Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy do lektury „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”. Kronika Okręgu ma
uchronić przed zapomnieniem wydarzenia II kwartału 2004 r. Tym razem przybliżamy, choć
z pewnym opóźnieniem, sylwetkę Prezesa – Zasłużonego dla Okręgu Wielkopolskiego PZF
Kol. Bogumiła Ciesielskiego.
W „Wielkopolanach” Kol. Kazimierz Krawiarz tradycyjnie kataloguje nowe datowniki okolicznościowe. O unikalnych przesyłkach z okresu Powstania Wielkopolskiego piszą Bronisław
Brzozowski (już po raz drugi) i Stefan Petriuk. Apelujemy do wszystkich osób, które posiadają
nowe informacje na ten temat o nadesłanie ich Redakcji.
Wierzę, iż wszystkich zainteresują wrażenia ze wspaniałej ŚWF Walencja 2004. W dziale
młodzieżowym podajemy wyniki XLII Ogólnopolskiego Maratonu Olimpijskiego.
Wszystkich z pewnością zaciekawią artykuły o odwrotkach znaczków z Argentyny – niektórych znaczków wydań „Siedząca wolność” i „Stulecie Republiki” oraz o Thomasie Taplingu
– wybitnym filateliście, którego cała piękna kolekcja stała się wspaniałym darem dla British Museum w Londynie. Kol. Andrzej J. Komorowski pisze o ciekawych pierwszych „lodowych” lotach
pocztowych w Estonii.
Jak zawsze bogata jest nasza część tematyczna. Kol. Ludwik K. Malendowicz pisze o najlepszych światowych eksponatach dotyczących flory, drzew oraz kwiatów.
W „Polonikach” tradycyjnie piszemy o niektórych nowościach, głównie o modnych ostatnio
wspólnych emisjach kilku państw. Znajdziecie też Państwo kolejne „Polono-Lithuanico-Belorutheniana” pióra Lwa Kołosowa-Rybczyńskiego z Mińska i J. Witolda Żurawskiego oraz „Polono-Bohemica” pióra wybitnego czeskiego filatelisty, dra Miroslava Vostatka.
Pragnę powitać na „pokładzie WWF” nowych wybitnych autorów, a wszystkim podziękować
za miłą współpracę! Życzę przyjemnej i pożytecznej lektury.
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Z KRONIKI OKRĘGU
2004.03.27. Walencja (Hiszpania). Kongres
Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych – udział kol. L.K. Malendowicza,
który jest członkiem Biura odpowiedzialnym
za współpracę z komisjami FIP. Spotkanie
poświęcone było głównie przygotowaniom
kandydatów do wyborów władz i komisji FIP.
Delegatem PZF był kol. Adam Korc, obserwatorem kol. Przemysław Drzewiecki.
2004.04.02. Poznań. W Ośrodku Nauki
Polskiej Akademii Nauk, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19, miał miejsce kolejny z cyklu
wykład na tematy filatelistyczne. Kol. Andrzej
Komorowski wygłosił wykład „Historia poczty
Kurlandii w latach 1790-1812“. Udział w spotkaniu wzięło 13 uczestników. Żywa dyskusja
w czasie i po wykładzie.
2004.04.10. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło PZF Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2004.04.15. Turek. W Miejskim Domu
Kultury odbył się młodzieżowy konkurs filatelistyczny „Polski ruch olimpijski”. W grupie
młodszej zwyciężyła Magdalena Fret, w starszej Jan Kukulski. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę znaczki pocztowe. W czasie konkursu
w sali MDK zaprezentowano historię polskich
znaczków związanych z tematyka olimpijską
(ze zbiorów kol. Anny Kozłowskiej).
2004.04.16. Poznań. W Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk, ul. Henryka
Wieniawskiego 17/19, miał miejsce kolejny
z cyklu wykład na tematy filatelistyczne. Kol.
Andrzej Giżyński omówił „Niemcy – współdruki z zeszycików znaczkowych, arkuszy
wydawniczych, rolek automatowych, wstęg”.
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Udział w spotkaniu wzięło 11 uczestników.
Żywa dyskusja w czasie i po wykładzie.
2004.04.23. Rawicz. W Więzieniu
Okręgowym w Rawiczu pokaz filatelistyczny.
Metropolita Poznański arcybiskup Stanisław
Gądecki udzielił bierzmowania około 20
więźniom. Z tej okazji Koło PZF w 10 ekranach zaprezentowało zbiory filatelistyczne
poświęcone tematyce religijnej, w tym Janowi
Pawłowi II.
2004.04.24-05.02. Bratysława (Słowacja).
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna
OLYMPHILA 2004. Były to kwalifikacje do
wystawy OLYMPHILEX 2004.
Udział członków Okręgu Wielkopolskiego
PZF: Mieczysław Rożek (Poznań) „Ku szczytom gór” – medal pozłacany (82 pkt.); Ryszard
Prange (Poznań) „Raport o koszykówce” – medal duży pozłacany, wraz z nagrodą specjalną
za narrację eksponatu (86 pkt.); Antoni Karwacki (Poznań) „Hokej na trawie – pocztowy
i filatelistyczny wizerunek sportu” (LIT) – medal
srebrny (74 pkt.).
2004.04.24-29. Piaski k. Gostynia. Wystawa regionalna. Wśród różnych eksponatów
członkowie Koła PZF prezentowali zbiory
filatelistyczne.
2004.04.29-05.28. Swarzędz. Koła Miejskie i przy Spółdzielni Mieszkaniowej. W Klubie Filatelisty pokaz eksponatu kol. Henryka
Bogusza „Dziecko w malarstwie polskim”.
W 3 ekranach prezentowano ciekawe walory
filatelistyczne.
2004.04.30-05.03. Świebodzice. Krajowa
Wystawa Filatelistyczna. Udział wystawców
z Okręgu Wielkopolskiego: E. Jankowski (Leszno) „Leszno – zarys historii poczty” – medal
duży pozłacany; B. Ciesielski (Poznań) „Alpinizm” – medal duży pozłacany; Zygmunt
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Rosiejka (Poznań) „Siedem wieków malarstwa
europejskiego” – medal pozłacany.
2004.04.30-05.03. Ciechocinek. XI
Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki. Członkowie Okręgu Wielkopolskiego
wygłosili następujące referaty:
J. Urbanek „Prezentacja katalogu znaków pocztowych Poznania”; W. Alexiewicz
(wspólnie z Jerzym Bartke) „Datowniki urzędu
pocztowego PARIS XVI – PLACE CHOPIN”
i wspólnie z J. Żurawskim (Łódź) „Poczta
Lwowa w okresie okupacji sowieckiej 1939-1941” oraz J. Bartke (Kraków) wspólnie
z W. Alexiewiczem, „Austriackie koperty do
listów pieniężnych używane na ziemiach polskich”; J. Berbeka „Pokwitowania telegraficzne:
nadruk podwójny na Ct2 oraz próbne odbitki
stempelków na Ct 10-12”; L.K. Malendowicz
„Wystawiennictwo tematyczne w Polsce i na
świecie – analiza popularności poszczególnych tematów” oraz „Analiza wystaw I i II
stopnia w Polsce w 2003 roku – eksponaty,
ich oceny oraz uwagi ogólne”.
2004.05.07-14. Poznań. W dniu 7 maja
2004 r. z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w Gimnazjum Nr 66 Zespołu Szkół
Nr 1 w Poznaniu przy ul. Leśnowolskiej 35
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy filatelistycznej „Polska a dzieje integracji europejskiej”. Wystawę zorganizował działający
od roku Klub Europejski, prowadzony przez
nauczycielki WOS-u i języka francuskiego,
skupiający 11 uczniów. Uczniowie pokazali
na 80 kartach wystawowych, jak ściśle losy
Polski są związane z losami Europy, ilustrując
znaczkami ważne wydarzenia w Polsce i Europie, począwszy od koronacji Karola Wielkiego,
poprzez Chrzest Polski, do przyjęcia Polski do
Unii Europejskiej. Pokazano również eksponat na temat wydawnictw pocztowych na
750-lecie lokacji Poznania. Wystawa mogła
być zaprezentowana w szkole dzięki współpracy i zaangażowaniu kol. B. Ciesielskiego
– Prezesa Wielkopolskiego Okręgu Polskiego
Związku Filatelistów w Poznaniu oraz Pana
M. Szukały. Zbiory obejrzeli goście z Rady
Osiedla, Rady Rodziców, policji oraz nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej
i gimnazjum. Upominkami dla zwiedzających
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były znaczki i ulotki zachęcające do zbierania
znaczków przekazane przez ZO PZF. Wystawa
trwała do dnia 14 maja br.
2004.05.15. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im.
Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków
i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2004.05.19-06.04. Rawicz. Wernisaż filatelistyczny „Tobie Ojcze” z okazji 84. rocznicy
urodzin Jana Pawła II. Sale ekspozycyjne
Muzeum Ziemi Rawickiej, Rynek. Prezentowano eksponaty: Michał Jarczewski „Polskie
okolicznościowe nalepki polecenia na całościach pocztowych”, Tomasz Jarczewski „VI
wizyta Jana Pawła II w Polsce – polskie znaki
pocztowe – fragment”, Grzegorz Kaniewski
„Papież Jan Paweł II na znaczkach pocztowych
świata”, Andrzej Kempa „Papież Pielgrzym Jan
Paweł II na znaczkach pocztowych świata”,
Piotr Kowalewicz „Ojciec Święty na znakach
pocztowych”.
2004.05.21-14. Lublin. MWF „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” LUBLIN 2004.
Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego:
Edmund Jankowski (Leszno) „Listy, przesyłki,
wydawnictwa pocztowe i dobroczynne obozów, więzień, gett i skupisk Polaków w latach
1939-1946” – medal złoty (85 pkt.), Władysław
Ługowski (Leszno) „Papiery stemplowe Królestwa Polskiego” – medal duży pozłacany (80
pkt.), Zygmunt Rosiejka (Poznań) „Siedem wieków malarstwa europejskiego” – medal duży
srebrny (74 pkt.), Michał Jarczewski (Rawicz)
„Polskie okolicznościowe nalepki polecenia na
całościach pocztowych” – medal duży srebrny (76 pkt. MŁODZIEŻ), Tomasz Jarczewski
(Rawicz) „VI wizyta Jana Pawła II w Polsce
– polskie znaki pocztowe – fragment” – medal
duży srebrny (75 pkt. MŁODZIEŻ), Władysław
Ługowski (Leszno) „Weksle na ziemiach polskich” (LIT) – medal duży pozłacany (82 pkt.),
Władysław Ługowski (Leszno) „Katalog sygnet
na ziemiach polskich od XVIII w.”. Wyd. III
(LIT) – medal pozłacany (76 pkt.).
2004.05.20-22. Chodzież. I Targi Porcelany.
Z tej okazji w UPT Chodzież 1 Koło PZF zorganizowało pokaz filatelistyczny. W 18 ekranach
prezentowano 3 eksponaty filatelistyczne.
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2004.05.22-30. Walencja (Hiszpania).
Światowa Wystawa Filatelistyczna ESPAÑA
2004. Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego: Marek Zbierski (Poznań) „Polskie taryfy
pocztowe 1918-1939. Zbiór tabel i dokumentów” – medal złoty, 90 pkt. (LIT) – gratulacje
Redakcji WWF; Bogdan Michalak (Poznań)
„Święty Gabriel – informator klubowy” – medal
posrebrzany, 68 pkt. (LIT); „Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne” – medal posrebrzany,
68 pkt. (LIT); Antoni Karwacki (Poznań) „Hokej
na trawie – pocztowy i filatelistyczny wizerunek sportu” (LIT) – medal posrebrzany, 66 pkt.
2004.05.22-30. Walencja (Hiszpania).
Światowa Wystawa Filatelistyczna ESPAÑA
2004. Członkiem Sądu Konkursowego był kol.
Ludwik K. Malendowicz, który przewodniczył
podzespołowi oceniającemu eksponaty tematyczne.
2004.05.22-30. Rzeszów. KWF „650 lat
lokacji miasta Rzeszowa” (wystawa III stopnia). Udział kol. Pawła Matuszaka (Poznań),
który za eksponat „Poznań – historia poczty
na przełomie XIX i XX wieku” otrzymał medal
złoty. Eksponat ten został wybrany najlepszym
eksponatem wystawy.
2004.05.24-29. Gdańsk. KWF „400 lat
Gdańskiej Ordynacji Pocztowej”. Wystawa
niekonkursowa. Kol. Hanna Konopińska (Poznań) prezentowała na tej wystawie eksponat
„Poznań – historia poczty”. W katalogu wystawy artykuł kol. Marka Zbierskiego „Polskie
taryfy pocztowe”.
2004.05.24-29. Gostyń. Festyn Ekologiczny
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum. Wśród
różnych eksponatów członkowie Koła PZF
prezentowali zbiory filatelistyczne.
2004.05.28-06.30. Swarzędz. Koła Miejskie i przy Spółdzielni Mieszkaniowej. Z okazji Dnia Dziecka w Klubie Filatelisty pokaz
eksponatu kol. H. Bogusza „Bajki”. Zbiór
prezentowano w 5 ekranach.
2004.05.24-29. Gostyń. IV Wystawa Powozów Konnych. Z tej okazji zorganizowano
w mieście pocztę konną – współorganizatorem
było Koło PZF. Wydano kopertę, stosowano
datownik okolicznościowy.
2003.05.30. Iłówiec k. Czempinia. Z inicjatywy kol. kol. K. Kustry (Koło Mostostal)
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oraz N. Piślewskiego (Koło PAN) spotkanie
członków kół PZF Mostostal i PAN, połączone
z mszą świętą odprawioną w intencji filatelistów przez ks. Mateusza Tonderę, filatelistę
i proboszcza tamtejszej parafii pw. św. Andrzeja Apostoła i Matki Bożej Iłówieckiej. Udział
wzięło ponad 20 osób.
2004.06.05. Poznań. W gościnnej sali
Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul. Kramarska 2, odbyło się kwartalne
spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym
tradycyjnie uczestniczyło ponad 30 osób
z całego kraju.
2004.06.10-14. Chorzów. Finał XLII
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego „Polski Ruch Olimpijski”.
Przewodniczącym Sądu Konkursowego był
kol. Bronisław Jasicki (Poznań).
2004.06.10-14. Chorzów. Finał XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Polski Ruch Olimpijski”. Duży
sukces naszych przedstawicieli: W grupie
szkół ponadgimnazjalnych Tomasz Fortuniak
(Gostyń) zajął I, a w grupie szkół gimnazjalnych Paulina Poprawska (Tuliszków) II miejsce.
Serdecznie gratulujemy tego sukcesu.
2004.06.12. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im.
Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków
i kolekcjonerów kart telefonicznych.
Marzec 2004
Ukazało się bardzo interesujące dzieło
autorstwa kol. Marka Zbierskiego „Polskie
taryfy pocztowe 1918-1939. Zbiór tabel i dokumentów”. Książka ta, w twardej oprawie,
obejmuje ok. 570 stron druku. Dotyczy ona
bardzo interesującego zagadnienia, jakim są
taryfy pocztowe okresu międzywojennego.
W wyniku szerokich poszukiwań archiwalnych
autorowi udało się zebrać prawie komplet
dokumentów dotyczących tego zagadnienia.
W książce znajduje się 160 szczegółowych
tabel z taryfami pocztowymi i opłatami dodatkowymi przesyłek pocztowych, przekazów pieniężnych, telegramów oraz taryf
specjalnych. Zamieszczone są także taryfy do
dawnych terytoriów pruskich (Poznań, Górny
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Śląsk) oraz Portu Gdańsk, a także opłaty za
pocztę sterowcową („zeppelinową”). Autor
zamieszcza także ok. 200 zarządzeń, pełnych
lub w wersji skróconej, głównie pocztowych.
Całość uzupełnia ok. 180 ilustracji przesyłek
dokumentujących taryfy. W dziele tym autor
zawarł również szerokie streszczenia w językach niemieckim i angielskim oraz słownik polsko-angielsko-niemiecki. Twórcy opracowania
Redakcja WWF serdecznie gratuluje tak wspaniałego osiągnięcia. Kontakt z autorem: e-mail:
zbierski@interia.pl.
Marek Zbierski: „Polskie taryfy pocztowe
1918-1939. Zbiór tabel i dokumentów”. Wydanie I, Poznań 2003. ISBN 83-87005-20-7.
Druk: Mars-Graf SC, Poznań.
Czerwiec 2004
Ukazał się kolejny, 79. numer „Informatora
Klubowego Święty Gabriel”. Podobnie jak

poprzedni, ma on kolorową okładkę, ponadto
zawiera 2 kolorowe wkładki. Zeszyt otwiera
smutna informacja o śmierci księdza kardynała Franza Königa, protektora Światowej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego
Gabriela. W numerze Josef Franz Aumann
przedstawia opracowanie „Christus – spes
Europae”. Kol. Bogdan Michalak kontynuuje
opracowanie „Święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II”, zamieszcza
także artykuły „Józef Krzesz Męcina”, „Romuald Traugutt – w 140. rocznicę śmierci” oraz
„Kardynał Clemens August von Galen”. Kol.
Arkadiusz Waliński zamieszcza dalszy ciąg
opracowania „Jan Paweł II na znakach pocztowych”, a kol. Antoni Kędzior tekst „Ojciec
Święty w Pompejach”. Kol. Bogdan Michalak
zamieszcza także stałe działy – wykaz nowości
o tematyce religijnej. Serdecznie gratulujemy
tego kolejnego ciekawego zeszytu.

BOGUMIŁ CIESIELSKI
„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. Bogumiłowi
Ciesielskiemu.
Bogumił Ciesielski urodził się 11 lutego 1943 r.
w Poznaniu. Jest magistrem
geografii i inżynierem geologiem górniczym. W 1965 r.
ukończył studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, a w 1971 r. na
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Do PZF wstąpił 1 października 1954 r. i od tego czasu
jest członkiem Koła Poznań-Miasto. W latach
1976-1997 był członkiem Zarządu Koła, pełniąc
przez kilka kadencji funkcję sekretarza. Funkcję
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tę piastował do końca 1997 r. W 1981 r. założył
Klub PZF „Giewont”, zrzeszający kolekcjonerów znaków pocztowych o tematyce górskiej.
Na rzecz Klubu zorganizował wystawy filatelistyczne „Kraków 1983”
i „Góry – Poznań 1987”.
Był również organizatorem
pierwszego Zjazdu Członków Klubu.
Kol. Bogumił Ciesielski
wiele czasu poświęcił organizowaniu różnorodnych
wystaw filatelistycznych.
W latach 1981-1991 prowadził Komisję Wystaw
działającą przy Zarządzie
Okręgu. Organizował lub
współorganizował Bilateralne Wystawy Filatelistyczne
Poznań-Hanower, a także
liczne wystawy krajowe
i okręgowe, jakie odbywały się w Poznaniu.
Z ramienia Okręgu Wielkopolskiego
uczestniczył w pracach trzech ostatnich Wal-
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nych Zjazdów Polskiego Związku Filatelistów
w Bydgoszczy, Szczecinie i Ciechocinku.
W latach 1991-1993 był dyrektorem Biura
Komitetu Organizacyjnego ŚWF POLSKA’93.
Od jej zakończenia nadal pracuje w strukturach Poczty Polskiej. Obecnie pracuje w Rejonowym Urzędzie Poczty Poznań-Miasto.
W lutym 1998 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Delegatów PZF Okręgu
Wielkopolskiego powierzyło B. Ciesielskiemu
funkcję Prezesa Zarządu Okręgu. 9 lutego 2002 r.
ponownie został wybrany na to stanowisko.
Jest czynnym wystawcą filatelistycznym.
Pierwszy Jego eksponat dotyczył ropy naftowej, obecnie posiada bogaty zbiór poświęcony
wysokim górom i wspinaczce wysokogórskiej
zatytułowany „Alpinizm”. Eksponat był wystawiany i zdobywał wysokie wyróżnienia na
wielu wystawach filatelistycznych w kraju i za
granicą, także na światowych. Jest jurorem filatelistycznym III stopnia – w tym charakterze
pracował na kilku wystawach. Posiada bardzo szerokie zainteresowania filatelistyczne.
Pasjonuje Go historia poczty i filatelistyczne
regionalizmy. Zbiera materiał filatelistyczny
z takich dziedzin, jak geologia, górnictwo
naftowe, minerały, skamieliny, a także historia
poczty w Zakopanem i wielu innych. Bardzo
często prowadzi szkolenia filatelistyczne
w szkołach, organizował konkursy na projekty
znaczków pocztowych, współorganizuje poczty specjalne.

Za wieloletnią ofiarną działalność filatelistyczną otrzymał: brązową (1970), srebrną
(1973) i złotą (1977) odznakę honorową PZF.
Posiada również brązową (1993), srebrną
(1996) i złotą (2000) odznakę „Za zasługi dla
Polskiej Filatelistyki”. W 1980 r. został odznaczony „Odznaką Honorową Miasta Poznania”.
W 1993 r. otrzymał złotą odznakę „Zasłużony
Pracownik Łączności”, odznakę 100-lecia
Filatelistyki Polskiej, zaś w roku 2000 odznaczenie resortowe „Zasłużony dla Łączności”
i odznakę 50-lecia PZF.
W obecnym roku przypada 50-lecie działalności filatelistycznej kol. Bogumiła Ciesielskiego. Przez te lata dał się poznać jako wyjątkowo
uczynny, rozważny, otwarty i sympatyczny
Kolega. Powszechnie znany i lubiany, bierze
udział w wielu imprezach filatelistycznych,
i to zarówno wśród filatelistów dorosłych, jak
i młodzieżowych.
Długo czekaliśmy na prezentację sylwetki
Prezesa Okręgu Wielkopolskiego jako „Zasłużonego dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”.
Jesteśmy jednak przekonani, że czytelnicy
wybaczą Redakcji tę zwłokę. Czekaliśmy na
jubileusz Jego działalności filatelistycznej,
aby właśnie w tym szczególnym momencie
przedstawić kol. Bogumiła Ciesielskiego
oraz aby złożyć Jubilatowi serdeczne gratulacje wraz z życzeniami zdrowia i dalszej
pomyślnej działalności dla wielkopolskich
filatelistów.

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów oraz Koło
PZF przy Oddziale Poznańskim Polskiej Akademii Nauk informują, iż od października 2004 roku ponownie rozpocznie się cykl wykładów i dyskusji filatelistycznych. Odbywać się one będą w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk,
ul. Henryka Wieniawskiego 17/19, 61-713 Poznań, w sali nr 110, w piątki,
początek godz. 17.00.
Program spotkań opracowany zostanie we wrześniu br., stąd zainteresowanych prosimy o zasięgnięcie informacji w Biurze ZO Wielkopolskiego PZF – ul. Św. Czesława 2, 61-582 Poznań 16, tel. +(61) 833 54 96 lub
w internecie na stronie „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”:
http://zon8.physd.amu.edu.pl/fil/
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ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA ESPAÑA 2004,
WALENCJA, 22-30 MAJA 2004
EKSPONATY TEMATYCZNE
Po raz kolejny filateliści Hiszpanii zorganizowali światową wystawę filatelistyczną. Poczta hiszpańska, dla której organizacja tego typu
imprez jest wyjątkowo dochodowa, zapowiada już kolejną światową wystawę, i to za dwa
lata, czyli w roku 2006. Dla przypomnienia,
dotychczas w Hiszpanii odbyły się następujące
światowe wystawy filatelistyczne: ESPAÑA’75
i ESPAÑA’84 w Madrycie, GRANADA’92 oraz
ESPAÑA 2000, ponownie w Madrycie.
Wszystkie poprzednie wielkie wystawy
odbywały się w stolicy Hiszpanii,
dlatego lokalizacja obecnej
zaskoczyła wszystkich. ŚWF
ESPAÑA 2004 odbyła się
w Walencji, mieście położonym nad Morzem Śródziemnym. Początki miasta
sięgają trzeciego wieku
przed Chrystusem – powstało ono
prawdopodobnie po drugiej wojnie punickiej.
Przez 520 lat – od 718 do 1238 r. – Walencja
znajdowała się pod rządami arabskimi, stąd widoczna w mieście mieszanina stylów preromańskich, romańskich, gotyckich i arabskich.
Po ostatniej powodzi w latach 50. XX w.
koryto przepływającej przez Walencję rzeki
Turia przesunięto na zachód. Stare koryto,
o długości 13 km, wykorzystano dla miasta,
tworząc w nim liczne parki, ogrody, boiska
i place zabaw. Natomiast w pobliżu ujścia do
morza zbudowano wyjątkowo nowoczesne
– chyba już na miarę XXII w. – miasteczko
sztuki i nauki, które zaprojektował awangardowy architekt Santiago Calatrava, urodzony
w 1951 r. w Walencji, a obecnie pracujący
w Szwajcarii. W wyjątkowo nowoczesnych
pomieszczeniach hiszpańscy filateliści zor-
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ganizowali jedną z największych wystaw
filatelistycznych w ostatnich latach. W 4000
ekranów prezentowano ok. 600 eksponatów
filatelistów z 70 krajów.
W poszczególnych klasach eksponowano: tradycyjna – 145 eksponatów, historia
poczty – 152, całostki – 33, aerofilatelistyka
– 42, astrofilatelistyka – 11, tematyczna – 102,
znaków fiskalnych – 18, maksimafilii – 15,
młodzieżowa – 69, literatury – 218. Łącznie
w klasach konkursowych prezentowano 805
eksponatów – liczba eksponatów bez literatury wynosiła 587. W Klasie Mistrzowskiej FIP
prezentowano 18 eksponatów, w tym 2 tematyczne. Prezentowano także
86 eksponatów jednoekranowych, które uzyskały następujące wyróżnienia: medal złoty – 17, srebrny – 59,
brązowy – 8, zaświadczenie
uczestnictwa – 2. Niestety,
w palmaresie nie podano
ich rozdziału na klasy – w klasie tematycznej
było ich 21.
Eksponaty tematyczne prezentowały wysoki poziom, o czym świadczą uzyskane
wyróżnienia. Jeden eksponat uzyskał medal
duży złoty, 20 – złoty, 14 – duży pozłacany,
31 – pozłacany, 22 – duży srebrny, 8 – srebrny,
6 – brązowy – łącznie 102 eksponaty. Poniżej
podaję wyróżnione eksponaty – od medalu
pozłacanego włącznie do dużego złotego.
W nawiasach podaję wyróżnienia uzyskane na
wcześniejszych wystawach pod patronatem FIP
lub z uznaniem FIP (skróty medali: LG – duży
złoty, G – złoty, LV – duży pozłacany, V – pozłacany, po nich uzyskane punkty).
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Chyba po raz pierwszy w Klasie Mistrzowskiej FIP znalazły się dwa eksponaty tematyczne – oba doskonale znane. Były to:
1. Damian LAEGE (RFN). Życie ptaków Australazji. (BRASILIANA’93 – LV85; SINGAPORE’95 – G90F; ITALIA’98 – LG95; CHINA’99
– LG97; BELGICA 2001 – LG97)
2. Yannick DELAEY (Belgia) Koleje żelazne. Potrzebujemy was. (POLSKA’93 – V80;
BANGKOK’93 – LV85; MOSKWA’97 – G92;
ISRAEL’98 – G91; CHINA’99 – LG95; BELGICA 2001 – G90; PHILAKOREA 2002 – LG95;
BANGKOK 2003 – LG95)
Medal duży złoty uzyskał także znany
eksponat:
• Helmut LIST (RFN). Świat na szynach.
(GRANADA’92 – G90; GENOVA’92 – G90;
CAPEX’96 – G90; MOSKWA’97 – G90;
IBRA’99 – LG95; HAFNIA 01 – LG95; ESPAÑA
2004 – LG95)
Następujące eksponaty zostały wyróżnione
medalem złotym:
1. Albrecht ZIMMERMANN (RFN) Dzieci,
dzieci. (BANGKOK 2003 – G90; ESPAÑA 2004
– G90)
2. Alfred SCHMIDT (RFN) Roland. (IBRA’99
– G90; ESPAÑA 2004 – G91)
3. Andre LEGAY (Francja). Obłęd nacjonalizmu – I wojna światowa. (GENOVA’92 – G90;
ISTANBUL’96 – LV85; BELGICA 2001 – LV88;
ESPAÑA 2004 – G91)
4. Antonio Lacarra MIRANDA (Hiszpania)
Polowania i wyginięcie ssaków i ptaków.
(LONDON 2000 – LV85; ESPAÑA 2000
– LV88; HAFNIA 01 – G90; BANGKOK 2003
– G90; ESPAÑA 2004 – G91)
5. Dirk SPEKSNIJDER (Holandia) Kolumb
– odkrywca Nowego Świata, lider nowej
epoki. (PACIFIC’97 – V82; INDEPEX’97 – V84;
IBRA’99 – LV87; LONDON 2000 – G90;
ESPAÑA 2000 – G92; HAFNIA 01 – G93;
BANGKOK 2003 – LV87; ESPAÑA 2004
– G92)
6. Eduardo Jose OLIVEIRA DE SOUSA (Portugalia). Pojazdy motorowe. (GRANADA’92
– V82; POLSKA’93 – LV85; BRASILIANA’93
– LV88; PACIFIC’97 – V82; MOSKWA’97
– LV85; INDEPEX’97 – LV86; ISRAEL 98
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– LV88; ITALIA’98 – G91; IBRA’99 – G90;
PHILEXFRANCE’99 – G90; LONDON 2000
– G90; ESPAÑA 2000 – G93; BELGICA 2001
– G90; PHILANIPPON’01 – LG95; PHILAKOREA 2002 – G93; ESPAÑA 2004 – G93 – 16
wystaw w ciągu 12 lat!)
7. Felix ALBE (Francja) Hymn słońca.
(ESPAÑA 2004 – G90 – zachwycający debiut
tego znanego wystawcy)
8. Friedrich WEHMEIER (Niemcy) Koń
– od zwierzęcia pociągowego do towarzysza
w drodze człowieka. (BELGICA 2001 – G90;
PHILAKOREA 2002 – G92; ESPAÑA 2004
– G90)
9. Jari MAJANDER (Finlandia). Koła szansy – wprowadzenie do kolarstwa. (AMPHILEX
2002 – LV88; ESPAÑA 2004 – G91) (bardzo
duży postęp)
10. Jean-Claude ROUSSEL (Francja). Drzewo – wcześniejszy tytuł: Człowieku, słuchaj,
co mówi drzewo. (ISTANBUL’96 – V80; INDEPEX’97 – G91; PHILEXFRANCE’99 – G90;
EURO-CUPRUM 2001 – G90; ESPAÑA 2004
– G92)
11. Jose Angel Campo HUERTA (Hiszpania) Najkrwawsze rany Europy. (ESPAÑA 2000
– G91; ESPAÑA 2004 – G92)
12. Joshua MAGIER (Izrael). Uprawa ziemi
od początku rolnictwa do czasów obecnych.
(AMPHILEX 2002 – LV88; BANGKOK 2003
– G90; ESPAÑA 2004 – G90)
13. Marcel NADAL (Francja). Historia
i działanie Czerwonego Krzyża. (ISTANBUL’96
– LV85; ISRAEL 98 – LV87; ESPAÑA 2000
– G90; PHILAKOREA 2002 – G90; ESPAÑA
2004 – G92)
14. Mark BOTTU (Belgia) Jeśli chcesz iść
za mną: ewolucja życia zakonnego. (CAPEX’96
– V83; ITALIA’98 – V83; PHILEXFRANCE’99
– LV86; BELGICA 2001 – G90; AMPHILEX
2002 – G92; ESPAÑA 2004 – G94)
15. Michel PEDREDO (Francja). Jak rozpoznajemy ptaki. (GENOVA’92 – V84; SINGAPORE’95 – V80; ESPAÑA 2000 – G90; BELGICA
2001 – G92; HAFNIA 01 – LV88; BANGKOK
2003 – G92; ESPAÑA 2004 – G94)
16. Michel VANTILLARD (Francja).
Sól i sód. (GENOVA’92 – LV86; CAPEX’96
– LV89F; ISRAEL 98 – G90; PHILEXFRANCE’99
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– G91; LONDON 2000 – G92; PHILAKOREA
2002 – G91; ESPAÑA 2004 – G93)
17. Peter OSUSKY (Słowacja). Na chwałę
sportu. (GENOVA’92 – V82; PHILAKOREA’94
– LV88; SINGAPORE’95 – V80; ISTANBUL’96
– V84; PACIFIC’97 – V82; ISRAEL 98 – V83;
ITALIA’98 – V83; IBRA’99 – V83; PHILEXFRANCE’99 – LV85; ESPAÑA 2000 – LV88;
EURO-CUPRUM 2001 – LV87; PHILAKOREA
2002 – G90; BANGKOK 2003 – G90; ESPAÑA
2004 – G90, także 14 wystaw w ciągu 12
lat!)
18. Rosita WINKLER (Szwajcaria) Pies
przez wieki. (ITALIA’98 – LV86; ESPAÑA 2000
– G91; BELGICA 2001 – G90; ESPAÑA 2004
– G91)
19. Sheila FOSTER (Wielka Brytania) Róże,
róże. (CHINA’99 – LV87; LONDON 2000
– LV85; BELGICA 2001 – LV85; HAFNIA 01
– G91; ESPAÑA 2004 – G90)
20. Wolf HESS (także wystawiał jako
GUNDA, RFN) Życie i losy amerykańskich Indian. (LONDON 2000 – G92; ESPAÑA 2004
– G93)
Jak widzimy, w grupie tej znalazł się jeden
nowy eksponat kol. Felixa ALBE (Francja). Jest
to bardzo znany wystawca, za swoją „Optykę” uzyskiwał już medale duże złote. Uwagę
zwraca także piękny eksponat o kolarstwie
kol. Jari MAJANDERA, który z wystawy na
wystawę czyni olbrzymie postępy, zarówno
w prezentowanym materiale, jak i opracowaniu. Bardzo podobał mi się eksponat Joshua
MAGIERA z Izraela dotyczący rolnictwa.
Ten profesor rolnictwa w doskonały sposób
przedstawił temat. Można się od wystawcy
wiele dowiedzieć, tym bardziej że doskonale
włada naszym językiem. Inny eksponat, który
czyni stałe postępy, to opracowanie dr. Marka
BOTTU (Belgia) „Jeśli chcesz iść za mną: ewolucja życia zakonnego”. Jestem przekonany,
że na najbliższej „światówce” dołączy on do
eksponatów „dużych złotych”. Jest to przykład
eksponatu religijnego, który winien stanowić
przykład dla opracowań tego typu.
Inne opracowanie, które robi zawrotną
karierę, to eksponat dr. Wolfa HESSA (także
wystawiał jako GUNDA, RFN) „Życie i losy
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amerykańskich Indian”. Jest ono dedykowane
niezapomnianej Francesce Rapkin. Dr HESS
jest wystawcą eksponatu na medal duży
złoty, poświęconego gruźlicy. O ile eksponat
poświęcony tej chorobie opracowywał ok. 12
lat, to poświęcony Indianom powstał zaledwie
w 6 lat.
Medalem dużym pozłacanym wyróżniono:
1. Alfred KUNZ (Austria) Wino – historia,
gospodarka i kultura. (IBRA’99 – V82; BANGKOK 2003 – LV86; ESPAÑA 2004 – LV87)
2. Chan Han KIM (Korea) Nieocenione
zasoby ropy naftowej. (INDEPEX’97 – V83;
CHINA’99 – V84; PHILANIPPON’01 – LV85;
PHILAKOREA 2002 – LV85; ESPAÑA 2004
– LV88)
3. Charles-Ami BOURRET (Szwajcaria) Konie. (GRANADA’92 – V80; PACIFIC’97 – V82;
ITALIA’98 – V81; ESPAÑA 2004 – LV85)
4. Jin HUR (Korea) Zoogeograficzne właściwości ochrony fauny. (PHILAKOREA’94 – V83;
ISTANBUL’96 – V83; IBRA’99 – LV85; PHILANIPPON’01 – LV86; ESPAÑA 2004 – LV85)
5. Ludwig WOLF (Szwajcaria). Muzyka
w krajach niemieckojęzycznych. (GRANADA’92 – V80; GENOVA’92 – LV85;
PHILAKOREA’94 – LV86; CAPEX’96 – V83;
ISTANBUL’96 – V84; MOSKWA’97 – LV85;
ISRAEL 98 – LV85; CHINA’99 – V82; PHILANIPPON’01 – LV85; ESPAÑA 2004 – LV85)
6. Manuel Arencibia TOLEDO (Hiszpania)
Świat auta. (INDEPEX’97 – V81; ITALIA’98
– LV86; ESPAÑA 2000 – LV86; BELGICA 2001
– LV87; PHILAKOREA 2002 – LV88; BANGKOK 2003 – LV88; ESPAÑA 2004 – LV88)
7. Manuel Lopez CALCIZ (Hiszpania) Mali
bogowie. (PHILAKOREA’94 – LV85; CAPEX’96
– V83; ESPAÑA 2000 – LV87; ESPAÑA 2004
– LV88)
8. Martial BLANCHUT (Szwajcaria) Pies.
(GENOVA’92 – LV86; POLSKA’93 – LV85;
PACIFIC’97 – LV85; PHILEXFRANCE’99 – V83;
ESPAÑA 2004 – LV85)
9. Per LINDQUIST (Szwecja) Siła humanizmu. Ruch Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. (ESPAÑA
2004 – LV85)
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10. Peter KALLOS (Węgry) Święta Elżbieta
z domu Arpadów. (IBRA’99 – V80; HAFNIA 01
– V80; ESPAÑA 2004 – LV85)
11. Peter SUCHADOLC (Słowenia) Podbój
niedostępnego świata – alpinizm. (LONDON
2000 – V80; HAFNIA 01 – V82; PHILAKOREA
2002 – LV85; ESPAÑA 2004 – LV85)
12. Segundo Heredia MACHADO (Hiszpania) Pojazdy motorowe. (BRASILIANA’93
– LV85; PHILAKOREA 2002 – LV85; ESPAÑA
2004 – LV88)
13. Choh San YE (Malezja) Łączą przerwy
– mosty. (ESPAÑA 2004 – LV87)
14. Geoffrey McAULEY (Irlandia) Ujarzmienie wiatru – hazard na morzu. Obecnie:
Żeglarstwo oceaniczne. (PACIFIC’97 – V81;
ESPAÑA 2000 – LV86; ESPAÑA 2004 – LV87)
W tej grupie po raz pierwszy znalazł się
eksponat pana YE z Malezji o mostach. Odnotować należy także awans do tej grupy
eksponatu kol. Petera Kallosa z Węgier, na co
miało niewątpliwy wpływ zdobycie węgierskiej odwrotki Matki Boskiej, bardzo rzadkiego
i poszukiwanego waloru.
Medalem pozłacanym wyróżniono:
1. Aila KYRKI (Finlandia) Od malarstwa
naskalnego do Picassa. (MOSKWA’97 – V81;
EURO-CUPRUM 2001 – LV85; ESPAÑA 2000
– V82; PHILAKOREA 2002 – V80; ESPAÑA
2004 – V82)
2. Antonio Llado HOMAR (Urugwaj). Język
głowy – kapelusz. (PHILAKOREA 2002 – V80;
ESPAÑA 2004 – V83)
3. Arthur Feijo COITINHO (Brazylia) Wino
– historia. (PHILANIPPON’01 – V80; PHILAKOREA 2002 – V80; ESPAÑA 2004 – V81)
4. August OBERJOHAN (RFN) Energia
elektryczna. (BANGKOK 2003 – V81; ESPAÑA
2004 – V81)
5. Benito GONZALES BUGALLO (Hiszpania) Poczta czeskich skautów. (ESPAÑA 2000
– V84; ESPAÑA 2004 – V81)
6. Enrique Viruega MORALES (Hiszpania)
Ostatnia granica na ziemi. (Polarnicy) (ESPAÑA
2004 – V80)
7. Enrique y Carlos SALDANA (Hiszpania)
Podróż donikąd. (o wypadkach drogowych)
(ESPAÑA 2004 – V80)
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8. Ernst HUHNEN (RFN) Biegi, skoki,
rzuty – 3000 lat lekkoatletyki. (MOSKWA’97
– V83; IBRA’99 – V83; ESPAÑA 2004 – V80)
9. H. Ulrich JOBSKY (Niemcy) Albrecht
Dürer – jego dzieła. (HAFNIA 01 – V83; PHILAKOREA 2002 – V83; ESPAÑA 2004 – V81)
10. Jaime KAHAN (Brazylia). Naród wybrany. (POLSKA’93 – V80; BRASILIANA’93
– LV85; SINGAPORE’95 – V80; ISTANBUL’96
– V80; PACIFIC’97 – V82; ISRAEL 98 – V81;
PHILEXFRANCE’99 – V80; ESPAÑA 2000
– V80; PHILANIPPON’01 – LV87; HAFNIA 01
– LV85; ESPAÑA 2004 – V84)
11. Joao MOURA (Portugalia) Połączenia
między oceanami. (ESPAÑA 2004 – V80)
12. Jose Angel Gandara RODRIGUEZ
(Hiszpania) Kolumb. Plany, jedna wielka przygoda. (ESPAÑA 2004 – V83)
13. Julian Rodriguez FERNANDEZ (Hiszpania) Raz być skautem, zawsze być skautem.
(ESPAÑA 2000 – V83; ESPAÑA 2004 – V82)
14. Linda ANDREASON (Szwecja) Dzikie
koty. (PHILAKOREA 2002 – V80; ESPAÑA
2004 – V82)
15. Luis Martinez de Salinas TRILLO (Hiszpania) Skauting. (ESPAÑA 2004 – V83)
16. Luiz Paulo Rodrigues CUNHA (Brazylia) Człowiek pod wodą. (LONDON 2000
– V81; PHILANIPPON’01 – LV85; ESPAÑA
2004 – V83)
17. Manuel RIERA (Francja) Żółwie. (BELGICA 2001 – LV87; ESPAÑA 2004 – V83)
18. Maria de Lourdes MARCHESAN (Brazylia) Pielęgniarstwo, zawód miłości. (ESPAÑA
2004 – V82)
19. Maurizio ROCCI (Niemcy) Wino, czar
starej tradycji. (ESPAÑA 2000 – V82; ESPAÑA
2004 – V80)
20. Oleg POLJAKOV (Rosja) ZSRR – USA:
wyścig w kosmosie. (EURO-CUPRUM 2001
– V82; HAFNIA 01 – V82; AMPHILEX 2002
– V83; ESPAÑA 2004 – V83)
21. Peter DUNAI (Węgry) Węgierscy święci
królowie. (PHILAKOREA 2002 – V80; ESPAÑA
2004 – V83)
22. Raymond IRESON (Kanada) Historia
kanału panamskiego. (CAPEX’96 – V82; INDEPEX’97 – LV85; ESPAÑA 2000 – V80; BELGICA
2001 – V81; ESPAÑA 2004 – V84)
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23. Robert HUGOT (Francja) Człowiek
i las. Długa historia. (ESPAÑA 2004 – V84)
24. Ron BACKHOUSE (USA) Tenis.
(ESPAÑA 2004 – V81)
25. Soo Gay SOON (Singapur) Mapy jako
narzędzia polityczne. (ESPAÑA 2004 – V83)
26. Turid VEGGELAND (Norwegia) Gorzkie pigułki i silne krople. (HAFNIA 01 – V84;
ESPAÑA 2004 – V80)
27. V. SENTHINATHAN (Malezja) Statki
przez wieki. (ESPAÑA 2004 – V80)
28. Vincent P. LUCAS (USA). Drzewko
oliwne. Olea europea. (ESPAÑA 2004 – V80)
29. Zohar NOY (Izrael). Kino: film się
zaczyna, proszę zająć swoje miejsca. (PHILAKOREA 2002 – V83; ESPAÑA 2004 – V80)
30. Johann VANDENHAUTE (Belgia)
Od Abakusa do laptopa. (BELGICA 2001
– V82; AMPHILEX 2002 – V84; ESPAÑA 2004
– V82)
31. Pedro INTENTO (Kuba) Co stworzył
Bóg. (chodzi o telegraf – przyp. LKM) (ESPAÑA
2004 – V80)

pozłacanym na wystawach światowych. Są to
eksponaty nr 7, 11, 12, 15, 18, 23, 24, 25, 27,
28 i 31. Wśród nich bardzo ciekawe opracowanie to Enrique y Carlos SALDANA z Hiszpanii o wypadkach drogowych oraz Marii de
Lourdes MARCHESAN (Brazylia) o pielęgniarstwie. Fascynuje eksponat Soo Gay SOON
z Singapuru zatytułowany „Mapy jako narzędzia polityczne” – autor popisał się naprawdę
dużą wiedzą ogólną i filatelistyczną.
Na zdjęciu przedstawiam miasteczko sztuki
i nauki, które zaprojektował awangardowy architekt Santiago Calatrava. Po prawej stronie,
pod aleją z łukami znajduje się podziemny
parking, w którym mieściły się klasy konkursowe ŚWF ESPAÑA 2004, w środku Arquerias
– potężny budynek mieszczący muzeum nauki,
sale wystawowe, sale konferencyjne, restauracje itp., w nim eksponowano klasę honorową,
po lewej l’hemisferic – nowoczesny pawilon,
przypominający półkulę ziemską, w której
znajduje się m.in. planetarium. Wszystko jest
otoczone wodą.

W tej grupie znalazło się aż 11 eksponatów po raz pierwszy wyróżnionych medalem

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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FINAŁ XLII OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO
KONKURSU FILATELISTYCZNEGO
„POLSKI RUCH OLIMPIJSKI”
W dniach 10-13 czerwca 2004 r. w Świętochłowicach odbył się finał XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
„Polski Ruch Olimpijski”. Jak wiadomo, temat
konkursu został wybrany nieprzypadkowo,
ponieważ rok 2004 jest rokiem olimpijskim.
W sierpniu odbędą się w Atenach Letnie Igrzyska XXVIII Olimpiady ery nowożytnej.
Uroczystego otwarcia konkursu dokonał
przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF kol. Jerzy Białas. Swoją
obecnością otwarcie konkursu zaszczycili: kol.
Adam Korc – Prezes ZG PZF oraz kol. Henryk
Monkos – Wiceprezes ZG PZF. Licznie przybyli niezawodni sponsorzy, bez których trudno
byłoby zorganizować konkurs.
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Na finał przybyło 68 młodych filatelistów
z całej Polski, którzy startowali w 3 grupach
wiekowych, odpowiadających szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Uczestnicy rywalizowali, rozwiązując
testy z wiedzy filatelistycznej i tematycznej
(60 pytań). Jednym z zadań było przywiezienie swojego eksponatu (ocena do 10 pkt.)
oraz opracowanie na miejscu minieksponatu
z przygotowanego kolorowego zestawu walorów o tematyce sportowej i olimpijskiej.
Eksponaty oceniało jury pod przewodnictwem kol. Bronisława Jasickiego. Komisja po
dodaniu punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników finału ze wszystkich
konkurencji zakwalifikowała do ścisłego finału
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po 5 najlepszych uczestników z każdej grupy
wiekowej.
W ścisłym finale znaleźli się reprezentanci
Okręgu Wielkopolskiego PZF: Paulina Poprawska z MKF z Zespołu Szkół w Tuliszkowie oraz
maturzysta Tomasz Fortuniak z MKF z Gostynia. Wszyscy finaliści odpowiadali na te same
pytania, stawiane przez prowadzącego ścisły
finał kol. J. Białasa. Zapisywali odpowiedzi na
kartce, a następnie odczytywali, pokazując
kartkę kontrolującemu. Po zsumowaniu punktów okazało się, iż konieczna jest dogrywka.
Po dogrywce w grupie szkół ponadgimnazjalnych Tomasz Fortuniak (Gostyń) zajął I miejsce, a w grupie szkół gimnazjalnych Paulina
Poprawska (Tuliszków) zajęła II miejsce.
Wszyscy uczestnicy, którzy stanęli w szranki,
otrzymali nagrody.
Dla uczestników i opiekunów organizatorzy konkursu przygotowali wiele imprez towarzyszących. W dniu otwarcia i zakończenia
konkursu czynne było stoisko pocztowe z walorami filatelistycznymi, można było wykonać
okolicznościową kopertę z własnym zdjęciem
i ostemplować korespondencję okolicznościowymi kasownikami.
W pierwszym dniu pobytu uczestnicy odbyli pieszą wycieczkę z restauracji „Prowent”
w Świętochłowicach (miejsce konkursu) do
hotelu „Prima” w Chorzowie Batorym (miejsce noclegu). Podczas przemarszu przez dwa
miasta podziwiali zabytki. Atrakcją spotkania
konkursowego był wyjazd do Aquaparku do
Nowych Tychów oraz wycieczka autokarowa
do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. W parku w Chorzowie
podczas jazdy kolejką linową uczestnicy wycieczki zachwycali się przyrodą oraz obiektami

znajdującymi się na tym terenie. Młodzi filateliści z opiekunami odwiedzili jeszcze planetarium oraz „Stadion Śląski” (ku zadowoleniu
szczególnie chłopców).
Zorganizowano także liczne konkursy dla
dzieci i młodzieży – wszystkie oparte na wiedzy filatelistycznej i sportowej. Ich uczestnicy
obdarowani zostali różnymi nagrodami.
W czasie, gdy młodzież świetnie bawiła
się na dyskotece, odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne opiekunów z Komisją ds.
Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF.
W dniu zakończenia konkursu zorganizowano spotkanie z legendą polskiego futbolu
Gerardem Cieślikiem. Padły pytania do mistrza, następnie na okolicznościowych korespondentkach rozdawał on swoje autografy.
Zarówno uroczystości otwarcia i zakończenia konkursu, jak i zmagania konkursowe
– w tym prezentowanie eksponatów – oraz
towarzyszące imprezy i wymiana walorów
filatelistycznych były przedmiotem zainteresowania dziennikarzy prasowych, TV oraz
wszystkich uczestników. Młodzież – szczególnie nasza – bardzo miło wspominać będzie
pełen wrażeń finał XLII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Polski
Ruch Olimpijski”.
Na okolicznościowej kopercie widzimy
naszych reprezentantów – Paulinę Poprawską z MKF z Zespołu Szkół w Tuliszkowie
oraz maturzystę Tomasza Fortuniaka z MKF
z Gostynia.
Grażyna Tabaka
Opiekun

Zwracamy się z wielką prośbą do wszystkich starszych filatelistów!
Prosimy o pomoc w uzupełnianiu naszego eksponatu wystawowego
„Usługi pocztowe – ?”
wyróżnionego na KWF „Oława 2003” dyplomem w randze medalu dużego srebrnego
i następnie wysłanego jako przesyłka służbowa i zagubionego (!!!) przez Pocztę Polską na
trasie Oława–Częstochowa.
Wszystkim darczyńcom z góry dziękujemy za ofiarowane walory.
Zarząd Okręgu PZF, ul. Ogrodowa 67, 42-200 Częstochowa
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2004.04.17. UP 61-740 Poznań 9. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 40 mm, z następującą
treścią: „ZAMEK KRÓLEWSKI W POZNANIU
– IMIENINY PRZEMYSŁA II 17.04.2004 POZNAŃ 9”. W środku rysunek orła Przemysła II
na tarczy herbowej.
2004.05.01. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Rejonowy Urząd Pocztowy w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 40 mm, z następującą treścią: „POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ
01.05.2004 POZNAŃ 1”. Napis i herb miasta
Poznania wpisane są w kontur Polski otoczonej 12 gwiazdkami.
2004.01.05. UP 64-929 Piła 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Pile. Datownik
okrągły, o średnicy 40 mm, z następującą
treścią: „DNI EUROPY 01.05.2004 PIŁA 1”.
W środku rysunek herbu miasta Piły w otoczeniu 12 gwiazdek.
2004.05.07. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany
przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu.
Datownik prostokątny, o wymiarach 29 ×
35 mm, z następującą treścią: „UAM 85 LAT
UNIWERSYTETU W ODRODZONEJ POLSCE
07.05.2004 POZNAŃ 1”. Na rysunku zarys
fasady Collegium Maius z orłem Przemysła II.
Autorem projektu jest Lech Frąckowiak.
2004.05.14. UP 62-700 Turek 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Okręgowy Zarząd Poczty Polskiej. Datownik prostokątny, o wymiarach 29 × 40 mm, z następującą
treścią: „40 LAT MŁODZIEŻOWEGO KOŁA
FILATELISTÓW TUREK 1 14.05.2004 41 LAT
DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr
3 im. LOTNICTWA POLSKIEGO”. W środku
emblemat Lotnictwa Polskiego.
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2004.05.18. UP 63-200 Jarocin Poznański 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Kaliszu. Datownik okrągły, o średnicy 40 mm,
z następującą treścią „84 ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II 18.05.2004.
JAROCIN POZNAŃSKI”. W środku wizerunek
Jana Pawła II.
2004.05.21. UP 63-400 Ostrów Wielkopolski 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Społeczny Komitet Otwarcia Strażnicy
oraz Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Datownik
okrągły, o średnicy 38 mm, z następującą treścią: „WRĘCZENIE SZTANDARU I OTWARCIE
STRAŻNICY KOMENDY POWIATOWEJ PSP
21.05.2004 OSTRÓW WLKP. 1”. Na rysunku zarys nowej strażnicy.
2004.05.21. UP 64-800 Chodzież 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Rejonowy Urząd Poczty w Pile. Datownik
okrągły, o średnicy 40 mm, o treści: „1. JARMARK CERAMICZNY 21.05.2004 CHODZIEŻ
1.” W środku rysunek dzbana.
2004.05.22. UP 61-870 Poznań 72. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Społeczny Zespół Obchodu Jubileuszu 50 lat
po maturze 1 rocznika Technikum Budowy
Taboru Kolejowego w Poznaniu. Datownik
prostokątny, o wymiarach 29 × 32 mm, z treścią: „50 lat po maturze 22.05 2004 POZNAŃ
72”. Na rysunku czapka z emblematem szkoły. Projekt przygotowali Jan Urbanek i Andrzej
Krynicki.
2004.05.22. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Urząd Miasta Poznania. Datownik owalny,
o wymiarach 32 × 40 mm, z następującą treścią: „X DNI JEŻYC – RADA OSIEDLA JEŻYCE
22.05.2004 POZNAŃ 2”. W środku rysunek jeża z koszem z owocami na plecach.
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2004.05.23 UP 62-300 Września 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Urząd Miasta i Gminy Września. Datownik
okrągły, o średnicy 40 mm, z następującą
treścią: „EUROPRAWYBORY 23.05.2004
WRZEŚNIA 1”. W środku rysunek herbu miasta
Września w otoczeniu 12 gwiazdek. Autorem
projektu jest Michał Wypych.
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2004.05.24. UP 61-870 Poznań 72.
Datownik okolicznościowy przygotowany
przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu.
Datownik owalny, o wymiarach 30 × 40 mm,
z następującą treścią: „400 LAT GDAŃSKIEJ
ORDYNACJI POCZTOWEJ GDAŃSK – TORUŃ – POZNAŃ – WROCŁAW 24.05.2004
POZNAŃ 72”. W środku rysunek gońca
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posłańczego z XVI w. chodzącego na trasie
Gdańsk – Toruń – Poznań – Wrocław. Autorem
projektu jest Andrzej Krynicki.
2004.05.27 UP 89-310 Łobżenica. Datownik przygotowany przez Sanktuarium Maryjne
w Górce Klasztornej. Datownik okrągły, o średnicy 41 mm, z następującą treścią: „VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Niepełnosprawnych
Spotkanie u Matki Górka Klasztorna 27.05.2004
ŁOBŻENICA”; w środku logo imprezy.
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2004.05.29. UP 63-500 Ostrzeszów 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu. Datownik
okrągły, o średnicy 40 mm, z następującą
treścią: „XV OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
KLUBU „ZNAKI POLECENIA” 29.05.2004
R OSTRZESZÓW 1”. Autorem projektu jest
M. Bukczyński.
2004.05.29. UP 62-200 Gniezno 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dy-
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rekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
okrągły, o średnicy 40 mm, na obwodzie napis:
„VII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MŁODYCH LEDNICA 2000 – DAJ SIĘ ZŁOWIĆ
W SIEĆ MIŁOŚCI 29.05.2004 GNIEZNO 1”.
W środku rycina sieci rybackiej z serduszkami.
Datownik projektował Lech Frąckowiak.
2004.05.29. UP 63-800 Gostyń Poznański 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Urząd Miejski w Gostyniu. Datownik
owalny, o wymiarach 32 × 40 mm, z następującą treścią: „WYSTAWA POWOZÓW KONNYCH 29.05.2004 GOSTYŃ POZNAŃSKI 1”.
2004.05.29 UP 63-100 Śrem 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Lesznie. Datownik
półokrągły, o średnicy 36 mm, z treścią: „POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE – 40 LAT
– KOŁO W ŚREMIE 29.05.2004 ŚREM 1”. Na
rysunku znak PTL i zarys miasta Śrem.
2004.05.29. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o wymiarach 35 × 38 mm,
z następującą treścią: „MIĘDZYNARODOWY
FESTYN INTEGRACYJNY – DZIECI DZIECIOM
PRZYJACIEL DZIECKA 29.05.2004 POZNAŃ
2”. W środku rysunek znaczka Przyjaciel
Dziecka. Projekt opracowany przez Andrzeja
Krynickiego.
2004.06.05. UP 63-100 Śrem 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Lesznie. Datownik
okrągły, o średnicy 36 mm, z treścią „X LAT
SZKOŁY – ZJAZD EKONOMISTÓW 1 ZSzE
05.06.2004. – ŚREM 1”.
2004.06.11. UP 64-965 Okonek. Datownik
przygotowany przez Urząd Miasta Okonek.
Datownik okrągły, o średnicy 40 mm, z następującym napisem: „250-LECIE NADANIA
PRAW MIEJSKICH 11.06.2004. OKONEK”.
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2004.06.11. UP 62-800 Kalisz 1. Datownik
przygotowany przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Kaliszu. Datownik okrągły, o średnicy
39 mm, z treścią: „XI FESTIWAL ARTYSTYCZNYCH DZIAŁAŃ ULICZNYCH LA STRADA
11.06.2004 KALISZ 1”. Autorem projektu jest
Dariusz Chojnacki.
2004. 06.12. UP 62-563 Licheń Stary. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd
Pocztowy w Koninie. Datownik prostokątny,
o wymiarach 27 × 39 mm, z następującą
treścią: „KONSEKRACJA ŚWIĄTYNI MATKI
BOSKIEJ LICHEŃSKIEJ W LICHENIU STARYM
12.06.2004 LICHEŃ STARY”. Rysunek zarysu
świątyni. Autorem projektu datownika jest Romuald Synakiewicz.
2004.06.18. UP 64-410 Sieraków Wlkp.
Datownik przygotowany przez Dyrekcję
Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły,
o średnicy 38 mm, z treścią: „X JUBILEUSZOWE IGRZYSKA PRACOWNIKÓW POCZTY
POLSKIEJ 18.06.2004. SIERAKÓW WLKP”.
Autorem projektu jest Romuald Synakiewicz.
2004.06.26. UP 62-095 Murowana Goślina 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 40 mm,
z następującą treścią: „II LETNI FESTIWAL
MUZYCZNY W DŁUGIEJ GOŚLINIE MUSICA
SACRA – MUSICA PROFANA 26.06.2004.
MUROWANA GOŚLINA 1”.
2004.06.27. UP 64-600 Oborniki k. Poznania 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty
w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy
40 mm, z następującą treścią: „MUSICA SACRA – MUSICA PROFANA DŁUGA GOŚLINA
OBORNIKI WLKP.27.06.2004. OBORNIKI k.
POZNANIA”.
Kazimierz Krawiarz
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OKOLICZNOŚCIOWE NALEPKI POLECENIA
Reprodukujemy obok
osiem okolicznościowych nalepek polecenia.
Nalepki będą stosowane
w urzędach pocztowych
aż do wyczerpania nakładu.
Kazimierz Krawiarz

DALSZE NIEZNANE STEMPLE CENZURY
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
Jako współautor książki o polskiej cenzurze
korespondencji w latach 1918-1922 nie spodziewałem się, że już teraz będę musiał uzupełniać inwentarz stempli cenzur związanych
z Powstaniem Wielkopolskim.
Na kilka nieznanych dotąd stempli przypadkowo natrafiłem w zasobach Muzeum
Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
Przekazano je przez Dyrekcję Poczt i Telegrafów w Poznaniu 13 lutego 1934 r. Przypominam, że były to cenzury pocztowe wykonywane przez pracowników poczty, dlatego
niektóre stemple jako rekwizyty pocztowe
znalazły się w zbiorach muzealnych. Jednak
w początkowym okresie dosyć często posługiwano się określeniem „cenzura wojskowa”
(por. ryc. 3 i 6).
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Na ryc. 1 pokazuję nieznany stempel Decernatu Poczty Komisariatu Naczelnej Rady
Ludowej w Poznaniu. Była to najwyższa
władza pocztowa na wyzwolonym obszarze.
Z treści stempla wynika, że był stosowany przy
kontroli telegramów, z których bardzo mało
zachowało się, niestety, do naszych czasów.
Średnica stempla 36 mm.
Na ryc. 2 znajduje się nieznany dotąd
stempel o treści: „Główna kontrola poczty
/ w Buku” i wymiarach 53 × 9 mm. Buk to
dosyć duże miasteczko, które już w XIII w.
otrzymało prawa miejskie. Czy zachowała się
korespondencja z tą pieczątką? Na kolejnej
rycinie widać nieznaną pieczęć z godłem
i treścią: „CENZURA WOJSKOWA / POCZTA
BUK”. Średnica 33 mm.
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Ryc. 4 przedstawia nieznany stempel „CENZURA / w CZARNKOWIE” o wymiarach 34 ×
11 mm. Z miejscowości tej znany jest inny
typ stempla, pokazany w książce na str. 141.
Na ryc. 5 pieczęć z godłem miejscowości
Czempiń, zarejestrowana w naszej książce.
Dysponowaliśmy bardzo słabą odbitką koperty (ryc. 7), otrzymaną od Kol. Victora Barana
z Niemiec. Przesyłka pochodzi z 22 stycznia
1919 r. (w książce mylnie podaliśmy kwiecień). Cenzurę z tej miejscowości wymieniał
już w 1938 r. niemiecki badacz Zirkenbach
(w książce błąd – 1928). Na ryc. 6, 6a i 6b
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przedstawiam tę samą pieczęć, modernizowaną w czasie eksploatacji. Usunięto pierwotnie
słowo „Wojskowa”, gdyż, jak wspomniałem,
była to cenzura pocztowa. Po usunięcia słowa
„Cenzura” pieczęć była wykorzystywana jako
pieczęć urzędowa. Ilustracje 6 i 6a zostały odrysowane przez kreślarza i takie pokazaliśmy
w książce (ryc. 221). Rycina 6b jest odbitką
kserograficzną z oryginału po przeróbkach.
Z całą pewnością nie są to ostatnie odkrycia
nieznanych stempli cenzury i spodziewamy się
dalszych informacji.
Bronisław Brzozowski
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MAŁO ZNANE CENZURY
Z POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1920
Bardzo cenną pozycją w polskiej filatelistyce
jest książka Bronisława Brzozowskiego i Jerzego Tokara „Polska cenzura wojskowa w latach
1918-1922”. Ta wydana pod redakcją Andrzeja Kłosińskiego i Krzysztofa Krupy pozycja jest
podstawowym źródłem wiedzy dla wszystkich
osób zajmujących się tym działem filatelistyki.

Oczywistym było, iż ukazanie się tej książki
przyczyni się do poszukiwania nowych cenzur
i ich zaprezentowania filatelistom.
Nawiązując do tej pięknej monografii,
pragnę przedstawić czytelnikom trzy cenzury
z Postania Wielkopolskiego, które nie były
znane jej autorom. Cenzury te posiadam
w swoim zbiorze.
Pierwsza z nich to kartka pocztowa
wysłana z Ryczywołu 12 maja 1919 r. Skasowana ona została niemieckim datownikiem RITSCHENWALDE. Po lewej stronie
znajduje się odbity w kolorze niebieskim
stempel dwuwierszowy „Cenzura pocztowa / w Ryczywole”. Nad nim znajduje się
pieczęć cenzury wojskowej „Militärisch
geprüft”, najprawdopodobniej z Piły.
Na następnej rycinie przedstawiam
kartkę pocztową wysłaną 29 kwietnia
1919 r. z Krzywinia. Skasowana ona została niemieckim datownikiem okrągłym,
z mostkiem „KRIEWEN (BZ. POSEN)”.
Obok, w kolorze niebieskim, odbita została pieczęć okrągła, trzyobrączkowa,
z grubą obrączką zewnętrzną. W środku
wizerunek orła w koronie, pomiędzy
obrączką wewnętrzną i środkową napis
„CENZURA POCZTY w KRZYWINIU”.
Na lewo od znaczka niebieska pieczątka
„Militärisch geprüft”, po lewej stronie
ta sama pieczęć, najprawdopodobniej
także z Piły.
Na ostatniej rycinie widzimy widokówkę, z naklejonym znaczkiem typu
„Germania”, wysłaną z Wrześni 12 maja
1919 r. Znaczek skasowany został niemieckim datownikiem okrągłym, z mostkiem „WRESCHEN”. Na znaczek nakłada
się także niebieski dwuwierszowy stempel
„Cenzura wojskowa / pow. Wrześnicki”.
Myślę, że opisane cenzury spotkają
się z zainteresowaniem czytelników.
Stefan Petriuk
Langballigholz, RFN
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ZE ŚWIATA ODWROTEK
ARGENTYNA
W cyklu prezentacji odwrotek znaczków
pragnę przybliżyć czytelnikom odwrotki
znaczków Argentyny. W kraju tym pierwsze
odwrotki wystąpiły w wydaniu z lat 1899-1903. Wydanie to obejmuje 21 znaczków
przedstawiających alegorycznie „siedzącą

• Sc #139a; 1 peset; niebieski i czarny;
(1500/525)
• Sc #140a; 5 p; pomarańczowy i czarny;
(2750/-) – fot. 1.
• Sc #141a; 10 p; niebieski i czarny; (3500/-)
– fot. 2.

Fot. 1

wolność”. W katalogu Scotta oznaczone są
one numerami 122-142, przy czym #132
występuje w 2 odmianach koloru – zieleni
morskiej oraz ciemnoniebieskiej (#132B). Są
to znaczki perforowane 111⁄2, 12 oraz o perforacji złożonej. Szesnaście najniższych wartości
(centavos) ukazało się w mniejszym rozmiarze,
podczas gdy z nominałem pesetowym znaczki
te są znacznie większe. Właśnie wśród tych
ostatnich pojawiły się odwrotki winiety, którymi są (w nawiasie wycena katalogowa znaczka
czystego i kasowanego):

WWF 41/3 (2004)

Fot. 2
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• Sc #142a; 20 p; czerwony i czarny;
(-/2000)
O odwrotkach tych nie ma zbyt wiele informacji. Według danych aukcyjnych #139a ukazał się tylko w liczbie 50 szt. (1 arkusz drukarski), z których część była użyta na przesyłkach
pocztowych. Znaczek ten w 2001 r. osiągnął
na aukcji cenę 1350 $. Istnieje sześcioblok tego
znaczka, z prawym i górnym marginesem i numerem na marginesie 00079. Uważa się, że
jest to największa wielokrotność tej odwrotki,
którą na tejże aukcji sprzedano za 7250 $.
Znaleziono także tylko 1 arkusz (50 znaczków) odwrotki #140a. Z tego arkusza istnieje
szereg wielokrotności, znaczki pojedyncze
są bardzo rzadkie. Taką odwrotkę sprzedano
w 2001 r. za 1700 $. Z tego arkusza pochodzi
największa znana wielokrotność odwrotek
Argentyny – i jedna z największych rzadkości
tego kraju – czysty 10-blok (5 × 2 znaczki)
z 2 marginesami (fot. 1). W 2001 r. ten dziesięcioblok sprzedano na aukcji firmy Shreves
za 12.000 $.
Kolejne odwrotki Argentyny pojawiły się
w 1910 r., w serii upamiętniającej 100-lecie
Republiki. Seria ta obejmuje 16 znaczków
o numerach 160-175. Ilustracje tych znaczków przedstawiają różnych bohaterów Argentyny oraz piramidę Majów, a ich nominał
wynosi od 1⁄2 c do 20 p. Wśród tych znaczków
7 pojawiło się jako odwrotki. Są to znaczki (nr
katalogowy, nominał, ilustracja, kolor, wycena
w katalogu Scotta):
• Sc #160a; 1⁄2 c; piramida Majów; czarny
i szaroczarny; (650/-) – fot. 3.
• Sc #161a; 1 c; Nicolas Rodriguez Pena
i Hipolito Vleytes; niebieskozielony i czarny;
(650/-)
• Sc #162a; 2 c; spotkanie w domu Pena;
oliwkowy i szary; (800/-) – fot. 4.
• Sc #164a; 4 c; spotkanie w domu Pena;
ciemnoniebieski i zielony; (375/-)
• Sc #167a; 12 c; spotkanie w domu Pena;
jasnoniebieski; (650/-)
• Sc #171a; 50 c; piramida Majów; karminowy i czarny; (650/-)
• Sc #173a; 5 p; spotkanie w domu Pena;
pomarańczowy i fioletowy; (650/-)

94

Fot. 3

Fot. 4

Opisy aukcyjne podają, iż znaczków tych
wydrukowano po 50 sztuk. Zostały one „odzyskane” z makulatury drukarskiej, którą celowo
pognieciono, stąd stan tych znaczków nie jest
zbyt dobry. W 2001 r. na aukcji Grega Manninga cały komplet tych odwrotek sprzedano
za 4.313 $. Pojedyncze odwrotki uzyskują
cenę do 600 $.
Kolejna odwrotka Argentyny pojawiła się
w 1917 r. Jest to znaczek #246a, o wartości
20 p, przedstawiający Jose de San Martina;
w kolorze ciemnoniebieskim i bordowym (fot.
5). W katalogu Scotta znaczek ten jest wyceniony na 1200/875 $. Znaczek ten umieszczony jest w znanym katalogu odwrotek autorstwa
Sellingera. Jak podają źródła aukcyjne, prawdopodobnie znane są tylko 22 egzemplarze
tego znaczka, z tego 12 to znaczki czyste. Na
aukcji firmy Shreves w 2001 r. taki znaczek został sprzedany za 725 $. Podobna odwrotka,
ale w nieco zmienionym wzorze (Sc # 338a),
w kolorach ciemnoszarym i brązowym, ukazała się w 1923 r. Katalog Scotta nie podaje ceny
tego znaczka. Na temat tej odwrotki nie znalazłem także żadnej informacji aukcyjnej.
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czy wszystkie te odwrotki to makulatura filatelistyczna (chociaż każda odwrotka jest – prawdę
mówiąc – właśnie makulaturą).
Źródła

Fot. 5

Jak wynika z powyższego zestawienia,
odwrotki te są rzadkie, ale w porównaniu z innymi nie najdroższe. Pozostaje do wyjaśnienia,

Katalogi aukcyjne firm Shreves Philatelic Galleries,
Inc. USA, Greg Manning, USA i Cherrystone,
USA.
Scott 1998 Classic Specialized Catalogue 18401940
Sellinger, M.: Sellinger’s Inverted Stamps of the World
Catalogue (The Author, White Plains, New York,
1994-1995)

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

POCZET WYBITNYCH FILATELISTÓW
THOMAS KEAY TAPLING (1855-1891), OFIARODAWCA
„THE TAPLING COLLECTION” W MUZEUM BRYTYJSKIM
Przebywając ostatnio w Londynie, miałem
możliwość podziwiania w Muzeum Brytyjskim
pięknej kolekcji ofiarowanej przez pana Thomasa Keay Taplinga. Prawdopodobnie jest to jedyny
wielki zbiór filatelistyczny
z XIX w., który pozostał
w pierwotnym opracowaniu.
Obejmuje on znaki pocztowe całego świata z lat 1840-1890, w tym prawie komplet
wydań podstawowych oraz
równie pokaźny dział całostek pocztowych. Kim był
ten znany filatelista, zmarły
w wieku zaledwie 35 lat?
Thomas Keay Tapling urodził się 30 października
1855 r. Uczęszczał do Harrow School, a od 1870 r.
do słynnego Trinity College w Cambridge.
Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze,
uzyskując stopnie naukowe w zakresie sztuk
i prawa (angielskie stopnie MA oraz LLB).
Był bardzo dobrym sportowcem, kapitanem
drużyny krykieta w swoim kolegium, dobrym
jeźdźcem konnym i wreszcie wyborowym
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strzelcem. Po tych studiach rozpoczął studia
medyczne, jednakże w czasie ich trwania zdecydował się, iż będzie prawnikiem. W 1880 r.
został wpisany do rejestru
adwokatury.
Całe jego życie zmieniło się w 1882 r., kiedy to
zmarł jego ojciec, po którym
został szefem handlującej
dywanami hurtowni „Thomas Tapling & Co.”, której
siedziba mieściła się w Londynie przy ulicy Gresham.
Porzucił zawód prawnika
i z całą energią poświęcił
się nowym obowiązkom.
Rychło zaangażował się
w politykę. W roku 1885
startował w wyborach do
parlamentu z ramienia konserwatystów, ale przegrał 166 głosami (okręg
Harborough w Leicestershire). W następnych
wyborach zwyciężył 1138 głosami.
T.K. Tapling już w wieku 10 lat zaczął zbierać znaczki. Hobby to kontynuował w czasie
nauki i studiów, bardzo szybko stał się więc doświadczonym filatelistą. Nie zachowały się in-
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formacje, kiedy został członkiem „The London
Philatelic Society”, ale już w czerwcu 1876 r.
należał do jednego z komitetów, a w roku 1881
został wiceprezydentem. W 1882 r. zakupił za
3000 $ od W.E. Image sławny zbiór, który był
jednym z najlepszych w Wielkiej Brytanii.
W zbiorze tym szczególnie cenne były Stany
Zjednoczone oraz rzadkie całości Niemiec.
Później Tapling zakupił znaczki europejskie
od pana W.A.S. Westoby i przejął przepiękną
kolekcję Mauritiusa, którą w czasie służby na
tej wyspie zebrał major E.B. Evans. To właśnie
w tym zbiorze znajdował się sławny 1d. „Post
Office” na oryginalnej kopercie. Z kolekcji
kapitana Weare’a zakupił wspaniałe wczesne
wydania Afganistanu, od pana E.B. Luarda bezcenne wczesne wydania Gujany Brytyjskiej.
Ponadto wiele bardzo dobrych pozycji kupił
ze zbiorów De Ysasi, Camerona, Burnetta i Castle. W 1887 r. na rynku pojawiła się sławna
kolekcja pana Caillebotte’a, którą oczywiście
zakupił pan Tapling, dodając ją do swego i tak
już wspaniałego zbioru. Z tej kolekcji Tapling
przejął albumy, w których umieścił także swoje znaczki. Prawdopodobnie nie był to album
ostateczny, o jakim Tapling marzył, bowiem
w tym samym czasie zakupił od sędziego
Philbricka 100 luksusowych, oprawionych
w czerwoną skórę albumów. Albumy te były
specjalnie wykonane dla Philbricka, ale w międzyczasie sprzedał on swój zbiór Ferrariemu.
Zbiór Taplinga zawiera znaczki i całostki
całego świata wydane do 1890 r. Zasadniczo
zbierał znaczki nie stemplowane. Gdy nie
mógł nabyć takich, braki uzupełniał stemplowanymi. Szczególnie interesował się platingiem, stąd kupował różne wielokrotności, które
pomagały odtworzyć arkusze. Był pierwszym,
który odtworzył arkusz Tasmanii 1 p niebieskiej
(Scott #1, 1853 rok). Odkrył także, iż oktagonalna 4-pensówka (#2, 1853) drukowana była
dwoma płytami; również je odtworzył. Był
także jednym z najważniejszych uczestników pierwszego platingu „Widoku Sydney”,
znaczka Nowej Południowej Walii (#77, 1 p,
z 1888 r.). Większość materiału otrzymał od
wpływowych krewnych tam mieszkających.
Dwupensówkę Mauritiusa „Post Office” Tapling otrzymał od Ferrariego w zamian za
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rzadką odmianę znaczka Punch, dawnego
wasalnego księstwa Kaszmiru w północnych
Indiach, o wartości 1/2 anna, kolor czerwony
(Sc #1B, 1879).
Jako autor T.K. Tapling publikował artykuły
o znaczkach Nowej Południowej Walii, Tasmanii, Turcji i Afganistanu.
Od młodych lat Taplinga trapiły różne
choroby, szczególnie związane z układem
oddechowym. Niezbyt dobrze znosił zimny
klimat, stąd najlepszym okresem jego życia
był kilkunastomiesięczny pobyt w Indiach,
w których przebywał jako zawodnik drużyny
krykieta. Zimę 1890 r. spędził w swym wiejskim domu w Gumley Hall, w Leicestershire.
Była to ostatnia zima jego życia. Pełniąc
obowiązki parlamentarzysty w Londynie przeziębił się. Po powrocie do domu pojawiły się
komplikacje, które doprowadziły do fatalnego
zapalenia opłucnej. Zmarł 11 kwietnia 1891 r.
w wieku zaledwie 35 lat.
Już w roku 1889 ten bogaty wiktoriański
biznesmen zapisał swój zbiór filatelistyczny
Muzeum Brytyjskiemu. Przekazał cały zbiór
znaków pocztowych oraz wszystko związane
z ich zbieraniem. Warunkiem otrzymania tego
zbioru było jego utrzymanie w całości pod
nazwą „The Tapling Collection” oraz jego
nieograniczone udostępnianie prezydentowi
i sekretarzowi Towarzystwa Filatelistycznego.
W latach 1892-1899 kolekcję opracowywał
– najprawdopodobniej zgodnie z wolą Taplinga – pierwszy jej kurator, pan Edward Bacon.
Był on długoletnim przyjacielem Taplinga, jest
także uznawany za jednego z najznamienitszych filatelistów w historii.
Kolekcja Taplinga uzyskała wyjątkowe
znaczenie, ponieważ stanowiła ona podstawę
standardowych podręczników i książek filatelistycznych publikowanych przez Londyńskie
Towarzystwo Filatelistyczne (od 1906 r. zmieniło ono nazwę na Londyńskie Królewskie
Towarzystwo Filatelistyczne). Publikacje te wywierały wpływ na wydawane katalogi. W zbiorze tym znajduje się wiele znaczków czystych,
odmiany koloru, eseje i próby, wielokrotności,
a także całostki i całości pocztowe.
Kolekcja Taplinga obejmuje 4500 kart.
Po raz pierwszy wystawiono ją w 1903 r.
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Umieszczone są one na pionowo zawieszonych w szafach 1138 ramach, które przechowywane są bez dostępu światła. Ten sposób
ekspozycji kopiowany jest przez inne muzea
filatelistyczne.
Do najrzadszych pozycji w kolekcji Taplinga należą:
• Złote Wybrzeże: Sc #9, 1883 rok, czarny
przedruk „1D” na Sc #7 (4p czerwono-fioletowy), kasowany. Prawdopodobnie istnieje drugi
egzemplarz tego znaczka, który znajdował się
w zbiorze Ferrariego.
• Wielka Brytania: Sc #33 z 1864 r. (1p,
różowo-czerwony), płyta nr 77, czysty, istnieje
prawdopodobnie kilka egzemplarzy.
• Hawaje: Sc #2-4 z lat 1851-1852; „Misjonarze”.
• India: Sc #6c z 1854 r., 4 anna, odwrotka
głowy królowej Wiktorii – dwa egzemplarze na
kopercie; unikat!
• Mauritius: Sc #1-2 z 1847 roku. Sławny
„Post office”, 1p na kopercie, 2p czysta!
• Hiszpania: Sc #8, z 1851 r., 2 reale, błąd
koloru (jeden z 3 znanych).
• Szwajcaria (Zurych): Sc #1L1 z 1843 r.,
4r, unikatowy pasek 5 znaczków.
• Urugwaj: Sc #4-5 z 1858 r., „Słońce
Majów”, 120c niebieski i 180c zielony, jako
tete-beche, dwa spośród 5 znanych.
• Zachodnia Australia: Sc #3a z 1854-1855 r., 4p, łabędź, niebieski, odwrotka ramki,
stemplowany, istnieje kilkanaście egzemplarzy.
W Muzeum eksponowane są kraje zaczynające się od litery M do Z. Pozostałe kraje
można oglądać po uzgodnieniu.
Niezależnie od wspaniałego zbioru, nazwisko Taplinga nosi – przyznawany od 1920 r.
– srebrny medal Londyńskiego Królewskiego
Towarzystwa Filatelistycznego. Jest on przyznawany co 2 lata za najlepsze opracowanie
filatelistyczne wygłaszane w tym okresie Towarzystwu.
Na podstawie informacji ABPS (Stowarzyszenia Brytyjskich Towarzystw Filatelistycznych) podaję także dane o niektórych osobach
związanych ze zbiorem Taplinga.
Beacon, Sir Edward Denny (1860-1938).
Z jego inicjatywy w Londyńskim Towarzystwie
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Filatelistycznym w 1893 r. powołano komitet
ekspertów. Posiadał piękny zbiór znaków
pocztowych Japonii oraz całostek całego świata. W latach 1892-1899 opracowywał dla Muzeum Brytyjskiego kolekcję Taplinga. Muzeum
przekazał swój zbiór całostek. Od 1913 r. był
kuratorem zbioru królewskiego. Prezydent
RPSL (Londyńskie Królewskie Towarzystwo
Filatelistyczne) w roku 1917. W roku 1906
wyróżniony medalem Lindenberga, w 1933
medalem Taplinga. Autor licznych artykułów
filatelistycznych i monografii.
Barnett, Maitland James (1844-1918).
W latach 1879-1886 był honorowym sekretarzem i skarbnikiem RPSL. W tychże latach był
edytorem londyńskiego „Philatelic Record”.
W 1885 r., kiedy przenosił się na kontynent,
sprzedał swój zbiór firmie Pemberton, Wilson
& Co. Z tego zbioru wiele wczesnych rarytasów kupił Tapling. Zmarł w Rzymie.
Castle, Marcellus Purnell (1849-1917).
Absolwent King’s College. Prezydent RPSL
w 1913 r. W latach 1892-1917 był edytorem
„London Philatelist”. Członek komitetu ekspertów. Posiadał specjalizowane zbiory znaczków
Australii, koloni brytyjskich, Oceanii oraz Europy. Te ostatnie zawarte były w 67 dużych
albumach.
Evans, Edward Benjamin (1846-1922). Major Artylerii Królewskiej. Członek zarządu
RPSL, członek komitetu ekspertów. Doskonały
filatelista, publicysta i sędzia filatelistyczny.
W 1878 r. przedstawił Międzynarodowemu
Kongresowi Filatelistów (Congrès International
des Timbrophiles) w Paryżu swoje opracowanie o Mauritiusie, za które uzyskał najwyższe
wyróżnienie Francuskiego Towarzystwa Filatelistycznego. Opracował dla firmy Pemberton, Wilson & Co „Katalog dla zbieraczy”.
W 1891 r. podobny katalog opracował dla
firmy CH Mekeel Publishing Co w USA. Opracował również nowe wydanie podręcznika
filatelistyki „El Pemberton’s Philatelic Handbook”. Wydał monografię „Mulready i jego
karykatury” (1891) oraz dla młodzieży opracowanie „Znaczki i zbieranie znaczków”
(1894). W latach 1890-1914 był edytorem
„Stanley Gibbons Monthly Journal”. Autor zna-
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czących artykułów, szczególnie o Mauritiusie,
w II tomie opracowania „Znaczki pocztowe
kolonii brytyjskich, posiadłości i protektoratów
w Afryce” (1900). Jako wojskowy stacjonował
na Mauritiusie, gdzie zakupił sławny „Post
office”, 1p na kopercie. List ten, jak i szereg
innych cennych pozycji jego kolekcji zakupił
ok. 1885 r. T.K. Tapling. Po tym okresie specjalizował się w znaczkach USA (wydania
konfederacyjne), Mulready oraz w wydaniach
stanów Indii. Był sędzią na Londyńskich Wystawach Filatelistycznych w latach 1890, 1897
i 1906. W 1921 r. powołany do „Pocztu wybitnych filatelistów” – RDP.
Image, William Edmund (1807-1903). Rozpoczął zbieranie „całego świata“ w 1859 r.;
swój zbiór sprzedał T.K. Taplingowi w 1882 r.
za 3000 £. Kolekcja obejmowała bardzo dobre
znaczki Gujany Brytyjskiej, Australii, Mauritiusa, USA, Filipin, wydania lokalne oraz Europę.
W zbiorze Mauritiusa nie posiadał jednakże
2p „Post office” – nie zdecydował się na zakup egzemplarza oferowanego mu przez J.B.
Moensa za 240 £. W 1886 r. przekazał swój
zbiór literatury filatelistycznej RPSL – bibliotece
towarzystwa.
Philbrick, Frederick Adolphus (1836-1910).
Doradca Królewski (tytuł nadawany wybitnym
adwokatom). Fundator RPSL i jego prezydent
w latach 1878-1892. Posiadał bardzo dobre
zbiory, w szczególności Wielkiej Brytanii,
Australii, Gujany Brytyjskiej, Mauritiusa (po-

siadał zarówno 1p, jak i 2p „Post office”),
Hawajów, wydania konfederacyjne USA oraz
Filipin. Odtworzył arkusze Gujany Brytyjskiej
z 1862 r. (SC #35-43, wydanie „drukowane”), zainicjował pierwszy plating „Widoku
Sydney”, znaczka Nowej Południowej Walii
(#77, 1 p, z 1888 r.) oraz innych znaczków
tej kolonii, dokonał także platingu pierwszego
wydania Filipin. W 1880 r. za 8000 £ sprzedał kolekcję – z wyjątkiem Wielkiej Brytanii
– Ferrariemu. Wielką Brytanię – oprócz znaków fiskalnych i całostek – sprzedał w 1894 r.
Wspólnie z W.A.S. Westobym w 1881 r. wydał
podręcznik „Znaczki pocztowe i telegraficzne
Wielkiej Brytanii”.
Westoby, William Amos Scarborough
(1815-1899). Prawnik, autor licznych publikacji z zakresu prawa. Jako „Paryski kolekcjoner” pisał w „Filateliście” oraz w „Magazynie
Zbieraczy Znaczków”. W latach 1885-1895
był edytorem „Philatelic Record”. Wspólnie
z F.A. Philbrickiem wydał w 1881 r. podręcznik „Znaczki pocztowe i telegraficzne Wielkiej
Brytanii”. Autor podręcznika „Znaczki pocztowe Zjednoczonego Królestwa wydane w ciągu
pięćdziesięciu lat” (1891) oraz dwutomowego
dzieła „Znaczki naklejane Europy” (tom I
– 1898, tom II – 1900). Odkrył pierwszą znaną kopię znaczka Hiszpanii: Sc #8, z 1851 r.,
2 reale, błąd koloru – znaczek niebieski.
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

PIERWSZE LOTNICZE PRZEWOZY POCZTY NA TRASIE
TALLIN (ESTONIA) – HELSINKI (FINLANDIA)
TZW. LOTY LODOWE
Z uwagi na coroczne zamarzanie wód Zatoki Fińskiej, często uniemożliwiające korzystanie ze szlaków wodnych nawet z pomocą
lodołamaczy, władze pocztowe starały się zapewnić łączność pocztową młodej republiki
Estonii z bratnim krajem z drugiej strony morza - Finlandią. Poczta była kierowana drogą
kolejową przez Niemcy do Szwecji i następnie
Finlandii. Można było też wykorzystywać stare
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carskie połączenia via Piotrogród, lecz w Rosji
trwała zawierucha porewolucyjna i ten kierunek został otwarty dopiero po kilku latach.
Tymczasem podjęto energiczne działania,
które zaowocowały porozumieniem poczty
z siłami zbrojnymi i uruchomieniem trzeciego
na świecie połączenia lotniczego z przewożącymi niewielkie ilości poczty samolotami
myśliwskimi z pilotami wojskowymi za ste-
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Ryc. 1. Połączenie lotnicze między Tallinem a Helsinkami

rami. Latały one co prawda nieregularnie,
ale zgodnie z zamieszczanymi ogłoszeniami
i przewidywanym harmonogramem lotów.
Historycy poczty wymieniają cztery lata,
kiedy to kursowały samoloty wykonujące przewozy, nazwane później „lotami lodowymi”.

w 1920 roku
Loty trwały od 7 lutego (kiedy to samoloty
estońskie dowodzone przez kapitana Otsi
przyleciały do Finlandii na lotnisko wojskowe
Santahamina, przywożąc 164 kg poczty) do
15 marca. Łącznie wzięły w nich udział 22
samoloty estońskie (marki Avro) oraz 20 fińskich (marki Breguet). Wykonano 21 przelotów pocztowych (11 z Estonii i 10 z Finlandii).
Na początku poczta estońska nie oznaczała
w szczególny sposób korespondencji przewożonej drogą lotniczą i dopiero w końcu lutego,
a więc po trzech tygodniach funkcjonowania
połączenia Tallin–Helsinki i z powrotem, na
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przesyłkach nakazano umieszczać adnotację
„Öhupostiga”, co oznacza „pocztą lotniczą”.
Wykonano specjalny stempel, niestety nie używany na wszystkich (!?) przesyłkach.
Spotykane są i inne odręczne oznaczenia
o zbliżonej treści, np. „Ōhupost”. Brak było
określonych reguł zebranych w formie stosownych przepisów pocztowych.
Specjalna taryfa pocztowa weszła w życie
od 20 lutego, kiedy to wprowadzono dodatkową opłatę w wysokości 5 marek estońskich

Ryc. 2. Sylwetka typowego samolotu myśliwskiego
z lat 1918-22
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Ryc. 3. Polecony list lotniczy ze stemplem „Öhupostiga”, ofrankowany zgodnie z taryfą
7.50 Mk (2.50 Mk za list do 15 gramów oraz 5 Mk opłaty za pocztę lotniczą)

za kartkę oraz list do 15 gram (co stanowiło
bardzo wysokie porto) poza normalnymi
opłatami jak za przesyłkę. 13 marca 1920 r.,
a więc na dwa dni przed zamknięciem lotów,
ujrzał światło dzienne specjalny znaczek, wydany jako definitywny, o nominale 5 marek,
z sylwetką samolotu w trójkącie (Michel nr
14), nieząbkowany, drukowany w systemie
tete-beche (ryc. 4).

Ryc. 4. Parka „tete-beche” definitywnego znaczka
lotniczego Mi 14

Ciekawostką jest, że, po pierwsze, są potwierdzone użycia pocztowe tego znaczka
z datą 11 i 12. marca, a więc na dzień i dwa dni
przed wejściem do obiegu tego znaczka, i po
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drugie – znaczek został wydany w relatywnie
bardzo dużym nakładzie, z którego sprzedano
(w maleńkiej Estonii, liczącej niespełna półtora
miliona obywateli) aż 238315 sztuk.
Na ryc. 5 widać list do Szwajcarii, ofrankowany zgodnie z taryfą lotniczą 2,50 Mk +
5 Mk, który jednak na pewno nie brał udziału
w „locie lodowym”, i to pomimo pasującej
daty na stemplu – 13.3.20.
Na ryc. 6 widać list do Finlandii, a więc
zaadresowany zgodnie z kierunkiem „lotów lodowych”, ofrankowany analogicznie
2,50 Mk + 5 Mk, lecz z datownikiem 31.3.20
(na odwrocie stempel odbiorczy Helsinki z
3.IV.20), a zatem i ten list nie został przewieziony drogą powietrzną. W tym jednak
wypadku można postawić hipotezę, że poczta
spóźniła się z ogłoszeniem odwołania lotów
bądź nagle zmieniła się sytuacja lodowa na
Zatoce Fińskiej, a w międzyczasie napłynęła
poczta do przewozu lotniczego do Helsinek
naznaczonego na początek kwietnia (?) i skierowano ją do transportu morskiego. Może
na to wskazywać stempel odbiorczy odbity
z datą o kilka dni późniejszą. Generalnie
można stwierdzić, że zdecydowana większość
przesyłek ofrankowanych za pomocą znaczka
lotniczego przybyła do Finlandii statkiem
w terminie późniejszym.
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Ryc. 5. List do Berna w Szwajcarii z 13.3.1920, który nie był przewieziony „lotem lodowym”

Ryc. 6. Polecony list z Tallina do Finlandii, wysłany 31.3.1920 – lecz nie przewieziony „lotem lodowym”

w 1923 roku
Drugi sezon „lotów lodowych” trwał od
9 lutego, kiedy to na lotnisku Santahamina
w Helsinkach wylądował estoński samolot
z 20 kg poczty, do 29 marca. Tym razem
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wykorzystano cywilne samoloty niemieckiej
konstrukcji Sablatnig, należące do nowo założonego towarzystwa „Aeronaut” z siedzibą
w Tallinie.
Początkowo latano trzy razy w tygodniu,
ale od 12 marca już codziennie, tak wzrosło
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lotniczy z dwupłatowcem na żółtym tle stracił
ważność z końcem 1923 r.

w 1924 roku

Ryc. 7. Pieczęć towarzystwa „AS Aeronaut”

zapotrzebowanie na transport lotniczy do
Finlandii i dalej Szwecji (albowiem w międzyczasie Finowie otworzyli własną linię do
Sztokholmu). Trzeba jednak stwierdzić, że codziennie latali pasażerowie, natomiast poczta
tylko we wtorki i piątki!
Przesyłki „lodowe” nie były specjalnie
oznaczane (brak stempla poczty lotniczej),
a na dodatek na poczcie przechodzącej przez
Helsinki tranzytem nie przystawiano również
żadnych stempli ani innych oznaczeń. Nie
dotyczyło to przesyłek poleconych, na których
odbijano datownik odbiorczy lub tranzytowy.
Dzisiaj można tylko domniemywać co do losów przesyłek zwykłych frankowanych zgodnie z taryfą lotniczą – czy zostały przewiezione
samolotem, czy statkiem. Pięciomarkowa taryfa dodatkowa została utrzymana na tym samym
poziomie. Warto natomiast dodać, że znaczek

Loty trwały od 11 lutego do 5 kwietnia,
lecz po raz pierwszy były prowadzone przez
dwie firmy, które podpisały umowę z pocztą
Estonii: znany już estoński „Aeronaut”, który wykonał 46 lotów w 27 dni, oraz fińskie
„Aero” (stworzone m.in. przez byłego managera „Aeronauta” – Bruno Lucandera), którego
samoloty wykonały 13 lotów w ciągu 10 dni.
Pierwszy fiński lot do Tallina odbył się 20 marca, kiedy to samolot przewiózł 70 kg poczty.
Pocztę przewożono samolotami Junkers F-13,
najlepszymi wówczas samolotami komunikacyjnym na świecie, zabierającymi od 4 do 6
osób i ładunek.
Ciekawostką jest funkcjonowanie tych
samolotów w wersji z pływakami (wodnopłatowce), bo zarówno start, jak i lądowanie
odbywało się na akwenach portowych obu stolic (w Helsinkach specjalny pomost i mały terminal powstał na przedmieściu Katajanokka).
Innym curiosum jest fakt zatrudniania w firmie
„Aero” raptem siedmiu osób całej załogi!
Poczta estońska tym razem przygotowana
była znacznie lepiej, czego dowodem są licz-

Ryc. 8. Samolot „Junkers F-13”, najlepszy na świecie w początkach lat dwudziestych
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Ryc. 9. Lotnicze stempelki poczty Estonii z lat 1923-1927

ne (!) stemple poczty lotniczej, jakie weszły do
użytku od połowy 1923 r. W sumie używano
ich 5-6 sztuk jednocześnie.
Ponieważ inflacja dotknęła również ten
skrawek Europy i kurs marki spadał wyraźnie
– choć nie zanotowano tam milionów i miliardów, jak w Polsce czy Niemczech), również

poczta została zmuszona do dostosowania
opłat do sytuacji i dokonania nowej emisji
znaczków. Wykorzystano w tym celu duże
zapasy znaczka nr 14, znanego nam żółtego
trójkąta, i wykonano na nich pięć różnych nadruków w dwóch nakładach, razem w liczbie
ok. 170 tys. sztuk.

Ryc. 10. Grzecznościowo ostemplowane znaczki lotniczej serii przedrukowej
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Te przedruki zostały przygotowane przed
„lotami lodowymi”, a mianowicie weszły
do obiegu 1.10.1923 r., przede wszystkim
na potrzeby nowej linii regularnej na trasie
Tallin–Ryga–Memel–Kőnigsberg, ale także
dla normalnych bieżących potrzeb. Pomimo
jednak optymistycznych sygnałów o poczynionych przygotowaniach co do obsługi klientów, poczta znów nie oznaczała przesyłek
lotniczych jak należy (poza poleconymi), co
owocuje dzisiaj wątpliwościami w ocenie poszczególnych obiektów filatelistycznych.

w 1928 roku
Sezon „lodowy” trwał od 2 lutego do
31 marca i był ostatnim, lecz – paradoksalnie
– najsłabiej opisanym w literaturze. Zakłada

się, że omawiane loty były kontynuowane,
lecz brak źródeł na ten temat. Z drugiej strony
wiadomo, iż powstało w międzyczasie kilka
stałych połączeń lotniczych, prowadzonych
przez różne linie, do i z Tallina, toteż zapotrzebowanie na „loty lodowe” po prostu spadło.
W każdym razie i ten sezon obsługiwały na
przemian towarzystwa estońskie i fińskie, które opisano wcześniej, natomiast znaczków dla
opłaty lotniczej używano na podobnych zasadach, jak i innych znaczków. Przesyłki z tego
okresu nie wyróżniają się też oznaczeniami i
należy zwracać uwagę na ewentualne stemple
pośrednie, najczęściej fińskie.
Andrzej J. Komorowski

PRZYKŁADY NAJCIEKAWSZYCH EKSPONATÓW
TEMATYCZNYCH POŚWIĘCONYCH FLORZE:
DRZEWA ORAZ KWIATY
Na światowych wystawach filatelistycznych
spotyka się niewiele eksponatów poświęconych florze. Najprawdopodobniej wynika to
z ogromnego zakresu tego tematu. Stąd też
próbuje się ograniczać ich zakres do rodzin
– przykładem jest wcześniej opisywana „Palma – księżniczka roślin” czy też eksponaty
dotyczące storczyków lub róż.
Jednym z najszerszych spojrzeń na świat
roślinny jest bardzo dobre i wprost wzorcowe
opracowanie dotyczące kwiatów. Autorem
eksponatu jest pani Liesbeth Kermes (RFN) i nosi on tytuł „Spotkanie z kwiatami i kwieciem”.
Od wielu lat – eksponat ciągle ulepszany
– otrzymuje medale złote, czego przykładem
są: GRANADA’92 – G90 pkt., POLSKA’93
– G92 pkt., PACIFIC’97 – G93 pkt., ITALIA’98
– G91 pkt. Bardzo wiele w nim cennych
i starszych walorów, a całość opracowana jest
z dużym znawstwem i smakiem. Oto plan tego
eksponatu:
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Spotkanie z kwiatami i kwieciem
1. Kwiat albo kwiecie – gdzie leży różnica?
1.1. Każdy kwiat posiada kwiecie albo
kwiatostan.
1.2. Wiele użytecznych roślin posiada
kwiecie, ale nie są one kwiatami.
2. Dzikie kwiaty – malownicze punkty w krajobrazie
2.1. Skromne kwiaty kwitną także w kamiennym otoczeniu.
2.2. Kwiaty w zacienionych miejscach
mają nasycone kolory.
2.3. Kwiaty nad wodą są soczyste.
2.4. Wielorakie kwiecie pokazuje się także
na łąkach i brzegach dróg.
2.5. Bardzo wielu dzikim kwiatom grozi
wymarcie.
3. Mieszkać z kwitnącymi pięknościami
3.1. Ogród pełen kwiecia cieszy od wiosny
do jesieni.
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3.2. Bogactwo kwiecia od tarasu aż po
dach.
3.3. Kwiaty w domu same kwitną w małym
pomieszczeniu.
3.4. Cięte kwiaty są naturalną ozdobą dla
domu.
4. Praca z kwiatami – zawód albo zamiłowanie
4.1. Botanicy odkrywają podstawy hodowli
kwiatów.
4.2. Teoretyczne wiadomości są konieczne
dla osiągania wyników w ogrodnictwie.
4.3. Hodowla i uprawa kwiatów cieszy
poprzez widoczne osiągnięcia.
4.4. Wybór hodowli kwiatów: od nasiennego ziarna aż do bukietów z kwiatów.
4.5. Układanie kwiatów i wiązanie bukietów jest sztuką, której można się
nauczyć.
4.6. Sztuczne kwiaty posiadają kwiecie,
które nie może zwiędnąć.
5. Sztuka zakładania ogrodów – zakładanie
ogrodów także z kwitnącymi roślinami
5.1. Kwitnące parki i ogrody są obecnie
dostępne dla wszystkich.
5.2. Różnorodność kwiecia w ogrodach
botanicznych zaprasza do odwiedzania.
5.3. Miasta kwiatów i ogrodów reklamują
się swoimi kwitnącymi przestrzeniami.
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6. Imprezy wokół kwiatów – zawsze „duży
sukces”
6.1. Wystawy urządzania ogrodów są miejscami spotkań miłośników kwiatów.
6.2. Wystawy kwiatowe pokazują bogactwo gatunków kwiatów i różnorodność kwiecia.
6.3. Dawniej dni kwiatów były imprezami
dobroczynnymi.
6.4. Festiwale i kwiatowe pochody są pełne
blasku – inscenizowane imprezy.
7. Kwiaty i kwiecie – nie tylko jako rozkosz dla
oczu
7.1. Kwitnące zioła rosną także przeciwko
chorobom.
7.2. Przyprawianie ziołami oznacza przypominanie sobie o darach natury.
7.3. Z kwiatów i kwiecia otrzymuje się
naturalne zapachy (aromaty).
7.4. „Jak każdego roku” – tworzą się
z kwiecia owoce.
7.5. Nektar z kwiecia jako przynęta dla
latających „smakoszy”.
8. Kwiaty w historii kultury
8.1. Pochodzenie i znaczenie kwiatów
w herbach narodowych.
8.2. Kwiatowe nazwy miejscowości i imion
– „od pól kwietnych do Rosenthala”.
8.3. Kwiaty jako zmysłowe obrazy w przeszłości i obecnie.
8.4. Co można powiedzieć „poprzez kwiaty”.
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8.5. Kwiaty inspirują pisarzy i kompozytorów.
8.6. „Kwiaty w modzie”
i „modne kwiaty” zmieniają się w czasie.
9. Nieśmiertelne
kwiecie
– poprzez artystów i artystycznych rzemieślników
stworzone
9.1. Oczarowanie malowanymi kwiatami:
kwiatowe motywy
w malarstwie
9.2. Stylizowane kwiaty
jako elementy sztuki
9.3. Kwiecie jest ulubionym
motywem w materiałach tekstylnych
9.4. Kwiaty i kwieciste ornamenty w ludowej sztuce i rzemiośle artystycznym
10. Kwiaty są ulubionymi prezentami – pasują
do wszystkich okazji
10.1. Wręczanie kwiatów wyraża uczucia.
10.2. „Fleurop” i „Interflora” na całym
świecie oferują usługi przekazywania
kwiatów.
10.3. „Pocztowe kwietne pozdrowienia”
mają zastąpić prezenty z kwiatów.
Równie ciekawym opracowaniem może
pochwalić się pan Jean-Claude Roussel z Francji. Od wielu lat wystawia on na światowych
wystawach filatelistycznych eksponat, który
początkowo zatytułowany był „Człowieku,
słuchaj, co mówi drzewo”, natomiast aktualnie
nosi on tytuł „Drzewo”. Za opracowanie autor
otrzymał na najważniejszych wystawach następujące wyróżnienia: ISTANBUL’96 – V80 pkt.,
INDEPEX’97 – G91 pkt., PHILEXFRANCE’99
– G90 pkt., EURO-CUPRUM 2001 – G90
pkt. Uwagę zwraca oryginalne oraz bardzo
szerokie podejście do zbieranego tematu.
W eksponacie znajdują się bardzo ciekawe
i cenne walory, co mieliśmy zresztą okazję
podziwiać w Lubinie w 2001 r. Oto plan tego
interesującego opracowania:

Drzewo
1. Co to jest drzewo?
1.1. Definicje.
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3.

4.

5.

6.

1.2. Wszystkie
drzewa
posiadają elementy
wspólne: korzeń, pień,
gałęzie, drewno i łyko.
1.3. Elementy specyficzne:
liście lub igły, kwiaty,
nasiona i owoce.
2. Jak rośnie drzewo?
2.1. Jego budowa: stadia
początkowe, jednostki
budowy.
2.2. Konieczne dla życia:
powietrze, światło,
woda – w różnych
ilościach, zależnie od
gatunku.
2.3. Współzależności między budową
a warunkami życia.
Niegdyś drzewo dostarczało człowiekowi:
3.1. Środki do życia: żywność, środki lecznicze, produkty higieniczne.
3.2. Materiały pierwszej potrzeby.
3.3. Naturalny biotop.
3.4. Stąd konieczność opieki nad drzewami.
... ale drzewo może cierpieć,
4.1. Trudne warunki klimatyczne.
4.2. Wpływ szkodliwych czynników naturalnych zwierzęcych i roślinnych.
4.3. Wiek.
4.4. I przede wszystkim – obecność człowieka.
... a więc ludzie, hodujcie drzewa.
5.1. Szkółki drzew.
5.2. Dla produkcji owoców.
5.3. Celem wykorzystania wysokiej jakości
drzew do produkcji, poprzez sylwikulturę.
... i wreszcie drzewo podnosi samopoczucie człowieka.

Powyższe piękne przykłady eksponatów
poświęconych florze kierują nasze myśli na
inne rośliny. Stąd w następnym odcinku zajmę
się zapewne roślinami stanowiącymi podstawę
żywności człowieka – podam przykłady eksponatów poświęconych zbożom oraz rolnictwu.
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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NOWOŚCI TEMATU „POLONICA”
Czytelnikom przedstawiam opis 2 wybranych nowości tematu. Reprodukowany znaczek
Rosji (ryc. 1) przedstawia reprodukcję obrazu
Henryka Siemiradzkiego „Chrystus w domu Marii i Marty”, namalowanego w 1886 r. Znaczek
należy do serii „2.000 lat narodzin Chrystusa”,
złożonej z czterech znaczków i jednego bloku,
reprodukowanej już w „Filateliście”.

Marii Skłodowskiej-Curie, pokazanej na znaczku za 25 p., przedstawieni zostali Christian Barnard, Ludwik Pasteur i Sir Aleksander Fleming.
Okolicznościowy datownik z urzędu pocztowego Żytomierz 14 na Ukrainie, stosowany
3 III 2004 (ryc. 4), jest uzupełnieniem mojej
notki z WWF 41/1 (s. 32) dotyczącej Juliusza
Zarębskiego. Ten krótko żyjący i jakby zapomniany polski kompozytor i pedagog urodził
się właśnie w Żytomierzu.
Władysław Alexiewicz

Ryc. 1

Na karcie maksimum, którą wydała
poczta Białorusi (ryc. 2), widzimy reprodukcję obrazu pędzla Ferdynanda
Ruszczyca „Wokół kościoła”. Obraz ten
znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego Białorusi w Mińsku. Sam znaczek
emitowano w arkusikach zawierających
obok siedmiu znaczków jedną przywieszkę z reprodukcją medalu wybitego
z okazji wystawy filatelistycznej „BIEŁFIŁ
2002”, która odbyła się w dniach od 28 XI
do 9 XII 2002 r. w stolicy Białorusi. A więc
mamy dwa ciekawe polonica z reprodukcjami polskiego malarstwa.
W tym roku ukazała się na Wyspie Św.
Heleny seria czterech znaczków (ryc. 3)
z portretami wybitnych uczonych. Obok
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Ryc. 2
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POLONO-LITHUANICA
425. ROCZNICA UNIWERSYTETU WILEŃSKIEGO
Na Litwie pojawiło się nowe, piękne polonicum. W dniu 20 III 2004 r. z okazji 425.
rocznicy utworzenia Uniwersytetu Wileńskiego, najstarszej wyższej uczelni na Litwie i w
całej Europie Wschodniej, poczta litewska
wyemitowała znaczek o nominale 1 lita, na
którym przedstawiony został Dziedziniec
Wielki (zwany dawniej Dziedzińcem Piotra
Skargi), otoczony z trzech stron barokowymi
arkadami. Czwartą pierzeję dziedzińca zajmuje fasada widocznego na znaczku kościoła pod
wezwaniem św. Jana. Obok widoczna jest też
ogromna, pięciokondygnacyjna dzwonnica,
która do dziś jest najwyższą budowlą wileńskiej starówki. Ponad Dziedzińcem Wielkim
umieszczono na znaczku dwie ręce dzierżące
berło rektorskie i dwa owalne portrety otoczone wieńcami laurowymi. Przedstawiają one
króla Stefana Batorego (Steponas Batoras), który nadał w 1579 r. istniejącemu tu już od 9 lat
kolegium jezuickiemu status wyższej uczelni,
nazwanej Akademią Wileńską, oraz znakomitego kaznodziei ks. Piotra Skargi (Petras Skarga), pierwszego rektora Akademii. W górnej
części znaczka umieszczone są w łuku 2 napisy tytułowe w języku litewskim: VILNIAUS
UINIVERSITETAS i po łacinie: UNIVERSITETAS
VILENSIS. Ponadto w rysunek znaczka wkomponowano jeszcze 2 daty: 1579 i 2004.
Do 1773 r. Akademię prowadzili jezuici,
a po kasacie zakonu zarząd przejęła Komi-

sja Edukacji Narodowej
i przemianowała ją na
Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Po rozbiorach, w 1796 r.
stała się Szkołą Główną
Wileńską. W 1803 r. została ona przekształcona
w polskojęzyczny Cesarski Uniwersytet Wileński,
zamknięty przez władze
rosyjskie w 1832 r. w ramach represji popowstaniowych. Uczelnia została
reaktywowana w 1919 r.
pod nazwą Uniwersytetu
im. Stefana Batorego (SB),
który działał do 1939 r. Po
wojnie większość polskiej kadry uniwersyteckiej przeniosła się do Torunia, gdzie zasiliła
założony tam Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika. Od 1944 r. w dawnych pomieszczeniach
uczelni działa Uniwersytet Wileński, którego
patronem do 1990 r. był litewski komunista
Vincas Mickevičius-Kapsukas.
Poczta litewska przygotowała też kopertę
FDC ilustrowaną fragmentem zabudowy
uniwersyteckiej i okolicznościowymi napisami litewskimi i łacińskimi oraz datą „425”.
Datownik okolicznościowy na dzień wprowadzenia znaczka do obiegu zawiera rysunek
berła rektorskiego i napisy umieszczone
w formie koła: VILNIUS 2004 03 20 /
VILNIAUS UNIVERSITETUI 425 oraz
poprzeczny PREMIER JOUR. Filateliści
w tym dniu używali także kopert służbowych Uniwersytetu Wileńskiego z herbem
i adresem uczelni.
Znaczek, kopertę FDC i datownik zaprojektowała artystka plastyk R. Čigiejūtė.
Znaczki wykonane zostały w budapesztańskiej Drukarni Papierów Wartościowych
w arkuszach po 50 szt. (10 × 5).
Józef Witold Żurawski
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POLONO-BELORUTHENIANA
JUBILEUSZE DROHICZYNA I SZARKOWSZCZYZNY
Poczta Białorusi nie zapomina o jubileuszach swoich miast. W 2002 r. minęła 550
rocznica miasta Drohiczyn, o którym najstarsza
wzmianka pochodzi z 1552 r. Była to wówczas
wieś Dowieczerowicze w Wielkim Księstwie
Litewskim, od 1623 r. miasteczko. (Uwaga!
Nie jest to polski Drohiczyn Podlaski leżący
nad Bugiem, w pobliżu Siemiatycz!) Po trzecim
rozbiorze Polski Drohiczyn znalazł się w imperium rosyjskim. Od 1921 r. był centrum
powiatu w Rzeczypospolitej Polskiej.
Pocztę rosyjską otworzono tu w 1830 r. na
stacji kolejowej przy lini Żabinka–Łuniniec,
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oddalonej 7 kilometrów od Drohiczyna. Oddział pocztowy otwarto 1 stycznia 1891 r.
W spisach placówek pocztowych z 1921
i 1926 r. występuje jako Drohiczyn Kobryński
(agencja pocztowa), od 1926 jako Drohiczyn
Poleski. Poczta znajdowała się przy ul. Dunin-Markiewicza 10. Urząd Drohiczyn Poleski 2
uruchomiono 16 X 1926. Na stacji kolejowej
działała agencja pocztowa.
W czerwcu 2002 r. ukazała się koperta
z wydrukowanym znakiem opłaty „A” – do
użytku wewnętrznego i okolicznościową ilustracją. Widać na niej gmach administracji,
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pomnik znajdujący przy wjeździe do miasta,
jego nowy herb, nadany przed kilku laty,
a także napis „550 lat Drohiczyna”. Herb widnieje także na datowniku okolicznościowym,
stosowanym 17 VII 2002 w „rejonowym węźle
łączności pocztowej Drohiczyn”.
Z okazji 500-lecia założenia miasteczka
Szarkowszczyzna (po białorusku Szarkowszczyna) poczta wydała w 2003 r. okolicznościową ilustrowaną kopertę, także ze znaczkiem
„A” do użytku krajowego (listów do 20 gramów) i ciekawą ilustracją. Pokazuje ona zakład
medyczny na brzegu rzeki Dzisna oraz w dali
cerkiew prawosławną. W dniu 11 X 2003 r.
stosowano w Szarkowszczyźnie datownik
okolicznościowy z pejzażem wiejskim (droga
wśród drzew i pól) oraz stosownym do 500-letniego jubileuszu napisem. Nie zachwycił
on filatelistów, którzy woleliby oglądać na
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nim jakieś momenty historyczne czy choćby
dostojne budowle.
Szarkowszczyznę po raz pierwszy wymienia się w 1503 r. jako majątek rodziny
Zanowiczów, a później Sapiehów, Dąbrowskich i Łapacińskich. W 1767 r. obok majątku
wyrosło osiedle – Nowa Szarkowszczyzna. Po
drugim rozbiorze Polski w 1793 r. miasteczko
znalazło się w Rosji. Należało do powiatu
dziśnieńskiego w mińskiej, a od 1842 r. w wileńskiej guberni. W II połowie XIX w. liczyło
tysiąc mieszkańców, miało jedną szkołę, browar i oddział pocztowy. W latach 1921-1939
należało do Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie jest miasteczkiem rejonowym w obwodzie
witebskim na Białorusi.
Lew Kołosow- Rybczyński
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POLONO-BOHEMICA
KOŚCIÓŁ P.W. WNIEBOWSTĄPIENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W BRNIE
W dniu 8 II 2004 r. poczta czeska wydała
ozdobny arkusik obejmujący cztery jednakowe
znaczki o nominale 17 Kč i dwie przywieszki,
z których jedna przedstawia fontannę z aniołkiem, a druga propaguje Europejską Wystawę
Znaczków Pocztowych „BRNO 2005”. Znaczki przedstawiają kościół katolicki pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii
Panny, który znajduje się na Mendlove námesti
(Placu), na brneńskim Starym Mieście. Kościół
wybudowany został na terenie klasztoru Cysterek, założonego w Brnie w 1323 r. Jest to monumentalna budowla z licznymi interesującymi elementami architektonicznymi i bogatym
wystrojem wnętrza. Fundatorką kościoła była
królowa Eliška (Alžbeta) Rejčka (1288-1335),
która była jedynym dzieckiem Przemysła II,
księcia wielkopolskiego, a później króla Polski
(w Polsce znana pod imieniem Ryksy Elżbiety).
W latach 1303-1305 była drugą żoną Wacława
II, co dawało mu podstawę prawną do władzy
w Wielkopolsce. Kiedy w rok później wymarli
czescy Przemyślidzi po mieczu, wyszła za Rudolfa III Habsburskiego, księcia Austrii i króla
Czech. Jako królowa wdowa brała żywy udział
w ówczesnych wydarzeniach politycznych.
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Gdy zmarła w 1335 r., została pochowana
właśnie w tym brneńskim kościele, przy ołtarzu św. Krzyża.
Opisywany kościół wzniesiony został
w dawnym Królestwie Czeskim odmienną
techniką budowlaną niż powszechnie wówczas stosowana. Zbudowany został mianowicie z cegieł, przy minimalnym użyciu kamienia.
Podobnie zbudowany jest także kościół św. Ducha w Hradcu Králové, ufundowany również
przez królową Eliškę Rejčkę w 1307 r.
W kompleksie budowli obejmujących także
kościół p.w. Wniebowstąpienia N.M.P. funkcję
opata w klasztorze augustianów w XIX w. sprawował Gregor J. Mendel (1822-1884), który był
jednocześnie znakomitym biologiem i jest dziś
uznawany za twórcę teoretycznych podstaw
współczesnej genetyki (prawa Mendla). Jego to
właśnie imieniem nazwano plac, przy którym
stoi dziś kościół. Kiedy studiowałem w Brnie
przed laty, codziennie przejeżdżałem tamtędy
i mam do tego miasta i kościoła szczególny
stosunek.
Miroslav Vostatek
(tłum. W.Ż.)
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