Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy do lektury kolejnego zeszytu „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”.
Kronika Okręgu dotyczy I kwartału 2003 r. Jak zwykle opisujemy bieżące wydarzenia, przybliżamy także sylwetki naszych wybitnych Kolegów: Romana Wikieła, Henryka Krysztofiaka i Leszka
Wincenciaka, zasłużonych dla Okręgu Wielkopolskiego PZF.
W „Wielkopolanach” opisujemy ostatnie, bardzo interesujące emisje z okazji 750-lecia lokacji Poznania, Kol. Kazimierz Krawiarz tradycyjnie kataloguje nowe datowniki i okolicznościowe
nalepki polecenia.
Kol. Janusz Berbeka opisuje rzadką cenzurę z Kutna, a Kol. Józef W. Żurawski nowo odkrytą
przesyłkę z obozu jenieckiego w Krotoszynie.
W dziale „Ze świata” informujemy o nowym rodzaju znaczków z Finlandii i o rzadkiej amerykańskiej odwrotce, tzw. odwrotce CIA.
Bogata jest część tematyczna. Jak można w eksponatach prezentować rzadkie listy balonowe
z oblężonego Paryża? Pisze o tym Kol. Ludwik K. Malendowicz. Ponadto opisuje najciekawsze
eksponaty poświęcone sławnym ludziom – ten artykuł jest naprawdę wart uważnego przestudiowania. Oprócz nowości „Polonica” tradycyjnie opisujemy te związane ze wschodnimi sąsiadami: Białorusią, Litwą, Rosją i Ukrainą.
Życzymy przyjemnej lektury!
Redaktor Naczelny
Władysław Alexiewicz
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Z KRONIKI OKRĘGU
2002.10.14-31. Chodzież. W Urzędzie
Pocztowym Chodzież 3 kol. Roman Wikieł
zorganizował wystawę „Poczta w 600-letnich dziejach Margonina”. Wśród eksponatów znalazły się m.in. przesyłki listowe, kronika i historia Urzędu Pocztowego w Margoninie, regulaminy i instrukcje oraz różne przyrządy pocztowe.
2002.12.09-2003.01-31. Poznań. W Dyrekcji Okręgu Poczty w Poznaniu odbyła
się wystawa najlepszych prac plastycznych
nadesłanych na konkurs ogłoszony przez
DOP „Poznań wczoraj, Poznań jutro”. Konkurs zorganizowano z okazji zbliżających
się obchodów 750-lecia lokacji Poznania,
a w przygotowywaniu prac brali udział także opiekunowie kół młodzieżowych. Z całej Wielkopolski napłynęło 3100 prac wykonanych różnymi technikami drukarskimi. 10
prac wygrało konkurs – w różnych grupach
wiekowych – a Grand Prix otrzymała Marta
Osińska z Klęki.
2003.01.11. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2003.01.13. Poznań. W siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu miało miejsce spotkanie opłatkowe członków kół PZF
Mostostal i PAN. Uczestniczyło w nim ponad 30 osób.
2003.01.18-02.02. Ostrzeszów. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Ostrzeszów
– 45 lat”. Udział wystawców z Okręgu: Ewa
Jankowska (Gostyń) „Architektura” – medal posrebrzany (debiut); Wojciech Muszyński (Wągrowiec) „Heraldyka polskich miast”
– medal posrebrzany (debiut); Ryszard Pran-
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ge (Poznań) „Raport o koszykówce” – medal duży złoty (debiut! – nasze gratulacje);
Zygmunt Rosiejka (Poznań) „Siedem wieków
malarstwa europejskiego” – medal duży pozłacany; Ryszard Sobkowiak (Leszno) „Witaj gwiazdko złota” – medal duży pozłacany; Tomasz Fortyniak (Gostyń) „Ptaki” – medal srebrny (klasa młodzieżowa, debiut); Andrzej Wolniewicz (Gostyń) „Zwierzęta prehistoryczne” – medal srebrny (klasa młodzieżowa – debiut). W klasie literatury kol. Roman
Wikieł (Trzcianka) za opracowanie „Poczta w
600-letnich dziejach Margonina 1402-2002”
zdobył medal duży srebrny, a za „100 lat budynku poczty w Rogoźnie Wielkopolskim”
medal srebrny.
2003.01.18-02.02. Ostrzeszów. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Ostrzeszów – 45
lat”. Członkiem sądu konkursowego był kol.
Bronisław Jasicki, a aspirantami kol. kol. Władysław Ługowski oraz Mieczysław Rożek.
2003.02.08. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2003.03.01. Poznań. W gościnnej sali Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul. Kramarska 2, odbyło się kwartalne
spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym
uczestniczyło – jak zwykle – ponad 40 osób
z całego kraju.
2003.03.08. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
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Styczeń 2003
Nakładem Rejonowego Urzędu Poczty
w Pile ukazało się opracowanie kol. Romana
Wikieła „Poczta w 600-letnich dziejach Margonina, 1402-2002”. W pięknie wydanym na
kredowym papierze 40-stronicowym wydawnictwie autor opisuje komunikacyjne szlaki
pocztowe, pracowników urzędu, przedstawia
budynki pocztowe, pieczęcie i stemple, erki
itd. Jest to bardzo ciekawe wydanie, o wysokim poziomie graficznym. To kolejne opracowanie naszego Kolegi z pasją opisującego historię poczty regionu pilskiego.
Marzec 2003
Ukazał się kolejny, 74. numer „Informatora Klubowego Święty Gabriel”. Podobnie
jak poprzedni, zawiera on kolorową okładkę
oraz kolorową wkładkę. Obejmuje on 2 części – część informacyjną, oznaczoną stronami
I-XVI, oraz opracowanie kol. Bogdana Michalaka „Klub Święty Gabriel w filatelistyce”, o objętości 40 stron. W części informacyjnej znajdują się opracowania Ludwika K. Malendowicza – o odwrotce Madonny z dzieciątkiem na
znaczku Węgier z 1923 r., Bogdana Michalaka „Święci i błogosławieni wyniesieni na ołta-

rze przez Jana Pawła II” oraz „Ignacy Domeyko błogosławionym?”. Ta część zawiera także
stare działy opracowywane przez kol. Bogdana Michalaka.
W opracowaniu „Klub Święty Gabriel w filatelistyce” kol. B. Michalak szczegółowo opisuje znaki pocztowe poświęcone Klubowi
(znaczki, całostki, kasowniki okolicznościowe, frankatury mechaniczne, nalepki polecenia, beznominałowe kartki pocztowe). Niezwykle cenny jest rejestr wystaw, pokazów
i wernisaży organizowanych przez członków
Klubu. Część z nich stanowi uzupełnienie wykazu wystaw i pokazów organizowanych na terenie Okręgu, a publikowanych we wcześniejszych numerach „Wielkopolskich Wiadomości
Filatelistycznych”. Serdecznie gratulujemy tego
kolejnego i ciekawego zeszytu.
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF, Komisja Młodzieżowa i redakcja WWF z przyjemnością informują, iż wybitny filatelista i zasłużony działacz PZF, Kol. Władysław Sytek z Kościana ukończył 4 czerwca 2003 r. 80 lat. Dostojnemu Jubilatowi przesyłamy najserdeczniejsze życzenia i gratulacje.

HENRYK KRYSZTOFIAK
„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 godność „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” kol. Henrykowi Krysztofiakowi.
Kol. Henryk Krysztofiak urodził się 21 września
1948 r. w Osinach, gmina
Kępno. Jest inżynierem mechanikiem. Do PZF wstąpił 6 stycznia 1976 r.,
zostając członkiem Koła PZF przy Zakładach
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Przemysłu
Metalowego
H. Cegielski Poznań, obecnie przy firmie H. Cegielski – Poznań SA. W Kole od
1981 r. był członkiem zarządu, od 1983 r. jest jego
Prezesem. Od 1989 r. jest
członkiem Zarządu Okręgu. Od 1985 r. jest każdorazowo delegatem Koła na zebrania sprawozdawczo-wyborcze Okręgu.
Należy w tym miejscu
wspomnieć, iż Koło przy
HCP jest jednym z pierwszych powstałych kół zakładowych, które
w szczytowym okresie świetności (1985 r.) li-
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czyło 921 członków. Powstało ono 7 listopada
1956 r., a 6 marca 1995 r. zostało wyróżnione
Złotą Odznaką Honorową PZF.
Kolega H. Krysztofiak jest organizatorem
i współorganizatorem następujących wystaw
i imprez: Okręgowej Wystawy Filatelistycznej
„Pierwszy krok” – 1983 r., Okręgowej Wystawy Filatelistycznej „HCP – 1986” – 1986 r.,
Okręgowych Dni Znaczka – 1986 r., wielu
pokazów, w tym m.in.: z okazji dwóch jubileuszy: 135-lecia Zakładów i 25-lecia Koła PZF
(1981 r.), 75-lecia KS Warta Poznań (1987 r.),
70. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (1988 r.), Piłkarskich Mistrzostw Świata Italia ’90 (1990 r.), Letnich Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie (1992 r.), 100-lecia Polskiego Zorganizowanego Ruchu Filatelistycznego
(1993 r.). Jest On inicjatorem powstania i stosowania kilku kasowników związanych z dzia-

łalnością HCP, a także autorem „Historii Koła
PZF przy HCP”.
Kol. Henryk Krysztofiak był także współorganizatorem tak wielkich imprez wystawienniczych, jak XV Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Poznań’ 87” oraz Światowa Wystawa Filatelistyczna POLSKA ‘93.
Za swą działalność filatelistyczną został
wyróżniony odznakami honorowymi PZF
– brązową w 1983, srebrną w 1986 i złotą w
1989 r., odznaką 100-lecia Filatelistyki Polskiej
w 1993 r., odznaką 50-lecia Polskiego Związku Filatelistów w 2000 r., brązową (1993 r.)
i srebrną (1993 r.) odznaką Zasłużony Pracownik Łączności. W 1995 r. został wyróżniony brązową odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”.

LESZEK WINCENCIAK
„ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO PZF”
Obradujące 9 lutego
2002 r. w Poznaniu Walne
Zebranie SprawozdawczoWyborcze Delegatów Okręgu
Wielkopolskiego PZF w uznaniu wieloletniej i owocnej pracy na rzecz wielkopolskiej filatelistyki nadało godność „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” kol. Leszkowi
Wincenciakowi.
Kol. Leszek Wincenciak
urodził się 21 lutego 1952 r.
Z zawodu jest kolejarzem. Do
PZF wstąpił 1 lipca 1980 r., zostając członkiem Koła PZF przy Chodzieskim Domu Kultury. Od 30 listopada 1983 r. był sekretarzem
Koła, obecnie zaś jego prezesem. Od 2002 r.
jest członkiem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF.
Kol. Leszek Wincenciak to znany i ceniony działacz PZF, wystawca i publicysta. Szczególnie zaangażowany jest w zbieranie znaków
pocztowych z Janem Pawłem II oraz związa-
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nych z kolejnictwem. Jego
eksponaty prezentowane
były na wystawach zagranicznych (1985 r. 7 Philex
der Stadte Schwerin, Toruń,
Piła, Tallin, Pecs – Schwerin
NRD) oraz w kraju. Był wystawcą na XV OWF Poznań
’87 oraz na bardzo wielu wystawach krajowych,
w tym: 1983 r. KWF z okazji II wizyty papieża Jana
Pawła II w Polsce Poznań;
1987 r. KWF ARS CHRISTFIL’87 Łódź; 1988 r. KWF „70 Rocznica Odzyskania Niepodległości” Rawicz ’88; KWF
„Komunikacja” Bydgoszcz ’88; KWF „Kolejnictwo” Gdańsk; 1989 r. MWF „Polonia ’89”
Warszawa; 1991 r. KWF „TOTUS TUUS” Kielce ’91; 1994 r. KWF „Św. Maksymilian – Zduńska Wola ’94”; 1995 r. KWF „75. Rocznica
Urodzin Jana Pawła II” Warszawa; KWF „MICHAEL ’95” Toruń; 1995 r. KWF „Opole ’95”;
KWF „150 Lat Kolei na Ziemiach Polskich”
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Bydgoszcz; 1997 r. KWF „V Pielgrzymka do
Ojczyzny” Warszawa; KWF „46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny” Wrocław, Oława; 1999 r. KWF „VI Pielgrzymka do Ojczyzny Papieża Jana Pawła II” Warszawa; KWF
„Milenium Kanonizacji Świętego Wojciecha”
Gniezno; 2000 r. KWF „MICHAEL ’2000” Toruń; KWF „W 80 Rocznicę Urodzin Papieża
Jana Pawła II” Kraków; KWF „80 Lat Diecezji
Łódzkiej” Łódź; 2001 r. KWF „Prymas Tysiąclecia i Jego Następca” Warszawa.
W Tygodnik Kolejarza „Sygnały” kol. Leszek Wincenciak publikuje artykuły o tema-

tyce kolejowej. Jest autorem następujących
opracowań: „Katalog kartek pocztowych wydanych przez RUP Piła w latach 1992-1999”,
wyd. I w 2000 r., str. 24, oraz „Katalog beznominałowych kartek pocztowych wydanych
przez RUP Piła w latach 1992-2000” – wyd. II,
2001 r., str. 88.
Za swą działalność filatelistyczną został wyróżniony odznakami honorowymi PZF – brązową 1983 r., srebrną 1987 r. i złotą – 1990 r.
Wyróżniony także odznakami „100 lat Filatelistyki Polskiej” w 1993 r. oraz „Odznaką 50-lecia PZF” 2000 r.

ROMAN WIKIEŁ
„ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO PZF”
Obradujące 9 lutego
2002 r. w Poznaniu Walne
Zebranie SprawozdawczoWyborcze Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF w
uznaniu wieloletniej i owocnej pracy na rzecz wielkopolskiej filatelistyki nadało godność „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF” kol.
Romanowi Wikiełowi.
Kol. Roman Wikieł urodził się 23 czerwca 1948 r.
w Pile. Ukończył Technikum
Górnictwa Naftowego w Pile (1968 r.) oraz Wydział Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej
(1978 r.). W 1996 r. ukończył także podyplomowe Studium Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1961 r. był członkiem kół młodzieżowych przy Garnizonowym
Klubie Oficerskim w Pile oraz przy Technikum
Górnictwa Naftowego w Pile. Od 1970 r. był
członkiem Koła PZF przy Miejskim Domu Kultury, od 1979 r. jest przewodniczącym Koła
przy Rejonowym Urzędzie Poczty w Pile. W latach 1998-2002 był członkiem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF, obecnie jest członkiem
Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Kol. Roman Wikieł jest znanym i cenionym
działaczem naszego Związku, wystawcą i pu-
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blicystą. Szczególnie zainteresowany w historii poczty
regionu. Jest organizatorem
licznych pokazów i wystaw
oraz poczt specjalnych. Brał
udział w pokazach i wystawach filatelistycznych w
następujących miejscowościach: Poznań, Bydgoszcz,
Piła, Trzcianka, Chodzież,
Koszalin, Skoki.
W dorobku posiada liczne publikacje na łamach
prasy lokalnej („Tygodnik
Pilski”, „Tygodnik Nowy”, „Głos Trzcianki”)
oraz opracowania monograficzne: „Poczta i
filatelistyka Zakrzewa” (1993 r.), „Z historii
poczty w Wapnie” (1994 r.), „Poczta dawniej i dziś w Krzyżu Wlkp.” (1994 r.), „100
lat budynku poczty w Rogoźnie” (współautor, 1997 r.), „Wieleń, przeszłość i współczesność poczty” (2001 r.) oraz „Zarys dziejów poczty w Skokach od czasów najdawniejszych” (2002 r.).
Za swą działalność filatelistyczną został wyróżniony odznakami honorowymi PZF – brązową w 1980, srebrną w 1984 i złotą w 1987 r.
Wyróżniony także odznakami „100 lat Filatelistyki Polskiej” w 1993 r. oraz „Odznaką 50-lecia PZF” w 2000 r.
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KORESPONDOWAŁEM Z ADAMEM LEŚNYM
Trwająca już wiele lat współpraca miast
partnerskich, Hanoweru i Poznania, dała rezultaty, jakich się nie spodziewałem, ponieważ
nie mieszkam w stolicy Dolnej Saksonii. Wynikła z niej także ponad dziesięcioletnia przyjaźń listowna, a także interesujące współczesne zbiory filatelistyczne, czego początkowo
trudno było oczekiwać.

Nie mogłem znaleźć w Niemczech tomów „Polskich Znaków Pocztowych”, skorzystałem więc ze spotkania filatelistów obu
naszych miast targowych w Hanowerze, by
przedstawić swoje życzenie. Okazało się to
trudniejsze niż myślałem, jednak w końcu zlitował się i pomógł mi Pan Adam Leśny. Polskie przepisy wywozowe sprawiały trudności,
zostały one jednak pokonane. Musiałem napisać, do czego potrzebny mi jest ten podręcznik, wydane zostało oficjalne zezwolenie na
wywóz, otrzymałem te tomy i na tym się na
razie skończyło.
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W pisemku filatelistów związku krajowego
Dolnej Saksonii ogłoszono, iż polscy zbieracze szukają niemieckich partnerów do wymiany, a wśród nich był też adres mego pomocnika. Nie zbieram wprawdzie Polski, lecz „Litwę
Środkową”, lecz warto było spróbować. Z wymiany „Litwy Środkowej” na RFN i Berlin nic
nie wyszło, spróbowaliśmy więc innej drogi.
Zaproponowałem wymianę ostemplowanych
znaczków RFN i Berlina z mojej codziennej
poczty za całości pocztowe z współczesnymi poznańskimi ostemplowaniami. Pomysł
wydawał się świetny, ale jednak był niewykonalny, nie wszystkie bowiem znaczki RFN
i Berlina znajdowały się na mojej korespondencji, tak samo było z znaczkami polskimi,
a także większość wysyłanych z Poznania listów opuszczała to miasto i Adam Leśny musiał je dla mnie zdobywać. Obaj więc musieliśmy rozwinąć poszukiwania, dostosowywać
się do wymagań partnera, gdyż nasze zwyczaje
kolekcjonowania różniły się. Ale trud się opłacił. Zaczęliśmy zwracać uwagę na znaczki niemieckie, których nie zbierałem, jak i na całości poznańskie.
Nie spodziewaliśmy się, że oba nasze kraje zbliżają się do głęboko sięgających przełomów politycznych. Sytuacja była przecież, aż
do „Jesieni Ludów” w 1989 r., czasami bardzo
napięta. Ale owocna i wciąż trwająca wymiana
z Adamem Leśnym wzbudziła we mnie duże
zainteresowanie życiem w Polsce, jak i historią poczty w Polsce. Wiele przy tym się nauczyłem.
Za to też niniejszym wspomnieniem nieżyjącemu już Adamowi serdecznie dziękuję.
Gerhard Hahne, Uetze, Niemcy

Przypisek redakcji:
Kol. Gerhard Hahne, wybitny filatelista, jest m.in.
członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Filatelistyki.
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ZNACZKI
Pragnę poświęcić kilka słów ciekawemu
znaczkowi z okazji 750-lecia lokacji Poznania.
Ukazał się on także w formie zeszycików zawierających po pięć egzemplarzy, wraz z pięknym widokiem Poznania na okładce.

Jest jeszcze pora, by wszyscy zainteresowani mogli zaopatrzyć się w takie zeszyciki, lecz
warto także zakupić fragment arkusza z napisem na marginesie: „750-LECIE LOKACJI POZNANIA”. Ale to nie wszystko. Jak zapewne
zauważyliście Państwo, nazwisko projektanta
znaczka, prof. Andrzeja Jeziorkowskiego, wraz
z nazwą drukarni: PWPW SA 2000, znalazło
się także nad każdym znaczkiem na górnym
marginesie! A więc trzeba mieć i taki znaczek
czy też nawet
cały górny pasek w swej kolekcji. Warto też
zwrócić uwagę,
że w prawym
górnym rogu,
na
marginesie, obok znaku markacyjnego odnaleźć
można roboczą
nazwę znaczka:
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„pozn1.20”, lecz w zwierciadlanym odbiciu!
A więc i taki walor należy mieć w zbiorze.

I jeszcze jeno „Posnanianum”. Tegoroczny
znaczek z emisji „Europa”, o wartości nominalnej 2,10 zł, przedstawia piękny plakat, dzieło
W. Wałłkuskiego, który towarzyszył wspaniałej wystawie „Vanitas – Portret trumienny na tle
sarmackich obyczajów pogrzebowych”, która

odbyła się w poznańskim Muzeum Narodowym na przełomie 1995 i 1996 r. Wystawa ta
odbiła się szerokim echem w całej Polsce.
Władysław Alexiewicz
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2003.01.01 UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
okrągły, o średnicy 40 mm. Na rysunku Pe-

gaz z teatru Wielkiego. Na obwodzie napis:
„750-LECIE LOKACJI POZNANIA/ POZNAŃ
1”. Datownik stały ze zmienną datą stosowaną przez cały rok. Autorem projektu jest prof.
Andrzej Jeziorkowski.
2003.01.01 UP 60-700 Poznań 2. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
okrągły, o średnicy 30 mm. Na rysunku pawilon recepcyjny PWK (pawilon MTP nr 7), frag-

ment orła z iglicy PWK. Na obwodzie napis:
„750-LECIE LOKACJI POZNANIA/ POZNAŃ
2”. Datownik stały ze zmienną datą, stosowaną przez cały rok. Autorem projektu jest Lech
Frąckowiak.
2003.01.02 UP 61-740 Poznań 9. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
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okrągły, o średnicy 39 mm. Na rysunku przedrenesansowy herb z futryny drzwi ratuszo-

wych. Na obwodzie napis: „750-LECIE LOKAKACJI POZNANIA/ POZNAŃ 9”. Datownik
stały ze zmienną datą, stosowaną przez cały
rok. Autorem projektu jest Lech Frąckowiak.
2003.01.02 UP 61-580 Poznań 16. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
okrągły, o średnicy 38 mm. Na rysunku głowica kolumny romańskiej z kościoła Św. Jana Jerozolimskiego i Krzyż Kawalerów Maltańskich.

Na obwodzie napis: „750-LECIE LOKAKACJI
POZNANIA/ POZNAŃ 16”. Datownik stały ze
zmienną datą, stosowaną przez cały rok. Autorem projektu jest Przemysław Tomczak.
2003.01.02 UP 61-870 Poznań 72. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
okrągły, o średnicy 38 mm. Na rysunku fragment Katedry. Datownik stały ze zmienną datą,
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okrągły, o średnicy 40 mm. Na rysunku dziecko nad pięciolinią z serduszkami. Na obwodzie napis: „XI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY / 12.01.2003 POZNAŃ 1”. Projekt przygotował Lech Frąckowiak.
2003.01.18. UP. 63-500 Ostrzeszów 1. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd

stosowaną przez cały rok. Autorem projektu
jest Lech Frąckowiak
2003.01.02. UP. 63-500 Ostrzeszów 1. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd
Pocztowy w Kaliszu. Datownik kwadratowy

z portretem Antoniego Serbeńskiego. W środku napis: „45 lat Koła PZF im. A. Serbeńskiego w Ostrzeszowie”. Autorem projektu jest Andrzej Majchrzak.

2003.01.13. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
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Pocztowy w Kaliszu i Zarząd Okręgu PZF
w Kaliszu. Datownik okrągły, o średnicy 40
mm z portretem Antoniego Serbeńskiego. W
środku napis „OSTRZESZÓW 45 LAT”. Na obwodzie: „OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA. OSTRZESZÓW 1 18.01.2003”. Autorem projektu jest Andrzej Majchrzak
2003.03.08. UP 62-050 Mosina 1. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd
Pocztowy w Poznaniu. Datownik okrągły,

o średnicy 40 mm. W kontur znaczka pocztowego wrysowana lilijka harcerska. Na obwodzie napis: „WYSTAWA ZNACZKA SKAUTOWEGO 08.03.2003 MOSINA 1”. Projekt datownika przygotował Romuald Synakiewicz
Kazimierz Krawiarz
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OKOLICZNOŚCIOWE NALEPKI POLECENIA
Reprodukujemy
obok sześć okolicznościowych nalepek polecenia. Nalepki poznańskie będą stosowane przez cały
2003 r., o czym informowała kolorowa
wkładka Poczty Polskiej dołączona do
poprzedniego zeszytu „Wielkopolskich
Wiadomości Filatelistycznych”.
Kazimierz
Krawiarz

KILKA SŁÓW O TRÓJKĄTNYCH CENZURACH Z 1939 ROKU
Zainteresowanie polskimi cenzurami
z 1939 r. jest stosunkowo niewielkie, głównie
ze względu na dużą rzadkość tych walorów.
Ciekawe jest „falowe” powracanie do tego tematu – co kilka lat ukazuje się jednocześnie
kilka artykułów i wzmianek, później następuje kilkuletnia cisza... Walorów tych zachowało
się niewiele i są bardzo rozproszone.
Znanych mi jest 16 pozycji literatury (artykuły, przyczynki) poświęconych wyłącznie
temu tematowi. W tych badaniach i poszukiwaniach prym wiodą J.Z. Piekut, B. Brzozowski, P. Madej i A. Woźniak.
Cenzorom przyznano – przynajmniej teoretycznie – 109 numerów cenzorskich, z czego
znanych i udokumentowanych jest dotąd zaledwie 48, co stanowi około 44% pełnej ich
liczby. Apele do filatelistów o powiększenie
tej liczby niewiele już dają. Braki większości
numerów można po części tłumaczyć szybkimi postępami wojsk niemieckich (stąd tylko
jedna znana cenzura „poznańska”) i zniszczeniem niefilatelistycznej korespondencji – minę-
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ły przecież prawie 64 lata od tragicznego września. Poniższa tabela obrazuje przydzielone
numery cenzorskie poszczególnym Dowództwom Okręgów Korpusów (DOK) i ich wykorzystanie na korespondencji cywilnej (opracowano na podstawie badań filatelistów).

Przyznane
Znana
numery
liczba
cenzorskie numerów

Nr
DOK

DOK

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Warszawa
Lublin
Grodno
Łódź
Kraków
Lwów
Poznań
Toruń

1-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89

6
9
5
3
3
6
1
3

IX

Brześć n.
Bugiem

90-99

5

91-95

7

101-106,
108

X

Przemyśl

100-109
Łącznie:

Znane
numery
1-3, 6-7, 11
20-27, 29
30-33, 35
41, 47-48
50, 53, 55
62-65, 67-68
79
80, 84, 89
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Na ryc. 1 przedstawiam ciekawą całostkę
(Cp il. 37) z trójkątnym, fioletowym stempelkiem cenzury BC typu I (delikatne cyfry, od-

stęp między literami B i C - 3,5 mm), nadaną 5 września 1939 r. w Kutnie, a adresowaną
w niedzielę 3 września. Bardzo podobną kart-

Ryc. 1

kę (Cp 81) z tą samą datą i cenzurą, ale wysłaną z Kutna do Warszawy, prezentował Bronisław Brzozowski w „Filateliście” nr 4 (1996).
Była to pierwsza i jak dotąd jedyna prezentacja tego numeru cenzury.
Kolekcjonerów wielkopolskich zainteresuje
z pewnością ich związek z tematyką poznańską. Otóż cztery dni po ocenzurowaniu i wysłaniu tych kart pod Kutnem zaczęła się największa bitwa w wojnie obronnej Polski, trwająca do 18 września, zwana bitwą nad Bzurą.

Polskie siły, Armie Poznań i Pomorze, pod dowództwem gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby starły
się z 8. i 10. Armią z G.A. „Sued” pod dowództwem gen. G. Von Rundstedta. Mimo poniesionej klęski wojska polskie poza patriotycznym
obowiązkiem obrony ojczyzny spełniły ważne
zadania operacyjno-strategiczne: opóźniły kapitulację Warszawy, zmusiły dowództwo niemieckie do zmiany swych planów oraz związały dużą część wojsk przeciwnika.
Janusz Berbeka

Ryc. 2
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HITLEROWSKIE OBOZY JENIECKIE W WIELKOPOLSCE
W LATACH 1939-1945
(uzupełnienia)

NOWE ODKRYCIA FILATELISTÓW
W numerze 29. z września 1996 r., rozpoczynając cykl o obozach jenieckich w Wielkopolsce, zaledwie wspomniałem o prowizorycznym obozie w Krotoszynie (s. 21), nie
mogąc udokumentować jego istnienia żadną
przesyłką pocztową. Przypuszczałem nawet,
że wysyłka korespondencji z obozu z uwagi na
jego przejściowy charakter nie była możliwa.
Jakież więc było moje zdumienie, gdy kol. Sławomir Ryndak z Olsztyna pokazał mi autentyczną przesyłkę nadaną przez por. Antoniego
Kowalaka w obozie jeńców wojennych w Krotoszynie i opatrzoną służbowym niemieckim
stemplem herbowym z tekstem „Kommandant
der Kriegs- gefangenenlager Krotoschin” (Komendant obozu jenieckiego Krotoszyn, ryc. 1).
Karta kierowana jest do Poznania i nosi na odwrocie datę 31 X 1939 r. (ryc. 2). Napisana została w jęz. niemieckim i być może to właśnie
umożliwiało cenzurę korespondencji i jej dopuszczenie do obrotu pocztowego. Na stronie

czołowej widnieje jeszcze dodatkowy stempel pomocniczy „abtransportiert / Neue Adresse folgt” (odtransportowany / Nowy adres
później). Można się domyślić, że oficerowi
polskiemu pozwolono napisać z Krotoszyna
przed wyjazdem do obozu stałego położonego w głębi Niemiec.
Przedruk z WWF nr 37/2 artykułu o obozie dla lotników w Łodzi oznaczonym jako
Stalag Luft 2 Litzmannstadt, zamieszczony
w „Mitteilungsblatt” nr 50, Juli 2002, (czasopismo „ArGe-Polen”) w tłumaczeniu Stefana
Petriuka, wzbogacony został o reprodukcję
koperty od listu członka oberleutenanta Reima (ryc. 3). Na stronie czołowej koperty obok
datownika pocztowego „LITZMANNSTADT
12 /b/ 21.11.41” widnieje listowy stempel
herbowy z tekstem „ Kr. Gef. Lg. 2 d. Lw.
Litzmannstadt / Briefstempel”, co w rozwinięciu oznacza „Kriegsgefangenen-lager 2 der
Luftwaffe Litzmannstadt (Obóz jeniecki dla lot-

Ryc. 1
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ników nr 2 w Łodzi). Data nadania listu pozwala zwrócić uwagę, że do artykułu zamieszczonego w WWF wkradł się błąd w dacie utworzenia obozu w Łodzi. Winno być oczywiście
„15 IX 1941 r.”
Innym istotnym błędem jest powtórzenie informacji za „Łambinowickim Rocznikiem Mu-

zealnym” (nr 2 z 1978 r.), że w 1942 r. nastąpiła zamiana numeracji pomiędzy Stalagiem Luft
Baarth i Stalagiem Luft Litzmanstadt. W rzeczywistości zamiana taka nie miała nigdy miejsca,
co dokumentuje także odnaleziona koperta.
Józef Witold Żurawski

Ryc. 2

Ryc. 3
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CIEKAWA INICJATYWA POCZTY FINLANDII
ZNACZKI KLIENTA CZY TEŻ ZNACZKI ZAMAWIAJĄCEGO?
Od 14 maja 2003 r. Poczta Finlandii wprowadza nową usługę dla fińskich przedsiębiorców, jaką jest znaczek pocztowy, którego formę graficzną mogą zaprojektować zainteresowani. Na znaczku tym można umieścić logo
przedsiębiorstwa, fotografię produktu, reklamę lub życzenia itp. Zainteresowani internetem dostarczają Poczcie Fińskiej odnośną
grafikę, która zostanie wydrukowana w stałej ramce, na samoprzylepnym znaczku beznominałowym przeznaczonym dla przesyłek klasy I. Arkusz sprzedażny zawiera 20
identycznych znaczków, a jego cena wynosi 20 euro.
Poczta Finlandii określa je jako „customised stamps”, co można tłumaczyć jako
„znaczki klientowskie”. Moim zdaniem, polska nazwa tego „nowego produktu znaczkowego” mogłaby brzmieć „znaczek zamawiającego”, „znaczek klientowski” czy też „znaczek klienta”. Tego typu znaczki mogą stanowić nową formę reklamy i budować pozycję
przedsiębiorstwa. Każdy przedsiębiorca może
przesłać dowolny obraz graficzny. Oczywi-
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ście, projekt musi szanować prawa autorskie
i nie może naruszać dobrych obyczajów.
Należy podkreślić, iż znaczki te nieco przypominają znaczki personalizowane
oraz znaczki samodzielnie komponowane
z różnych elementów (przykład Kanady). Ale
w tym przypadku ramka jest stałym elementem „znaczków klienta”.
Znaczek klienta Poczty Finlandii (jako
przedsiębiorstwa) ukaże się 14 maja 2003 r.
Grafika tego znaczka przedstawia amora z napiętym łukiem (ilustracja). Ta ilustracja związana jest ze strategią Poczty Finlandii, która związana jest z docieraniem do szerokich
kręgów społeczeństwa. Cena tego znaczka
wynosi 0,65 euro i można go nabyć tylko
w Centrum Filatelistycznym Poczty Finlandii.
(stamps@posti.fi; www.posti.fi/stamps), nie
jest on dostępny w okienkach pocztowych.
Filateliści - zbierajmy ramki!
Opracowano na podstawie informacji prasowej
Poczty Finlandii z 7 maja 2003 r.

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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ZE ŚWIATA NAJCIEKAWSZYCH I NAJDROŻSZYCH ODWROTEK:
USA – ODWROTKA CIA, CZYLI ODWROTKA ŚWIECZNIKA
LUB ODWROTKA PŁOMIENIA Z 1979 ROKU
Jedną z najciekawszych odwrotek ostatnich
lat jest odwrotka znaczka USA oznaczonego
#1610c w katalogu Scotta. Jest to znaczek wydany w 1979 r., o nominale 1 $, a przedstawiający kolonialny świecznik z palącą się świeczką. Znaczek ten wykonano wklęsłodrukiem
i posiada on następujące barwy: jasnobrązowe
tło, czarne napisy i świecznik, żółte świeczka
i płomień z czerwonym otokiem, wokół niego
biały okrąg. W produkcji jako ostatnia nakładana była farba brązowa. Drukowano je w 100-znaczkowych arkuszach sprzedażnych.
W 1986 r. w urzędzie pocztowym McLean w stanie Wirginia, a więc w miejscowości,
w której znajduje się główna kwatera CIA, na
zlecenie swego biura pracownik CIA zakupił
arkusz znaczków o nominale 1 $. Otrzymał
znaczki ze świecznikiem. Po wykorzystaniu 5
znaczków do korespondencji służbowej (żaden z tych znaczków do dnia dzisiejszego nie
został odnaleziony) urzędnik zorientował się,
iż na znaczkach świecznik ze świecą jest odwrócony i że takie znaczki mogą mieć dużą
wartość finansową. Nie mając odpowiedniej
gotówki, wraz z kolegami zebrał 100 $ i zakupił nowy arkusz, tym razem prawidłowy.
Wszyscy, którzy złożyli się na zakup arkusza,
otrzymali na pamiątkę po 1 znaczku. Resztę
arkusza sprzedano kupcowi filatelistycznemu,
prawdopodobnie prezesowi Mystic Stamp
Company, panu Donaldowi Sundmanowi (niektóre źródła podają, iż zakupił on 50 sztuk odwrotek). Po ujawnieniu sprawy wybuchł duży
skandal, od pracowników zażądano zwrotu
znaczków. Ci, którzy tego nie uczynili, zostali zwolnieni z pracy. Inspektorzy pocztowi podejmowali także starania o odzyskanie reszty
arkusza odwrotki od kupca, ale bez efektu. Arkusz ten został legalnie sprzedany w urzędzie
pocztowym, brak więc było prawnych podstaw do jego odzyskania, stąd też odwrotki pozostały na rynku filatelistycznym.
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W kręgach filatelistycznych odwrotka ta nazywana jest także „odwrotką płomienia”, ponieważ to odwrócony płomień świecy najszybciej „wpada w oko”. Pod względem wyglądu
nie jest to bardzo atrakcyjny znaczek, stąd też
jego cena – w stosunku do ceny odwrotki Jenny z 1918 r., która także była wydrukowana
tylko w jednym arkuszu – jest stosunkowo niska. Na aukcji nr 811 (1999 r.) znanej firmy
Harmers egzemplarz takiego znaczka sprzedano za 13.000 $. W opisie podano wtedy, iż
w rękach filatelistów znajduje się 79 sztuk tej
odwrotki. Z kolei na aukcji nr 846 znanej firmy Siegel (2002.05.18) odwrotkę, wycenioną
na 14.000 $, sprzedano za 10 500 $. Wtedy
w opisie podano, iż na rynku filatelistycznym
znajdują się 93 takie odwrotki. W internetowej
aukcji odwrotek znanej firmy Schreves Philatelic Galleries, Inc. w 2002 roku znaczek taki
– ze zbioru odwrotek całego świata Petera Balnera – sprzedano za 9.500 $. W aukcjach internetowych oferowane są one po 22.000 $.
Czy w 1986 r. nie pisał do nas ktoś z CIA?
L.K. Malendowicz, Najdroższe odwrotki świata. „Filatelista” 2002, 49: 283-284.

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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LISTY „PAR BALLON MONTÉ” Z OBLĘŻONEGO PARYŻA
W EKSPONATACH TEMATYCZNYCH
W „Encyklopedii filatelistyki” pod hasłem
„paryska poczta balonowa” znajdujemy podstawowe informacje o tym olbrzymim przedsięwzięciu pocztowym, które miało miejsce
podczas wojny francusko-pruskiej. W czasie oblężenia Paryża, w okresie od 23 września 1870 do 28 stycznia 1871 r., zorganizowano, za pomocą balonów, transport przesyłek do nie okupowanej części kraju. W sumie
zorganizowano 67 lotów balonów z załogami
[par ballon monté], spośród których 55 miało
charakter pocztowy. Trzy balony wpadły w ręce wroga, 2 utonęły w morzu, część lądowała za granicą, w tym jeden nawet w Norwegii.
Za pomocą tej poczty przewieziono około 2,5
miliona kart i listów (do 4 g), gazet paryskich
drukowanych na specjalnym cienkim papierze
(do 3 g), 238 osób, 363 gołębie pocztowe oraz
6 psów. Dla potrzeb tej poczty wydano wiele kart i sekretników, często z nadrukowanym
lub stemplowanym napisem „par ballon monté” lub napisami podobnymi.
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Istnieje bogata dokumentacja tych przesyłek balonowych. Wiadomo na przykład – podaje te dane specjalizowany katalog Francji
Yverta – ile przesyłek wysyłano do poszczególnych krajów. Do Algierii wysłano 20 listów, Belgii 30, Brazylii 80, Przylądka Dobrej Nadziei 80, Chile 80, Wielkiej Brytanii
30, Indii 80, Japonii 80, Monako 20, Włoch
40 itd.
Przesyłki paryskiej poczty balonowej są bardzo częstym obiektem kolekcjonerstwa, interesuje się nimi wielu filatelistów. Na wystawach
światowych podziwiać możemy te piękne eksponaty w klasie aerofilatelistyki, spotykamy je
także w eksponatach z zakresu historii poczty.
Niezależnie od tego coraz częściej włączane
są one do eksponatów tematycznych. To ostatnie związane jest z nazwami poszczególnych
balonów. Otóż, balonom załogowym nadawano różnorodne nazwy. Były to nazwy miast,
a nawet krajów, bohaterów i polityków francuskich czy też wybitnych naukowców.
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Tabela 1
Numer lotu
i nazwa balonu

Datownik
nadawczy

Data lotu

Datownik odbiorczy

1. Neptune
2. Ville de Floreence
3. États-Unis
4. Céleste
5. bez nazwy, nr 1
6. Armand Barbs
7. bez nazwy, nr 2
8. Washington
9. Louis Blanc
10. Godefroy Cavaignac
11. Jean Bart, nr 1
12. Jules Favre, nr 1
13. Jean Bart, nr 2
14. Victor Hugo
15. Lafayette
16. Garibaldi
17. Montgolfier
18. Vauban
19. Colonel Charras
20. Fulton
21. Ferdinand Flocon
22. Galilée
23. Ville de Châteaudun
24. Gironde
25. Daguerre
26. Géneral Uhrich
27. Archimde
28. Ville d‘Orléans
29. Jacquard
30. Jules Favre, nr 2
31. Franklin
32. Armée de Bretagne
33. Denis Papin
34. Géneral Renault
35. Ville de Paris
36. Parmentier
37. Davy
38. Général Chanzy
39. Lavoisier
40. Délivrance
41. Tourville
42. Bayard
43. Armée de la Loire
44. Newton
45. Duquesne
46. Gambetta
47. Kepler
48. Général Faidherbe
49. Vaucanson
50. Poste de Paris
51. Général Bourbaki
52. Général Daumesnil
53. Torricelli
54. Richard Wallace
55. Général Cambronne

19-22/09/1870
23-24/09/1870
25-28/09/1870
28-29/09/1870
27-29/09/1870
30/09-06/10/1870
30/09-08/10/1870
07-11/10/1870
07-11/10/1870
12-13/10/1870
11-14/10/1870
14-15/10/1870
14-15/10/1870
16-18/10/1870
18/10/1870
19-21/10/1870
22-23/10/1870
24-26/10/1870
27-29/10/1870
29/10-01/11/1870
02-03/11/1870
02-04/11/1870
04-06/11/1870
06-08/11/1870
08-11/11/1870
12-18/11/1870
19-20/11/1870
12-24/11/1870
24-28/11/1870
28-30/11/1870
01-04/12/1870
05-06/12/1870
05-06/12/1870
07-10/12/1870
10-13/12/1870
14-16/12/1870
17/12/1870
18/12/1870
18-21/12/1870
22/12/1870
23-26/12/1870
27-28/12/1870
29-30/12/1870
31/12/70-03.01.71
04-08/01/1871
09/01/1871
10/01/1871
11-12/01/1871
13-14/01/1871
15-17/01/1871
18-19/01/1871
20-21/01/1871
22-23/01/1871
24-26/01/1871
27/01/1871

23/09/1870
25/09/1870
29/09/1870
30/09/1870
30/09/1870
07/10/1870
07/10/1870
12/10/1870
12/10/1870
14/10/1870
14/10/1870
16/10/1870
16/10/1870
18/10/1870
19/10/1870
22/10/1870
25/10/1870
27/10/1870
29/10/1870
02/11/1870
04/11/1870
04/11/1870
06/11/1870
08/11/1870
12/11/1870
18/11/1870
21/11/1870
24/11/1870
28/11/1870
30/11/1870
05/12/1870
05/12/1870
07/12/1870
11/12/1870
15/12/1870
17/12/1870
18/12/1870
20/12/1870
22/12/1870
23/12/1870
27/12/1870
29/12/1870
31/12/1870
04/01/1871
09/01/1871
10/01/1871
11/01/1871
13/01/1871
15/01/1871
18/01/1871
20/01/1871
22/01/1871
24/01/1871
27/01/1871
28/01/1871

23-25/09/1870
27-28/09.1870
29/09-03/10/1870
przed 07/10/1870
15-22/10/1870
przed 11/10/1870
10/10/1870
12-14/10/1870
12-14/10/1870
15-18/10/1870
15-17/10/1870
17-19/10/1870
17-19/10/1870
20-22/10/1870
19-23/10/1870
23/10-03/11/1870
bez datownika
27/10-04/11/1870
30/10-03/11/1870
03-04/11/1870
05-08/11/1870
bez lub 5-6/11/1870
05-10/11/1870
09-11/11/1870
bez lub 20-29/11/70
20-27/11/1870
przed 30/11/1870
10/12/70 i 01/71*
03-28/11/1870
przed 05/12/1870
05-06/12/1870
08-10/12/1870
07/12/1870
przed 15/12/1870
bez lub 26/07/1871
22-31/12/1870
18-21/12/1870
bez
22-26/12/1870
23-26/12/1870
27-29/12/1870
30/12/70-03/01/71
01-03/01/1871
przed 09/01/1871
10-18/01/1871
11-17/01/1871
11-13/01/1871
13-15/01/1871
15-17/01/1871
21-29/01/1871
23-29/01/1871
22-23/01/1871
25-30/01/1871
07/02/1871
28/01-04/02/1871

*też przesyłki uszkodzone
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W tabeli 1 podano kolejność lotów poszczególnych balonów z oblężonego Paryża
oraz datę przelotu. Podaję także datę lotu oraz
datowanie przesyłek stemplem nadawczym
i odbiorczym. W tabeli nr 2 podaję natomiast
alfabetyczny wykaz nazw tych balonów.
Z podanych wykazów możemy zorientować się w bogactwie nazw, jakimi obdarzano omawiane balony. I chociaż na przesyłkach najczęściej nie ma nazwy balonów,
można je włączać do eksponatów tematycz-

nych. W szczególności widzimy wśród nich
bardzo licznych fizyków, chemików, matematyków i astronomów. Archimedes, Galileusz, Franklin, Lavosier, Newton, Kepler, Toricelli to nazwiska wyjątkowe w historii nauki
– pokazanie w eksponacie przesyłki z takiego
balonu stanowi cenne uzupełnienie narracji.
Garibaldi, Waszyngton, Lafayette to znaczący
bojownicy walk o niezależność czy też zjednoczenie swych krajów. Wiktora Hugo znamy
wszyscy jako doskonałego pisarza. Montgol-

Tabela 2
Alfabetyczny spis balonów wysy³anych z oblê¿onego Pary¿a oraz numer lotu
(wg tabeli 1)
Archimde (27)
Armand Barbs (6)
Armée de Bretagne (32)
Armée de la Loire (43)
Bayard (42)
bez nazwy, nr 1 (5)
bez nazwy, nr 2 (7)
Céleste (4)
Colonel Charras (19)
Daguerre (25)
Davy (37)
Délivrance (40)
Denis Papin (33)
Duquesne (45)
États-Unis (3)
Ferdinand Flocon (21)
Franklin (31)
Fulton (20)
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Galilée (22)
Gambetta (46)
Garibaldi (16)
Général Bourbaki (51)
Général Cambronne (55)
Général Chanzy (38)
Général Daumesnil (52)
Général Faidherbe (48)
Géneral Renault (34)
Géneral Uhrich (26)
Gironde (24)
Godefroy Cavaignac (10)
Jacquard (29)
Jean Bart, nr 1 (11)
Jean Bart, nr 2 (13)
Jules Favre, nr 1 (12)
Jules Favre, nr 2 (30)
Kepler (47)
Lafayette (15)

Lavoisier (39)
Louis Blanc (9)
Montgolfier (17)
Neptune (1)
Newton (44)
Parmentier (36)
Poste de Paris (50)
Richard Wallace (54)
Torricelli (53)
Tourville (41)
Vauban (18)
Vaucanson (49)
Victor Hugo (14)
Ville de Châteaudun (23)
Ville de Floreence (2)
Ville de Paris (35)
Ville d’Orléans (28)
Washington (8)
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fier – to bracia, którzy pierwsi wznieśli się balonem w powietrze, Daguerre – to fotografia! A
ilu francuskich rewolucjonistów i wojskowych!
Jest w czym wybierać.
Wartość przesyłek balonowych z oblężonego Paryża zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to ich liczba przesłana danym balonem, miejsce lądowania (im dalej tym
zazwyczaj drożej), typ przesyłki (zwykła czy
gazetowa), kolor datownika (zazwyczaj czerwone droższe) oraz adresu odbiorcy (do niektórych krajów adresowano bardzo mało takich listów).

Zachęcam wszystkich tematyków do zainteresowania się tymi przesyłkami, które u nas
są stosunkowo mało znane.
Encyklopedia filatelistyki. Red. T. Hampel. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1993.
http://mapage.noos.fr/philflash
Yvert & Tellier – katalog specjalizowany znaczków
Francji.

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

NAJCIEKAWSZE EKSPONATY TEMATYCZNE
POŚWIĘCONE WYBITNYM OSOBISTOŚCIOM
Truizmem jest stwierdzenie, iż w chwili
obecnej w kraju eksponaty filatelistyczne poświęcone naszemu papieżowi Janowi Pawłowi II są wyjątkowo popularne. Bardzo wielu filatelistów oddaje w ten sposób hołd naszemu
Rodakowi, ilustrując Jego życie, działalność
duszpasterską, dobroć i charyzmę czy też Jego
osiągnięcia dla ludzkości i całego świata. Niestety, w opracowaniach tych, które w sposób
oczywisty zbudowane są z najnowszego materiału, brak głębszej analizy czasów życia Jana
Pawła II, które odegrały decydujący wpływ na
drogę życiową naszego ukochanego Papieża.
Najczęściej w tego typu eksponatach brak także filatelistycznej analizy wpływu Papieża oraz
kierowanego przez Niego Kościoła na świat.
Na wystawach światowych czy też kontynentalnych spotyka się wiele eksponatów poświęconych wybitnym osobistościom. Sądzę,
iż ich zaprezentowanie może być wyjątkowo pomocne tym wszystkim, którzy opracowują eksponaty o Janie Pawle II czy też Mikołaju Koperniku albo Marii Skłodowskiej-Curie. Z góry w tym przypadku należy odrzucić
stwierdzenia, iż brak starszego materiału nie
pozwala opracować podobnego do niżej podanych eksponatu. W tym przypadku nie chodzi o stary materiał – głównie chodzi o sposób
spojrzenia, o koncepcję opracowania eksponatu wystawowego.
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Zacznę od przedstawienia chyba najciekawszego eksponatu, jakim jest opracowanie pana Günthera Korna (Niemcy), zatytułowane „Marcin Luter: jego życie i rozwój reformacji do dnia dzisiejszego”. Za opracowanie autor uzyskał następujące wyróżnienia
na światowych wystawach filatelistycznych:
GENOVA’92 – LV 85 pkt., ISTANBUL’96
– LV 86 pkt., PACIFIC’97 – LV 87 pkt., INDEPEX’97 – G 90 pkt., ITALIA’98 – V 80 pkt. oraz
IBRA’99 – G 90 pkt. Oto plan tego bardzo interesującego eksponatu:

Marcin Luter: jego życie i rozwój
reformacji do dnia dzisiejszego
1. Sytuacja Kościoła i państwa w przeddzień
reformacji
1.1. Sytuacja władzy na zachodzie w późnym średniowieczu
1.2. Powstanie i rozwój stanu mieszczańskiego
1.3. Władza i wpływ Kościoła
1.4. Humaniści wykorzystują wynalazek
Gutenberga
1.5. Marcin Luter – książkowy przykład kariery w starym aparacie
2. Reformacja jako początek nowej drogi
2.1. Duchowy spór Lutra z istniejącym Kościołem
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2.2. Zmiany reformacyjne stają się coraz
bardziej widoczne
2.3. Podstawy nowej konfesji
3. Droga do uznanego Kościoła
3.1. Protestanci stają się coraz silniejsi
3.2. Pierwsze oddziaływania reformacji na
Europę
3.3. Próby wojskowego rozwiązania sytuacji
3.4. Droga kościoła luterańskiego do XIX
wieku
4. Kościół ewangelicki na świecie
4.1. Zakładanie gmin za oceanem
4.2. Misjonarze wyruszają w świat
4.3. Ewangelicka liberalna i wolnościowa
struktura pozwala na ciągłe rozwijanie się
4.4. Przechodzenie do kościoła państwowego oraz kościołów ludowych
4.5. Kościoły luterańskie w zrzeszeniach
i organizacjach
5. Dzisiejsze zadania kościoła ewangelickiego
5.1. Popieranie ewangelickiego życia
w gminie
5.2. Zaangażowanie w obrębie misji wewnętrznej
5.3. Pola działania misji zewnętrznej
5.4. Kościół luterański jako partner socjalny
5.5. Projekty i wpływy między społeczeństwem a państwem
5.6. Zarząd kościoła koordynuje zadania
chrześcijańsko-socjalne
Pan H. Ulrich Jobsky, także z Niemiec, również przedstawia reformację oraz Marcina Lutra. Tytuł tego eksponatu to „Reformacja dr.
Marcina Lutra to coś więcej niż ogłoszenie 95
tez”. Ten stosunkowo nowy eksponat uzyskał
na wystawach następujące wyróżnienia: PHILANIPPON’01 – LV 85 pkt., AMPHILEX 2002
– V 83 pkt. Plan tego eksponatu przedstawia
się następująco:

Reformacja dr. Marcina Lutra to coœ
wiêcej ni¿ og³oszenie 95 tez
1. Świat na przełomie – przemijające średniowiecze
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.1. Nowe siły kształtują inny czas
1.2. Wynalazki, odkrycia, nauki przyrodnicze
1.3. Nowości w sztuce
1.4. Wpływ humanistów
1.5. Duchowa i światowa potęga w czasie
M. Lutra
Przeciw reformacji
Droga rozwoju Lutra
3.1. Dzieciństwo i okres szkolny
3.2. Od studiów do zakonników augustyńskich
3.3. Spotkania z wzorami duchownymi
i ideologicznymi
3.4. Powołanie Lutra na Uniwersytet
w Wirtemberdze
Konfrontacja z Kościołem Rzymskim
4.1. Handel odpustami
4.2. Obwieszczenie tez
4.3. W parlamencie w Worms
300 dni na Wartburgu
5.1. Uwięzienie i uprowadzenie Lutra
5.2. Bulla z roku 1521
5.3. Junker Jorg na Wartburgu
5.4. Przetłumaczenie Nowego Testamentu
5.5. Powrót do Wirtembergii
Reformacja
6.1. Reformator
6.2. Ślub Lutra
6.3. Róża Lutra
6.4. Przyjaciele i współpracownicy Lutra
6.5. Protest w Spirze
6.6. Marburskie rozmowy religijne
6.7. Augsburgskie wyznanie wiary
6.8. Związek szmalkaldzki
6.9. Sztuka okresu reformacji
Rozprzestrzenianie się reformacji w Europie
7.1. Reformacja szwajcarska
7.2. Reformacja w południowych Niemczech
7.3. Reformacja w Prusach i Brandenburgii
7.4. Reformacja w Skandynawii
7.5. Reformacja w Austrii i Niderlandach
Powstania przeciwko reformacji
8.1. Przeciwnicy Lutra
8.2. Wojna chłopska w 1525
8.3. Neofici (anabaptyści)
8.4. Konsylium w Trient
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9. Śmierć Lutra
10. Pamięć o Marcinie Lutrze
10.1. Światowy Związek Luteran
10.2. Nadawanie imion Marcina Lutra
10.3. Ewangelickie Dni Kościelne
Porównując oba plany, zauważymy wiele podobieństw, którym zresztą nie można się
dziwić. Jedno życie, ten sam świat, oparcie się
na podobnych źródłach naukowych. Bardziej
dojrzałe jest jednak opracowanie pana Korna,
co wynika także z bardziej logicznego i zrównoważonego planu. Oczywiście, w obu eksponatach znajduje się szereg starego materiału,
które jest także bardziej umiejętnie wykorzystany przez pierwszego z wystawców.
Pan H. Ulrich Jobsky posiada także inne
opracowanie prezentowane na wystawach
światowych, tym razem poświęcone Albrechtowi Dürerowi. Jego tytuł to „Albrecht Dürer
– olbrzym renesansu”, a uzyskał za nie następujące wyróżnienia: HAFNIA’01 – V 83 pkt.
oraz PHILAKOREA 2002 – V 83 pkt. W jaki
sposób ten olbrzym renesansu jest przedstawiony, wynika z niżej podanego planu:

Albrecht Dürer – olbrzym renesansu
1. Świat na przełomie przebrzmiałego średniowiecza
1.1. Człowiek jako główny punkt zainteresowania.
1.2. Odkrycia – wynalazki
1.3. Wpływ humanistów
1.4. Zmiana we średniowiecznym sposobie
myślenia
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1.5. Zmiany socjalne
1.6. Organizacja pocztowa – początek zorganizowanej komunikacji
1.7. Przedstawienie sztuki w Europie
w okresie lat 1500
2. Albrecht Dürer - życiorys
2.1. Pochodzenie i środowisko
2.2. Członkowie rodziny
2.3. Znaczny wpływ ojczystego miasta
– Norymbergi
3. Droga Dürera od sztuki złotniczej do malarstwa
3.1. Czas nauki u Michaela Wolgemuta
3.2. Wędrówka jako czeladnik
3.3. O własnych siłach: warsztat w Norymberdze
3.4. Mecenasi przedstawiają się
4. Dzieło: syn złotnika staje się sławny
4.1. Poprzez pewność siebie właściwie się
reprezentuje
4.2. „Znak towarowy” podbija świat
4.3. Czasowy trend: religijne spojrzenie
na świat
4.4. Sprofanowany obraz świata
5. Kosmopolita: ciągłe szukanie nowego – podróże
5.1. Podróż do wczesnej sztuki odrodzenia
5.2. Duch Wenecji wzywa po raz drugi
5.3. Podróż do Holandii
5.4. W drodze jako ambasador swojego ojczystego miasta
6. Jedno wielkie życie uwiecznia swoje dzieło
6.1. Teoretyk sztuki i autor
6.2. Ostatnie dzieła wielkiego mistrza
6.3. Śmierć Dürera
6.4. Jego idea żyje dalej
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6.5. Uczniowie i następcy
6.6. Ku pamięci Albrechta Dürera: rzecznicy jego dzieła
Podobne opracowanie posiada pan Bjorn
G. Sollas z Norwegii, a zatytułowane jest ono
„Albrecht Dürer i jego czas”. Eksponat ten od
dłuższego już czasu widoczny jest na arenie wystaw światowych, a eksponowany był
on z następującymi wynikami: GENOVA’92
– V 82 pkt., ISRAEL’98 – LV 87 pkt., IBRA’99
– LV 88 pkt., CHINA’99 – LV 89 pkt., ESPANA
2000 – G 90 pkt., BELGICA 2001 – LV 86 pkt.
Oto plan tego opracowania:

Albrecht Dürer i jego czas
1. Świat około 1500 roku
1.1. Człowiek na przełomie wieków
1.2. Cesarz i królowie
1.3. Kończące się średniowiecze
1.4. Tureckie niebezpieczeństwo
2. Przełomowy czas
2.1. Nowe odkrycia
2.2. Decydujące wynalazki
2.3. Świat uczonych
2.4. Rewolucja religijna
2.5. Początki rewolucji socjalnych
3. Nowe ośrodki kulturalne
3.1. Florencja- miejsce rodzącego się renesansu
3.2. Wenecja - brama na wschód
3.3. Augsburg – stolica finansowa
3.4. Kraków – miasto handlowe pomiędzy
wschodem i zachodem
3.5. Wirtembergia – centrum reformacji
4. Norymbergia – rodzinne miasto Dürera
4.1. Powstanie nazwy
4.2. Tajemnicze stołeczne miasto Rzeszy
4.3. Wolne miasto Rzeszy
4.4. Gospodarcza metropolia
4.5. Obraz miasta i jego artystyczna budowa
4.6. Kosmografia
4.7. Między rzemiosłem i sztuką
5. Światowy obywatel Norymbergi
5.1. Pochodzenie i stan
5.2. Owocne podróże
5.3. Samo charakterystyka
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6. Działalność artystyczna
6.1. Osiągnięcia w malarstwie
6.2. Rysunki, akwarele
6.3. Różne techniki prac graficznych
6.4. Dürer jako nauczyciel
7. Düreriana
7.1. Dürer – renesans
7.2. Przejmowanie imienia
7.3. Dürer i my
7.4. Inicjały w nowoczesnej reklamie
8. Dürer w świecie
Inne opracowanie, jakie pragnę przedstawić czytelnikom, dotyczy „Króla Słońce” Ludwika XIV. Jest to opracowanie pana Jean-Louis HENRIETTE (Belgia), zatytułowane „Wiek
Ludwika XIV”. Mieliśmy możliwość oglądania
tego eksponatu na Europejskiej Wystawie Filatelistycznej EURO-CUPRUM 2001 w Lubinie,
gdzie został wyróżniony medalem dużym pozłacanym, uzyskując 85 pkt. Wcześniej eksponat ten był wyróżniany: GENOVA’92 – V 83
pkt., ISTANBUL’96 – V 80 pkt., ISRAEL 98
– V 83 pkt., PHILEXFRANCE’99 – V 83 pkt.,
ESPANA 2000 – V 82 pkt. Plan tego eksponatu przedstawia się następująco:

Wiek Ludwika XIV
1. Koniec panowania Ludwika XIII
1.1. Dzieło Richelieu
1.2. Narodziny delfina
2. Nadejście Ludwika XIV
2.1. Regencja
2.2. Fronda, Mazarin w kłopotach
2.3. Triumf Mazarina
2.3.1. Pokój westfalski
2.3.2. Traktat pirenejski
3. Monarchia absolutna prawnego bóstwa
3.1. Dwór króla – słońca
3.1.1. Jego skład
3.1.2. Jego rola
3.2. Rządy monarchistyczne
3.3. Życie społeczne
3.4. Stan kościelny
3.4.1. Odnowa duchowa
3.4.2. Sprawy religijne
4. Życie ekonomiczne epoki
4.1. Fouquet, Colbert i finanse
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4.2. Przemysł i handel
4.3. Wzlot poczty francuskiej
4.4. Marynarka
4.5. Cesarstwo kolonialne
5. Ludwik XIV a Europa
5.1. Polityka królewska
5.2. Wielkie triumfy
5.2.1. Wojna dewolucyjna
5.2.2. Wojna z Holandią
5.2.3. Apogeum Ludwika XIV
5.3. Trudne zwycięstwa
5.3.1. Wojna z Ligą Augsburgską
5.3.2. Wojna sukcesyjna w Hiszpanii
6. Cywilizacja za Ludwika XIV
6.1. Dziedzictwo dwóch kardynałów
6.2. Literatura
6.2.1. Odnowa literacka
6.2.2. Komedie Moliera
6.2.3. Wyrażanie myśli
6.3. Malarstwo
6.4. Sztuki dekoracyjne
6.5. Architektura
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6.5.1. Przebudowa Paryża
6.5.2. Wspaniałość Wersalu
6.5.3. Poprzez królestwo
6.6. Muzyka
6.7. Nauka
6.8. Przyjemność przy stole
7. Zmierzch wielkości
We wszystkich powyższych eksponatach
zwraca uwagę bardzo szerokie ujęcie tematów. Sylwetki osób pierwszoplanowych
przedstawione są na szerokim tle całego świata, w kontekście przełomowych wydarzeń,
w kontekście wpływu tych osób – bohaterów
na świat. Sądzę, iż podobne ujęcie może być
wykorzystane przy eksponatach poświęconych
Janowi Pawłowi II. Pocieszający jest fakt, iż kilku kolegów podejmuje już takie próby. Na wyniki musimy zatem nieco poczekać.
Ludwik K. MALENDOWICZ
AIJP 1039
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NOWOŚCI TEMATU „POLONICA”
Spośród nowości wymienić trzeba przede
wszystkim wspólną emisję Watykanu i Polski z dnia 20 marca tego roku, upamiętniającą
25. rok pontyfikatu Jana Pawła II: blok 25 różnych znaczków o wartościach po 0,41 euro
oraz „srebrny znaczek na srebrny jubileusz”
o nominale 2,58 euro. Znaczek ten jest konfekcjonowany, podobnie jak jego polski „bliźniak”, po jednym egzemplarzu
w specjalnej kopertce z okolicznościowym napisem i herbem papieskim. Poniżej reprodukujemy trzy datowniki
papieskie, jeden z Baku, dwa
z Watykanu – datownik pierwszego dnia obiegu wspólnej
serii oraz „wyjazdowy”, upamiętniający już 99. zagraniczną pielgrzymkę Ojca Świętego,
do Hiszpanii.
Warto też nadmienić, iż
w 2003 roku na znaczkach
Watykanu umieszczony jest
herb Ojca Świętego, a więc
i one należą do poloników.
Wymienię tu cztery znaczki
z serii „Odrestaurowana Kaplica Niccolina”, dwa znaczki
„Europa 2003” oraz znaczek,
rytowany zresztą przez Czesława Słanię, z okazji 1700 rocznicy śmierci św. Jerzego.
W konkursie FIP – Międzynarodowej Federacji Filatelistyki na najlepszą witrynę internetową, oczywiście filatelistyczną, najwyższe wyróżnienie otrzymała strona poświęcona twórczości Czesława Słani! Oto jej adres:
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http://slaniastamps.school.dk
Koniecznie trzeba ją obejrzeć. Prowadzi ją
Pani Ann Mette Heindorff z Danii. Znajdziecie
tam wszystko o Czesławie Słani, najwybitniejszym grawerze znaczków. Tytuł cyklu prowadzonego przez Henryka Monkosa w „Przeglądzie Filatelistycznym”: Czesław Słania grawer
wszechczasów i jego arcydzieła absolutnie nie
jest przesadą!
Znam kilku Kolegów, którzy oprawili pięknie wszystkie
strony tejże witryny i cieszą
się z grubej księgi, obejmującej nie tylko znaczki, lecz także banknoty i inne dzieła mistrza Słani. Najnowsze Jego
dzieła to wspólna emisja Hiszpanii i Szwecji „Laureaci nagród Nobla” w marcu 2003,
wspólna emisja Hong-Kongu
i Szwecji we wrześniu 2003,
znaczki dla ONZ oraz Wysp
Owczych (we wrześniu tego
roku). Reprodukuję obok blok
z Singapuru z wybitnym politykiem Yusof bin Ishak. Warto
zwrócić uwagę na umieszczenie nazwiska grawera na każdym znaczku i dodatkowo na
dolnej części marginesu.
Ponadto reprodukuję blok
z Gwinei ze znaczkiem wartości 4,000 f z portretem Marii Skłodowskiej-Curie, z emisji „Stulecie nagród Nobla”.
Pragnę też poinformować, iż
w Zambii, z tej samej okazji,
na jednym bloku przedstawiającym nagrodzonych literatów,
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na znaczkach o wartościach po 2.000 k
pokazano portrety Czesława Miłosza (choć
w podpisie podano USA) oraz Isaaca Beshevis Singera, laureata z 1978 r.
Pragnę też zwrócić uwagę na bloki z Liberii „Zamki świata”. Na jednym z nich pokazany został zamek krzyżacki w Malborku, z podpisem: „Marienburg, Poland (now
Malbork)” i dodatkowo krótkim objaśnieniem na marginesie. A więc mamy czego szukać! Na zakończenie reprodukuję znaczek Estonii z 2001 r. z napisem na
marginesie w języku polskim: „EUROPEJSKI ROK JĘZYKÓW” oraz datownik okolicznościowy z Budapesztu, z 15 września
2002 r. z portretem św. Kingi, przygotowany z okazji odsłonięcia pierwszej na Węgrzech figury św. Kingi dzięki staraniom samorządu polskiej mniejszości narodowej
w tym kraju. Figura ta znajduje się przy
kościele Wniebowzięcia NMP, w pobliżu
mostu św. Elżbiety w Budapeszcie.
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014
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BIBLIOGRAFIA POLONIKÓW
„Warszawski Biuletyn Filatelistyczny”, nr 4
(175), kwiecień 2003, s. 19-25.
Waldemar Chrostowski, Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata w 2002 r. 1.
Dalszy ciąg opracowania dotyczącego tak bardzo interesujących „papalii”. Oprócz emisji z
Polski zawiera omówienie i reprodukcje wydań z Filipin, Bułgarii, Gwatemali oraz Antigui i Barbudy
„Przegląd Filatelistyczny”, nr 3/2003, s. 21-24; nr 4/2003 s. 25-30, nr 5, s. 23-25.
Henryk Monkos, Czesław Słania – grawer
wszechczasów i jego arcydzieła.
Znany wystawca prezentuje opracowany przez
siebie eksponat, przygotowany w związku
z 80. rocznicę urodzin światowej sławy artysty grawera.
Kasowniki pocztowe z papieżem Janem Pawłem II, 2002 r. i uzupełnienie.
Olgierd Matyjewicz-Maciejewicz, Szczecin,
ul. Naruszewicza 17 m. 7.
Autor, wybitny znawca ostemplowań i frankatur mechanicznych o tematyce papieskiej,
własnym sumptem (!) opracowań kolejne uzupełnienie do swego cennego dzieła – katalogu
wszystkich stempli i frankatur mechanicznych
związanych z osobą papieża Jana Pawła II, za
które ostatnio na Międzynarodowej Wystawie
Filatelistycznej „Nasza Droga do Unii Europej-

skiej” w Warszawie otrzymał wyróżnienie w
postaci medalu dużego pozłacanego. Serdecznie gratulujemy!
„Filatelista Kaliski”, nr 1/2003, styczeń-marzec 2003.
Jerzy Bielawski, Dzieło rzeźbiarza polskiego pochodzenia na znaczkach pocztowych,
s. 16.
Autor opisuje znaczki Monaco i Watykanu ze
statuą Najświętszej Marii Panny w grocie w Lourdes we Francji, dziełem rzeźbiarza Józefa Fabisia (Fabischa). Warto zwrócić uwagę, czy statua ta nie znajduje się na innych polonikach
związanych z osobą Ojca Świętego.
„Święty Gabriel” – Informator Klubowy, nr 75,
czerwiec 2003.
Arkadiusz Waliński, Jan Paweł II na znakach
pocztowych, s. 7-8.
Bogdan Michalak, Watykan, s. 13.
„Warszawski Biuletyn Filatelistyczny”, nr 4
(175), kwiecień 2003, s. 35-36.
(Wiecz), Polska reprezentacja w piłce nożnej
na bloczku Republiki Demokratycznej Konga
w wersji ciętej.

Władysław Alexiewicz

POLONO-LITHUANICO-BELORUTHENIANA
TURÓW
W cyklu „Гарады Беларусі” (Miasta Białorusi) tamtejsza poczta wyemitowała specjalną
kopertę ilustrowaną poświęconą niewielkiemu
miasteczku Turów (białor. Typaў), położonemu
na prawym brzegu Prypeci w dawnym powiecie mozyrskim (obecnie w obwodzie homelskim, w rejonie Żytkowicze). Koperta posiada
nadrukowany, standardowy znak opłaty z literą „A” (opłata jak za list w obrocie krajowym).
Ilustrację koperty stanowi pochodząca z XVIII
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w. panorama Turowa widzianego od strony
rzeki oraz współczesny widok zespołu folklorystycznego i kamienny pomnik Kiryła Turowskiego. Na dawnych mapach gród wymieniany jest jako Tur, a w dokumentach łacińskich
Turovia. Wspomniany po raz pierwszy w latopisach po 980 r., należy do najstarszych grodów ruskich. Już w początkach XI w. był stolicą osobnej dzielnicy, którą władał zięć Bolesława Chrobrego Świętopełk. Do początków
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XIV w. istniało księstwo turowskie, łączone
często z pińskim. Dzieje księstwa są mocno
pogmatwane i nie dają się wyjaśnić na podstawie zapisów kronikarskich. Pewnym jest jedynie, że ziemia ta podlegała często władcom sąsiedniego Wołynia, a następnie Litwy. Założenie władyctwa (biskupstwa) turowskiego sięga
zapewne początków chrześcijaństwa na tych
ziemiach. Pierwszym znanym władyką turowskim był Joachim (1146 r.). Władyctwo turowskie za panowania króla Kazimierza Wielkiego
patriarcha konstantynopolski poddał metropolicie halickiemu Antoniemu. Upadające władyctwo pińsko-turowskie podniósł wielki książę Witold ok. 1416 r., po soborze władyków
w Nowogródku. Przywileje nadane przez Witolda potwierdził w 1448 r. król Kazimierz Jagiellończyk. Według archimandryty Mikołaja
władyctwo turowskie poparło decyzje soboru
florenckiego (1434 r.) i przyłączyło się do ustanowionej wówczas, niestety nietrwałej, unii
kościołów wschodniego i zachodniego. Skutkiem tej decyzji był fakt wymienienia władyctwa przez papieża Piusa II w bulli z 1458 r.
Ostatnim władyką unickim w Turowie był Joachim Horbacki, mający dwóch sufraganów:
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Adriana Butrymowicza i Józefata Bułhaka,
późniejszego metropolitę kijowskiego. Władyctwo turowsko-pińskie zostało zlikwidowane w 1795 r., ponieważ w tym czasie utworzona została eparchia mińska, więc dawną
wcielono do nowej, pozostawiając władykom
tytuł „mińsko-turowskich”. Kościół wschodni
uważa za świętego władykę turowskiego Kiryła (Cyrylla), który był mnichem miejscowego monasteru, autorem kilku dzieł religijnych
i długi czas przebywał na słupie, stąd zwany
też był Słupnikiem. Wybrany na władykę rządził od 1171 r. przez lat dziesięć, po czym usunąwszy się całkiem od świata, zmarł w Turowie ok. 1183 r. Ciekawym obiektem jest też
dziś w Turowie cerkiew prawosławna pod wezwaniem Wszystkich Świętych, w której znajdują się otoczone kultem i mające opinie cudownych tzw. KRZYŻE TUROWSKIE. Są to kamienne krzyże z XII w., o wysokości ok. 2 m
i szerokości poprzecznego ramienia ok. 1 m,
stojące niegdyś w Turowie i okolicach. Według
legendy miały one same przypłynąć pod prąd
Prypeci z Kijowa, aby ochronić mieszkańców
Turowa od chorób i nieszczęść.
Józef Witold Żurawski
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KOŚCIÓŁ KATOLICKI
POD WEZWANIEM ZWIASTOWANIA N.M.P. W KRETYNDZE
W dniu 15 II 2003 r. poczta litewska wyemitowała kolejnych pięć znaczków z herbami miast litewskich. Wśród nich znajduje się
znaczek z herbem Kretyngi, a w herbie widnieje patronka tamtejszego kościoła katolickiego
– na szarobłękitnej tarczy Matka Boska z Dzieciątkiem, odziana w czerwoną suknię i niebieski płaszcz, ze złotą koroną na głowie.
Kretynga (lit. Kretinga) jest starym miasteczkiem żmudzkim, położonym nad rz. Okmianą (lit. Aklmena), w dawnym powiecie telszewskim, a obecnie stanowiącym centrum
rejonu w okręgu Kłajpedy. Dobra ongiś prywatne, od połowy XVI w. należały do Chodkiewiczów. W początkach XVII w. własność
hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola
Chodkiewicza, świetnego zwycięzcy wojsk
szwedzkich Karola IX pod Kircholmem 27 IX
1605 r. Tu właśnie, w Kretyndze pięć lat później jako wotum za zwycięstwo w tej sławnej bitwie ufundował hetman kościół katolicki pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny wraz z klasztorem bernardynów i bogato je wyposażył. Kompleks obiektów wzniesiony został w latach 1610-1617
wg projektu H. Arkona. Kościół przebudowany został w 1672 r., odnowiony w 1710
r. po zniszczeniach wojny północnej stara-
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niem Kazimierza Sapiehy, ówczesnego wojewody wileńskiego i właściciela Kretyngi. Jeszcze w XIX w. znajdowały się w tym kościele
sławne na całą Żmudź organy, o których mówiło podanie, że gdy pierwszy raz na nich
hucznie zagrano, tak wielkie było wstrząśnienie powietrza, że zarysowało się sklepienie.
Z tych też względów organów używano później z wielką ostrożnością.
W latach 1907-1912 kościół został przebudowany wg projektu krakowskiego architekta Stanisława Odrzywolskiego. Początkowo była to świątynia jednonawowa z wysoką wieżą, wzniesioną w stylu renesansowym
z elementami gotyku. Po kolejnych przebudowach świątynia zmieniła nieco kształt i wzbogaciła się o elementy baroku i późniejszych
stylów. Obecnie jest to trójnawowa bazylika
z poprzeczną nawą przecinającą się z główną
i półokrągła apsydą. Dominantą budowli jest
występująca z fasady wysoka czworoboczna,
pięciokondygnacyjna wieża, zwieńczona spiczastym dachem.
Bardzo ciekawe i cenne jest wyposażenie
wnętrza kościoła. Krzyżowe sklepienia świątyni mają ozdobne renesansowe żebrowanie. Zespół siedmiu drewnianych, polichromowanych
ołtarzy został wykonany na początku XVII w.
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Z późniejszego okresu pochodzą wczesnobarokowe rzeźby królów polskich w ołtarzu
głównym. Oryginalnymi zabytkami są ozdobne drzwi z kruchty do nawy i z nawy do zakrystii, ozdobione herbami rodziny Chodkiewiczów (Kościesza) i innymi elementami dekoracyjnymi rzeźbionymi w drewnie. Cennym zabytkiem jest też oryginalna, bogato zdobiona
ambona. Bogaty wystrój kościoła uzupełniają liczne obrazy z XVII-XIX w. w kutych, metalowych ramach. Szczególną wartość przedstawiają dwa portrety przedstawiające hetmana Chodkiewicza ze sceną batalistyczną w tle
oraz jego pierwszą żonę – Zofię z Mieleckich.
W krypcie znajdują się ozdobione ornamentami sarkofagi rodu Chodkiewiczów, m.in. żony
fundatora – Zofii oraz ich dzieci: Karola i Anny

Scholastyki (ciało sławnego hetmana pochowano wbrew życzeniom zmarłego w Ostrogu). Kościół otacza kamienny mur, w którym
umieszczono szereg kapliczek. Obok wznosi
się dwukondygnacyjny korpus klasztorny, zbudowany podobnie jak świątynia w latach 1610-1617 i otoczony XVII -wiecznym murem.
Prezentowana koperta ze znaczkami i datownikiem okolicznościowym FDC oraz rysunkiem przedstawiającym kościół w Kretyndze
nie jest wydawnictwem pocztowym. Wydała
ją instytucja państwowa „Špitolé” (przytułek)
i sygnowane jest przez jej centrum wydawnicze. Sprzedawana była we wszystkich placówkach pocztowych rejonu Kretyngi.
Józef Witold Żurawski

KOŚCIÓŁ ŚW. ROCHA W MIŃSKU
W 2001 r. ukazała się na Białorusi całostka – koperta formatu 220 × 109 mm ze standardowym znakiem opłaty „A” do użytku wewnętrznego, z ilustracją kościoła katolickiego
pod wezwaniem św. Rocha w Mińsku. Integralną jej częścią jest arkusz papieru na korespondencję zawierający fotografię kościoła.
Takie same foto kościoła umieszczono na rewersie koperty.
Kościół ten zbudowano w latach 1861-1874 na cmentarzu Złota Górka. W czasach
walki bolszewików z religią był on zamknię-
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ty i wykorzystany jako magazyn materiałów.
Po drugiej wojnie światowej zainstalowano
w nim urządzenia zagłuszające audycje radiowe BBC, Głosu Ameryki i Radia Wolna Europa. W latach osiemdziesiątych przechowywano w nim książki biblioteki publicznej, później wykorzystywano wnętrze jako salę koncertową. Obecnie jest to znowu kościół, choć na
kopercie umieszczony jest tylko napis „Mińsk”.
Takie były dzieje tej świątyni.
Lew Kołosow Rybczyński
Mińsk, Białoruś
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POLONO-UKRAINICA
JULIAN ROMAN LUBIENIECKI (1802-1862)
W 2002 r. obchodzona była 200. rocznica urodzin i 140. rocznica śmierci Juliana
Romana Lubienieckiego, znakomitego polskiego pszczelarza, popularyzatora racjonalnego pszczelarstwa oraz badacza hodowli
i życia pszczół, a także budowniczego różnych typów uli w swych pasiekach. Urodził
się w 1802 r. w Kontach, w powiecie złoczowskim (obecnie Zołocziw w obwodzie
lwowskim na Ukrainie). W 1857 r. utworzył
pierwszą stałą polską szkołę pszczelarską na
terenie swojej posiadłości w Przemyślanach
k. Lwowa, gdzie wcześniej się osiedlił i zakładał pasieki. W latach 1859-1860 wydał w
trzech tomach pierwszy i jeden z najlepszych
polskich podręczników pszczelarstwa: „Dokładna praktyczna nauka dla pasieczników”.
Ogłaszał też liczne artykuły na temat pszczelarstwa. Działalność pedagogiczna i publikacje J.R. Lubienieckiego miały wybitny wpływ
na rozwój hodowli pszczół w Polsce. Zmarł
18 lutego 1862 r. w Przemyślanach i tam został pochowany.
Ukraińcy pamiętali o rocznicach. W dniu
18 II 2002 r. w Przemyślanach stosowany był okolicznościowy datownik z rysunkiem pszczoły na tle komórek plastra miodu i ula oraz napisem „ЮЛІАН-РОМАН
ЛЮБІНЕЦЬКИЙ / 1802-1862 / 18.02.2002
/ ПЕРЕМИШЛЯНИ •ВУЗОЛ ЗВ’ЯЗКУ •

ЛЬВІВСЬА ОБЛ.” (Julian Roman Lubieniecki / 1802-1862 / Przemyślany • Węzeł Łączności • Obwód Lwowski). Podobny datownik w tym samym dniu stosowano także
w Kijowie. Na rysunku przedstawiono dwie
pasieki i pszczoły w locie, a napis głosił:
„Юліан-Роман Любінецький / 1802-1862 •
18.02.2002 • КИЇВ-1 •”. Dodać jeszcze można, że kijowski datownik zaprojektowała plastyczka O.S. Borodaczowa.
Józef Witold Żurawski

ZYGMUNT LEWANIEWSKI NA CAŁOSTCE Z ROSJI
20 maja 2002 r. poczta rosyjska wydała
kopertę z podobizną bohatera ZSRR, lotnika
polarnego Zygmunta Lewaniewskiego (1902-1927) na tle lecącego samolotu, czcząc w ten
sposób stulecie Jego urodzin.
Jurij Lewaniewski urodził się w Petersburgu w rodzinie polskiego robotnika. W latach
1917-1920 walczył w wojnie domowej w szeregach Gwardii i Armii Czerwonej. Po wojnie
był naczelnikiem sztabu pułku. Po ukończeniu w 1925 r. szkoły lotników w Sewastopolu
był instruktorem w szkołach lotnictwa. W roku

70

1933, jako lotnik polarny, dokonał kilku dalekich przelotów, na przykład na trasie Sewastopol-Czukotka. W 1934 r. uczestniczył w ratowaniu załogi statku „Czeluskin”, uwięzionego
w lodach Morza Czukockiego, za co odznaczony został odznaką Bohatera ZSRR.
W serii znaczków ZSRR (Michel 499-508),
upamiętniającej ratowanie „Czeluskina”, na
znaczku 10 kop. pokazano podobiznę lotnika
i samolot nad lodami. W sierpniu 1935 r. Z. Lewaniewski wraz z G. Bajdukowem i W. Lewczenką wystartowali do lotu Moskwa-biegun
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północny-San Francisco. Poczta przedrukowała z tej okazji znaczki 10 kop. z Lewaniewskim z napisem: „Przelot Moskwa-San Francisco przez biegun północny”, oczywiście w języku rosyjskim. Pośpiech spowodował, iż po-
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wstały nie tylko nadruki odwrócone. Na kilku
znaczkach zamiast litery dużej „F” w nazwie
San Francisco wydrukowano omyłkowo małą
literę „f”. Jak niewiele zachowało się więc odwrotek z małym „f”! Taki znaczek to prawdzi-
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wy rarytas, będący także jednym z najdroższych znaczków ZSRR.
Na pokład samolotu zabrano okolicznościowe specjalne przesyłki ofrankowane tym
znaczkiem. Niestety lot nie udał się, awaria
spowodowała lądowanie w rejonie Ziemi Franciszka Józefa na Morzu Barentsa. Korespondencja została opatrzona pieczątką „Z powodu przerwania lotu wysyła się normalną drogą” i dostarczona adresatom. Reprodukujemy
tu jedną z takich przesyłek.
W 1936 r. Lewaniewski dokonał przelotu z Los Angeles do Moskwy. Po dwu latach,
12 sierpnia 1937 r. sześcioosobowa załoga na
czele z Z. Lewaniewskim wystartowała na samolocie „N-209” z Moskwy do USA przez biegun północny. Na pokład także zabrano specjalną korespondencję. Lot ten zakończył się
niestety tragicznie. Łączność radiowa z lotnikami urwała się 13 sierpnia o godz. 17.50. Cała
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załoga zaginęła bez wieści. W poszukiwaniu
zaginionych brało udział 24 samolotów radzieckich i 7 zagranicznych. Bez skutku...
Jako pamięć o „upartym Polaku”, jak zwali
go koledzy, pozostały znaczki. A teraz doszła
rosyjska całostka.
W 1945 r. podczas konferencji sprzymierzonych w Jałcie J. Stalin podarował prezydentowi USA F.D. Rooseveltowi, zapalonemu zbieraczowi znaczków, wspomniany rzadki znaczek z przedrukiem z małym „f”.
Na sześciu znaczkach serii z 1935 r. pod
portretami bohaterskich lotników są dwie gałązki laurowe. Tylko na znaczku z Zygmuntem
Lewaniewskim jest jedna gałązka lauru i druga mitru. Na zakończenie pokazuję frankaturę z Brześcia w Białorusi z nazwą ulicy Lewaniewskiego.
Lew Kołosow Rybczyński
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