opłata jak za list
w obrocie krajowym). Na znaczku przedsta−
wiono alegoryczny obraz wyobrażający mo−
ment wyboru miejsca lokalizacji grodu przez
kniazia. W tle widnieje drużyna księcia i wiją−
ca się rzeka Berezyna. Napis pod rysunkiem:
„1102 ÏÎËÀÖÊI ÊÍßÇÜ ÁÀÐÛÑ ÓÑßÑËÀÂI×” (1102 KSIĄŻĘ POŁOCKI BORYS WSIE−
SŁAWOWICZ). Ilustracja koperty przedstawia
na tle starego rysunku planu miasta herb Bory−
sowa oraz cztery najważniejsze zapewne bu−
dowle tam wzniesione, a wśród nich cerkiew
prawosławną pod wezwaniem Christosa Spa−
sa (Chrystusa Zbawiciela) i kościół katolicki
pod wezwaniem św. Marii Dziewicy. W dol−
nej części rysunku umieszczony jest jeszcze
kamień pamiątkowy z okolicznościowym na−
pisem, ale jego treść jest nieczytelna. Pod ry−
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sunkiem napis „900 ÃÎÄ ÁÀPÛÑÀ” (900 LAT
BORYSOWA). W dniu 1 lipca poczta w Bo−
rysowie stosowała okolicznościowy datownik
z rysunkiem herbu miasta i okolicznościo−
wym napisem, identycznym jak pod rysun−
kiem na kopercie.
Historia Borysowa to głównie wspomnie−
nia bitew i przemarszów wojsk. W 1128 r. gród
został zdobyty przez Wsiewołoda Olegowi−
cza, brata kniazia Mścisława, i przeszedł we
władanie książąt kijowskich. W 1431 r. wielki
książe litewski, ruski i wołyński Świdrygiełło,
wiodąc spór o władzę ze swoimi braćmi stry−
jecznymi, spaliwszy Zasław oraz Mińsk, prze−
szedł Berezynę i odpoczywał w Borysowie.
W 1500 r. wielki książę litewski Aleksander
przyjmował w Borysowie posłów moskiew−
skiego cara Iwana III Wasilewicza. Król polski
Zygmunt I, poróżniwszy się z carem Wasylem
Iwanowiczem w 1514 r., przybył na Litwę
i stoczył pod Borysowem dwie bitwy z Mo−
skalami w dniach 28 sierpnia i 1 września
tegoż roku. Prawa miejskie Borysów otrzymał
prawdopodobnie w 1563 r. . W 1585 r. w Bo−
rysowie podpisano porozumienie o wymianie
jeńców wziętych do niewoli podczas wojny
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liwońskiej. Długi czas Borysów jako siedziba
starostwa znajdował się w posiadaniu znane−
go na Litwie rodu książęcego Ogińskich. Pod−
czas wojny króla Jana Kazimierza z carem
Aleksym Michajłowiczem Borysów został zdo−
byty przez Rosjan. W 1660 r. Stefan Czarnecki
oblegał go, usiłując odebrać, ale musiał po
dwóch miesiącach odstąpić. Od 1793 r. Bory−
sów znalazł się pod zaborem rosyjskim.
W 1812 r. podczas wkroczenia wojsk Napo−
leona do Rosji przez Borysów przechodziły
wojska francuskie marszałka Davouta. Miasto
zostało ogłoszone centrum departamentu bo−
rysowskiego. Podczas odwrotu miały miejsce
walki o Borysów z udziałem wojsk dowodzo−
nych przez gen. J.H. Dąbrowskiego (listopad
1812 r.); miejsce przeprawy wojsk Napoleona
przez Berezynę. Podczas wojny polsko−bol−
szewickiej od 13 VIII 1919 r. do 7 VII 1920 r.
Borysów znajdował się w rękach 2 dywizji
piechoty Legionów dowodzonej przez
płk. F. Zarzyckiego. Na mocy traktatu ryskie−
go z 1921 r. Borysów pozostał w Białoruskiej
SRR. W latach 1941−1944 pod okupacją nie−
miecką. Rejon działalności AK, m.in. patrol
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z IV odcinka „Wachlarza” wysadził na szla−
ku Mińsk–Borysów niemiecki transport woj−
skowy. Od 1944 r. ponownie w granicach
Białoruskiej SRR.
Pokazany na kopercie w prawym dolnym
rogu rysunku kościół katolicki zbudowany zo−
stał w 1642 r. z drewna przez starostę bory−
sowskiego Adama Kazanowskiego, który prze−
znaczył na ten cel majątek Ratucicze,
oddzieliwszy tę wieś od starostwa borysow−
skiego. Król polski Władysław IV przywilejem
z tegoż roku darowiznę utwierdził. Staraniem
ówczesnego proboszcza, ks. prałata Onufre−
go Gzowskiego, w 1806 r. zaczęto wznosić
kościół murowany, który ukończono w 1823 r.
W latach 1836−1837 zniesiono fronton z ko−
lumnadą i na jego miejscu zbudowano wieżę.
Po powstaniu styczniowym 1863−1864 za−
mknięty. Ponownie otwarty i odrestaurowany
w 1899 r. Na głównym ołtarzu znajduje się
cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem
ubrany w srebrne szaty.
Herb nadany został miastu 14 VI 1792 r.
i przedstawia na srebrnym polu bramę po−
między dwiema wieżami. Nad bramą unosi
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się postać św. Piotra z dwoma kluczami
w ręku.
Autorem znaczka i rysunku na kopercie jest
artysta plastyk M. Ryży. Druk pod firmą Mini−
sterstwa Łączności Republiki Białoruś na zle−
cenie Republikańskiego Zjednoczenia Pań−
stwowego „BIEŁPOCZTA” wykonała Fabryka
Papieru „Dziarżznaka”, mieszcząca się wła−
śnie w Borysowie. Na odwrocie umieszczony
jest ostrzegawczy napis: „Ïàäðîáêà äçÿðæà¢íûõ çíàêà¢ ïàøòîâàé àïëàòû êàðàåööà çàêîíàì” (Podróbka państwowych znaków opłaty
pocztowej karana jest prawem).
Wypada jeszcze dodać, że już 25 I 2002 r.
ukazał się na Białorusi znaczek o nominale
200 Rb. białor. z herbem Borysowa, wydany
w ramach cyklicznie ukazującej się serii

„ÃÅÐÁÛ ÃÀÐÀÄÎ¡ ÁÅËÀÐÓÑI” (Herby miast
Białorusi). Na kopercie pierwszego dnia obie−
gu umieszczono w owalu widok okazałej,
murowanej cerkwi pod wezwaniem Christosa
Spasa, która się mieści przy starym rynku
w centrum miasta. Nad owalem na wstędze
widnieje napis „Áàðûñà¢”, a na dole herb
miasta identyczny jak na znaczku. Datownik
okolicznościowy przedstawia również rysunek
herbu oraz napis: „PREMIER JOUR • ÃÅÐÁÛ
ÃÀÐÀÄÎ¡ ÁÅËÀÐÓÑI  ÏÅÐØÛ ÄÇÅÍÜ 
ÁÀÐÛÑÀ¡ 10 / Áàðûñà¢ 25.01.2002”. Auto−
rem serii znaczków i kopert FDC do tej serii
jest plastyk Sz. Chajrulin. Zamówienie i druk
jak w przypadku pierwszej z prezentowanych
kopert.
Józef Witold Żurawski

POLONO−UKRAINICA
CHOCIM – ÕÎÒÈÍ (II)
Nawiązując do opisu twierdzy w Chocimiu
prezentowanej na ukraińskich wydawnictwach
pocztowych z „WWF” nr 39/2 z VI 2002 r.,
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dodać dziś jeszcze można, iż do tej pory uwa−
żano, że Chocim założony został w VIII w. Od
X do XIII w. należał do księstw ruskich, a za−
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Niska wieża bramna w twierdzy chocimskiej. Widok współczesny

mek na prawym brzegu Dniestru zbudowano
dopiero w XIV w. (Wielka encyklopedia PWN,
tom 5, Warszawa 2001). Widać ostatnio po−
czynione zostały na Ukrainie nowe ustalenia,
wskazujące na powstanie grodu w 1002 r.,
gdyż Poczta Ukrainy wyemitowała w dniu
21 IX 2002 r. z okazji 1000−lecia Chocimia
znaczek o nominale 40 kopiejek, przedsta−
wiający widok twierdzy chocimskiej od stro−
ny południowej, pomnik hetmana zaporoż−
skiego Piotra Konaszewicza Sahajdacznego
i herb miasta. W dolnej części znaczka
umieszczono napis: „1000 ÕÎÒÈÍÓ” (1000
lat Chocimia). Koperta pierwszego dnia obie−
gu zawiera również rysunek twierdzy we
fragmencie z niską wieżą bramną i herb
Chocimia przedstawiający na ozdobionej re−
nesansowo czerwonej tarczy białą fortecę,
której środkową wieżyczkę wieńczy półksię−
życ, a wyżej umieszczone są skrzyżowane
szable i krzyż grecki o równych ramionach.
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Wszystkie elementy w barwach złotych. Tar−
cza zwieńczona jest koroną miejską (corona
muralis), a pod tarczą umieszczone są skrzy−
żowane lufy armatnie i kule na tle wieńca ro−
ślinnego. Specjalny datownik stosowany
pierwszego dnia obiegu znaczka przedstawia
również herb miasta i napis: „1000 ðîêiâ
Õîòèí • Ïåðøèé äåíü • Premier jour /
21.09.2002 / Õîòèí • âóçîë çâ'ÿçêó / ×åðíiâåöüêà îáë.” (1000 lat Chocimia • Pierwszy
dzień • 21.09.2002 / Chocim • Węzeł łącz−
ności / Obwód Czerniowiecki).
Znaczek i kopertę FDC zaprojektował
plastyk Orest Kryworuczko. Druk znaczków
w Kombinacie Poligraficznym „Ukrajina”,
a druk kopert w Fabryce Kopert AT „Konwi”
na zamówienie Ukraińskiego Państwowego
Przedsiębiorstwa Łączności Pocztowej
„UKRPOSZTA”.
Józef Witold Żurawski
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