Szanowni Czytelnicy!
Z opóźnieniem, za które bardzo przepraszamy, oddajemy kolejny numer naszych
„Wiadomości”. Okręg cierpi na trudności finansowe, które powodują konieczność
zmniejszenia objętości oraz oszczędności. Tym bardziej dziękujemy J. Witoldowi
Żurawskiemu za wsparcie funduszu prasowego.
Z „Informatora” Zarządu Okręgu PZF w Koszalinie (nr 4/2004) przedrukowaliśmy impresje Mariana Wawrzynkowskiego o wystawie Gostyń 2004 „Małe Ojczyzny”; dziękujemy bardzo autorowi. Co to są filatelistyczne mistrzostwa świata
(może bieg do mety z klaserem w ręku, pęsetą w zębach i katalogami na głowie?)
dowiemy się od L.K. Malendowicza.
Tradycyjnie podajemy kronikę działalności, datowniki okolicznościowe oraz
ozdobne nalepki polecenia. Wciąż odkryć można nieopisane do tej pory stemple
cenzury pocztowej z okresu Powstania Wielkopolskiego – pisze o nich Bronisław
Brzozowski.
W dziale „Ze świata” krótka notatka o prezydencie USA, Franklinie Delano Roosevelcie, który także... wielkim filatelistą był, i odwrotki z Gwatemali.
W części tematycznej opisujemy emisje Międzynarodowego Roku Gór, plany
najlepszych na świecie eksponatów związanych z chemią i wodą oraz tradycyjnie
najmilsze memu sercu poloniki. Życzę miłej lektury!
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Z KRONIKI OKRĘGU
IV KWARTAŁ 2004
2004.09.11-12. Łódź. W czasie konferencji
szkoleniowej sędziów i komisarzy Polskiego
Związku Koszykówki kol. Ryszard Prange
prezentował swój eksponat „Raport o koszykówce”.
2004. wrzesień. Kapituła Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”
przyznała medale za rok 2002 i 2003. Wśród
wyróżnionych znaleźli się członkowie Okręgu
Wielkopolskiego PZF. Za 2002 rok wyróżnieni zostali: Przemysław Przybek (Poznań)
za opracowanie „Stemple Wolnego Miasta
Gdańska. Okres inflacji” (nakładem autora)
oraz Roman Wikieł (Trzcianka) za publikację
„Poczta w 600-letnich dziejach Margonina
1402-2002” i inne opracowania poświęcone
historii poczty regionalnej (wyd. Rejonowy
Urząd Poczty w Pile, 2002). Za 2003 rok medal otrzymał kol. Antoni Karwacki (Poznań)
za opracowanie „Pocztowy i filatelistyczny
wizerunek sportu – Hokej na trawie” i inne
publikacje poświęcone popularyzacji tematyki
sportowej w filatelistyce (wyd. Dyrekcja Okręgu Poczty w Poznaniu, 2003).
2004.10.01. Lubawka (Okręg Wrocławski
PZF). W czasie KWF „Przyroda i Turystyka”
kol. Ludwik K. Malendowicz przeprowadził
(na podstawie analizy eksponatu) szkolenie
dla sędziów i wystawców o aktualnych tendencjach w opracowywaniu eksponatów tematycznych.
2004.10.03. Swarzędz. Koła Miejskie i przy
Spółdzielni Mieszkaniowej. W Klubie Filatelisty pogadanka kol. Ludwika K. Malendowicza:
Analiza eksponatu „Wąsy, brody, bokobrody”.
2004.10.04. Poczta rowerowa na trasie
Śrem – Książ Wielkopolski – Sebastianowo
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– Mchy. Organizatorzy DOP Poznań, RUP
Leszno, Urząd Pocztowy Śrem i Koło PZF
w Śremie. Z tej okazji wydano okolicznościowy numer „Pocztarka”.
2004.10.09-16. Przemyśl. Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „PRZEMYŚL
2004”. Wyniki wystawców z Okręgu Wielkopolskiego: Władysław Ługowski (Leszno) i Jan
Zaborowski (Warszawa) za „Katalog sygnet na
ziemiach polskich od XVIII wieku” – medal
duży pozłacany (82 pkt.), Władysław Ługowski
(Leszno) i Jan Zaborowski (Warszawa) za „Katalog znaków wodnych, papierów stemplowych
i papierów listowych na ziemiach polskich”
– medal duży pozłacany (82 pkt.), Władysław
Ługowski (Leszno) i Jan Zaborowski (Warszawa) za „Weksle na ziemiach polskich” – medal
pozłacany (78 pkt., klasa literatury).
2004.10.09. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im.
Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków
i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2004.10.09-16. Włocławek. Krajowa Wystawa Filatelistyczna „WŁOCŁAWEK 2004”.
Wyniki wystawców z Okręgu Wielkopolskiego: Michał Jarczewski (Rawicz) za „Polskie
okolicznościowe nalepki polecenia na całościach pocztowych” – medal duży srebrny
(78 pkt., klasa młodzieżowa,), Władysław
Ługowski (Leszno) i Jan Zaborowski (Warszawa) za „Weksle na ziemiach polskich” – medal
duży pozłacany (82 pkt., klasa literatury).
2004.11.06. Ciechocinek. Zarząd Główny
PZF przyznał następujące wyróżnienia organizacyjne członkom Okręgu Wielkopolskiego PZF:
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 „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki”
odznaka złota – Jerzy Grabiak (Poznań),
brązowa: Andrzej Dudek (Gostyń), Janusz Furmaniak, Mieczysław Rożek, Jacek Witkowski – wszyscy z Koła Poznań
Miasto, Waldemar Pawlak (Turek).
 Złote odznaki honorowe PZF otrzymali: Zbigniew Bruder (Rawicz), Andrzej
Świdurski i Ewa Jankowiak – Koło Gostyń, Zdzisław Glapiak (SPINKO Leszno),
Andrzej Rogowski (Mostostal Poznań),
niezrzeszeni: złota – Tadeusz Pawłowski
(Rawicz), srebrna – Sabina Mikołajczak
(Rawicz).
Decyzją ZO Wielkopolskiego PZF wyróżnieni zostali:
 Srebrne odznaki honorowe: Piotr Bruder, Edmund Kaszub (Rawicz), Marek
Cebulski, Henryk Chwierot, Kazimierz
Wołodźko (Gostyń), Renata Jastrząb
(Poznań Miasto), Mieczysław Kędziora
(HCP, Poznań), Andrzej Komorowski
(UAM, Poznań), Władysław Konarkowski, Ewa Przybylska (SPINKO, Leszno),
Roman Nowakowski (Mostostal, Poznań), Wojciech Rzepczyński (Alcatel
Teletra, Poznań), Monika Bielka (niezrzeszona z Gostynia), Biblioteka Publiczna
Miejsko-Gminna w Gostyniu, Koło PZF
Gostyń;
 Brązowe odznaki honorowe: Jerzy Fischer (Swarzędz), Krzysztof Galusinski,
Grzegorz Głuszak, Andrzej Held, Józef
Pakosz (Gostyń), Rajmund Gościniak,
Jerzy Seweryn, Maria Sikora, Adam Toporski, Grzegorz Kaniewski (Rawicz),
Krzysztof Grygiel (UAM, Poznań), Maciej
Jankowski, Maciej Kleczyński, Krzysztof
Kołodziej, Ryszard Kozak, Henryk Otto,
Adam Płóciniczak (SPINKO, Leszno),
Narcyz Piślewski (PAN – Mostostal, Poznań), Ryszard Prange, Marek Zbierski
(Poznań Miasto), Ksiądz Mateusz Tonder
(Mostostal, Poznań).
2004.11.06. Konin. Koło PZF przy KBW
„Konin” w Kleczewie wraz z RUP zorganizowało w Domu Kultury „Zatorze” pokaz
filatelistyczny. Prezentowano opracowanie kol.
Henryka Łechtańskiego „Poczta Polska Ojcu
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Świętemu – Jan Paweł II na polskich znakach
pocztowych”.
2004.11.06-27. Kalisz. Krajowa Wystawa
Filatelistyczna „KALISZ 2004”. Wyniki wystawców z Okręgu Wielkopolskiego:
Wielka Nagrodę Wystawy otrzymał kol.
Ryszard Prange (Poznań) za eksponat „Raport
o koszykówce”, wraz z medalem dużym złotym (92 pkt.), Edmund Jankowski (Leszno) za
„Leszno – zarys historii poczty” – medal duży
pozłacany (84 pkt.); Roman Wikieł (Trzcianka)
za „Poczta Piły i okolic na przełomie XIX i XX
wieku” – medal pozłacany (75 pkt.); Janusz
Dzyr (Leszno) za „Ochrona przeciwpożarowa
w obronie życia i mienia” – medal pozłacany
(79 pkt.); Wojciech Muszyński i Roman Wikieł
(Wągrowiec, Trzcianka) „Zarys dziejów poczty w Skokach od czasów najdawniejszych”
– medal srebrny (69 pkt., LIT); Roman Wikieł
(Trzcianka) „Poczta w 600-letnich dziejach
Margonina 1402-2002” – medal srebrny (69
pkt., LIT); Jan Zaborowski, Władysław Ługowski (Leszno) i Jerzy M. Morawski za „Weksle na
ziemiach polskich” – medal duży pozłacany
(83 pkt., LIT); Jan Zaborowski, Władysław Ługowski (Leszno) za „Katalog znaków wodnych,
papierów stemplowych i listowych” – medal
złoty (86 pkt., LIT); Władysław Ługowski (Leszno) i Jan Zaborowski za „Katalog sygnet na ziemiach polskich od XVIII w.” – medal duży złoty
(92 pkt., LIT); „Informator Klubu Św. Gabriel”
– medal pozłacany (76 pkt., LIT); Koło Gostyń
za „Katalog „Gostyń 2004” – medal brązowy
(57 pkt., LIT); Michał Jarczewski (Rawicz) za
„Polskie okolicznościowe nalepki polecenia na
całościach pocztowych” – medal duży srebrny
(klasa młodzieżowa, 74 pkt.).
2004.11.06-27. Kalisz. Krajowa Wystawa
Filatelistyczna „KALISZ 2004”. W skład Sądu
Konkursowego wystawy wchodzili koledzy
Władysław Alexiewicz i Bronisław Jasicki.
2004.11.06. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im.
Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków
i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2004.11.11-21. Gostyń. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna GOSTYŃ 2004 „Małe
Ojczyzny”. Kolejna piękna impreza wysta-
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wiennicza zorganizowana – pod kierunkiem
kol. Andrzeja Dudka – przez kolegów z Gostynia. Szczegółowy opis wystawy i eksponatów
w niniejszym zeszycie „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych” oraz w „Filateliście”
(52: 97, 2005).
2004.11.15-19. Rudna (Okręg Wrocław).
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „POLSKA
MIEDŹ 2004”. Wyniki wystawców z Okręgu
Wielkopolskiego: Edmund Jankowski (Leszno)
za eksponat „Listy, przesyłki, wydawnictwa
pocztowe i dobroczynne obozów, więzień,
gett i skupisk Polaków w latach 1939-1946”
– medal złoty (89 pkt.).
2004.11.19. Kalisz. Kol. Bronisław Jasicki
przeprowadził 3,5-godzinne zajęcia szkoleniowe z zakresu filatelistyki dla 23 asystentów
z terenu RUP Kalisz oraz dla 4 pracowników
RUP.
2004.11.11-21. Gostyń. W ramach Okręgowej Wystawy Filatelistycznej GOSTYŃ 2004
„Małe ojczyzny” odbyło się spotkanie Zarządu
Okręgu Wielkopolskiego PZF z przewodniczącymi i aktywem kół PZF Okręgu. Szczegóły
w numerze WWF.
2004.12.04. Poznań. W gościnnej sali Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul. Kramarska 2, odbyło się kwartalne
spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym
– jak zwykle – uczestniczyło ponad 40 osób
z całego kraju.
2004.12.11. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im.
Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków
i kolekcjonerów kart telefonicznych.
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Wrzesień 2004
Ukazał się opracowany przez kol. Leszka
Wincenciaka z Chodzieży tom 2 „Katalogu kartek pocztowych (bez znaczka) wydanych przez
RUP Piła 2001-2003”. Autor szczegółowo
opisuje poszczególne kartki beznominałowe,
podając ich numer (wg swojej numeracji), okazję ich wydania, w części ich ilustrację, nakład,
kolor kartonu oraz kolory druku. Opracowanie
liczy 63 strony. Serdecznie gratulujemy koledze
L. Wincenciakowi tego opracowania. Równocześnie jednak żałujemy, iż nie widzieliśmy
tomu 1.
Leszek Wincenciak, „Katalog kartek pocztowych (bez znaczka) wydanych przez RUP Piła
2001-2003”, t. 2. Chodzież 2004.
Grudzień 2004
Ukazał się kolejny numer „Informatora
Klubowego Święty Gabriel”. Podobnie jak
poprzedni, ma on kolorową okładkę, ponadto zawiera kolorową 4-stronicową wkładkę.
W numerze znajdują się opracowania kol.
Bogdana Michalaka: „Święci i błogosławieni
wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II”,
„Ksiądz Jerzy Popiełuszko”, ks. Jerzego Kaczmarka „Bohater Kościoła i Ojczyzny. Ksiądz
arcybiskup Antoni Baraniak” (autor – członek
Klubu – jest proboszczem Parafii Świętego
Marcina w Mchach, rodzinnej parafii księdza
arcybiskupa Antoniego Baraniaka) oraz Josefa Franza Aumanna „Błogosławiony Karol
Habsburg”. Ponadto kol. Arkadiusz Waliński
zamieszcza dalszy ciąg opracowania „Jan Paweł II na znakach pocztowych”. Kol. Bogdan
Michalak zamieszcza także wykaz nowości
o tematyce religijnej oraz szerokie streszczenie
w języku niemieckim. Serdecznie gratulujemy
tego – już 81. – ciekawego zeszytu.
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WYSTAWA FILATELISTYCZNA
„JUBILEUSZ 85 ROCZNICY PRZYŁĄCZENIA LESZNA DO POLSKI
ORAZ 86 ROCZNICY POWSTANIA 55 PUŁKU PIECHOTY”
LESZNO, 17-25 I 2005
Patronat nad uroczystymi obchodami 85.
rocznicy odzyskania niepodległości przez
Leszno oraz 86. rocznicy powstania 55 Poznańskiego Pułku Piechoty objęli Prezydent
miasta Leszna wspólnie z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Leszna i dowódcą Garnizonu
Leszczyńskiego.
W ramach uroczystych obchodów złożono kwiaty w miejscach pamięci narodowej
oraz odbyła się manifestacja społeczeństwa
Leszna z udziałem kompanii honorowej oraz
oddziałów Wojska Polskiego. Odegrany został
hymn państwowy, wciągnięto na maszt flagę
państwową, na Rynku Leszna wystąpił Prezydent Miasta, odbył się również apel poległych
z udziałem orkiestry miejskiej.
Integralną częścią uroczystości była zorganizowana przez Koło Miejskie PZF wystawa
filatelistyczna w salach leszczyńskiego ratusza.
Afisz informujący o uroczystym jubileuszu
w swoim programie obchodów zapraszał również do zwiedzenia wystawy. Ponadto nad
frontowym wejściem do ratusza umieszczono
duży napis informujący o wystawie, która
trwała od 17 do 25 stycznia 2005 r.
Wystawę otwarto bezpośrednio po zakończeniu jubileuszowej manifestacji, o godz.
18.00, dokładnie w 85. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Leszno. W uroczystym
otwarciu uczestniczyli posłowie, Prezydent
i Wiceprezydenci miasta Leszna, Przewodniczący Rady Miejskiej, radni, dowódca Garnizonu Leszczyńskiego, goście uroczystości
jubileuszowych, radni miejscy, przedstawiciele Wojska Polskiego, mieszkańcy Leszna
oraz Dyrekcja RUP i kierownictwo UP nr 1
w Lesznie.
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Rolę gospodarzy uroczystości pełnili filateliści leszczyńscy z Koła Miejskiego oraz przedstawiciele kół PZF SPINKO i METALPLAST.
Zebrani zostali powitani przez prezesa Koła
Miejskiego PZF, który po okolicznościowym
wystąpieniu przedstawił tematykę wystawy.
Obejmowała ona dwie części. Eksponaty
filatelistyczne prezentowano w 93 ekranach,
z czego w 47 ekranach prezentowano 12
zbiorów o tematyce niepodległościowej, a w
46 opracowania tematyczne. Łącznie na 1488
kartach wystawowych przedstawiono zbiory,
które wzbudziły żywe zainteresowanie zwiedzających.
W części patriotycznej wystawy pokazano
eksponaty od Orła, jako godła Polski, poprzez korespondencję patriotyczną, przesyłki
Powstania Wielkopolskiego, plebiscyty na
Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach, Spiszu
i Śląsku Cieszyńskim, II Wojnę Światową,
rolę Czerwonego Krzyża, znaki Boratyńskiego
– niepodległościowe i związany z tym konflikt dyplomatyczny, a także historię poczty
w Lesznie.
W drugiej części wystawy pokazano zbiory
tematyczne – „Matka Boża”, „Papież Jan Paweł
II”, „Boże Narodzenie”, „Św. Florian”, „Dziecko”, „Ochrona Przeciwpożarowa”, „Mikołaj
Kopernik”, „Samochody”. Ponadto na 4 planszach prezentowano 144 wojskowe odznaki
pułkowe z okresu międzywojennego, w tym
odznaki 17 Pułku Ułanów i 55 Poznańskiego
Pułku Piechoty, które stacjonowały w Lesznie.
W związku z jubileuszem Dyrekcja RUP
w Lesznie, we współpracy z Kołem Miejskim
PZF, wydała 3 karty beznominałowe związane
z tematyką Powstania Wielkopolskiego i przy-
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gotowała okolicznościowy datownik oraz specjalną nalepkę polecenia. W dniu otwarcia na
wystawie czynne było stoisko pocztowe.
Wystawę filatelistyczną zwiedziły grupy
młodzieży szkolnej, a także mieszkańcy miasta oraz goście spoza Leszna. Nietypowymi
zwiedzającymi były grupy przedszkolaków
i kilkadziesiąt osób – małżeństw, które w Ratuszu odznaczone zostały przez Prezydenta
Miasta medalami „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”.

Wystawa została wysoko oceniona przez
władze miasta Leszna. Podczas uroczystego
spotkania 10 lutego 2005 r. członków Koła
Miejskiego z wiceprezydentem Leszna, Panem
Zdzisławem Adamczakiem, wręczył on podpisane przez prezydenta Tomasza Malepszego
okolicznościowe dyplomy z okazji wystawy
filatelistycznej.
Prezes Koła Miejskiego PZF w Lesznie
Edmund Jankowski

„MAŁE OJCZYZNY”
W dniach 11-21 listopada 2004 r. odbyła
się Okręgowa Wystawa Filatelistyczna Gostyń 2004 „Małe Ojczyzny”. Z przyjemnością
przyjąłem zaproszenie Władz Wielkopolskiego
Okręgu PZF i Komitetu Organizacyjnego do
uczestnictwa w pracach sądu konkursowego.
Pragnę podzielić się wrażeniami i osobistymi
spostrzeżeniami „osoby z zewnątrz” z udziału
w tej imprezie.
Hasło wystawy „Małe Ojczyzny” jest dobrą ilustracją gostyńskiej rzeczywistości. Na
przykładzie wystawy dało się zauważyć, że
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Gostyń, miasto powiatowe liczące ok. 20 000
mieszkańców, jest dla jego mieszkańców
właśnie taką Małą Ojczyzną. W tej lokalnej
ojczyźnie „tubylcy” współpracują ze sobą
i mają możliwość realizowania się na różnych
płaszczyznach. W przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy uczestniczyli (profesjonalnie) różni przedstawiciele tej społeczności.
Harmonijnie współdziałali z członkami PZF
przedstawiciele administracji, samorządu,
sfer gospodarczych i kościoła. Wystawa, nad
którą patronat objęli Marszałek Województwa
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Wielkopolskiego i Prezes ZG PZF, odbywała
się w Domu Parafialnym, a Komitetowi Honorowemu, w skład którego weszli politycy i samorządowcy, przedstawiciele poczty i innych
instytucji, przewodniczył proboszcz parafii
farnej, ks. Artur Przybył. Jeszcze raz znalazło
potwierdzenie znane nam od wielu lat powiedzenie, że filatelistyka łączy ludzi.
Uroczystość otwarcia Wystawy była jednym
z elementów obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Po Mszy św. w intencji
Ojczyzny i złożeniu kwiatów pod pomnikiem

no bez oddzielenia klasy pozakonkursowej
(dalszych 10 eksponatów). Ta ostatnia klasa
pełniła też faktycznie rolę klasy honorowej.
Ekspozycja obejmowała zbiory o różnym poziomie, sporą część stanowiły eksponaty debiutujące. Dobrano zbiory różnorodne tak pod
względem klasy, jak i tematu, prezentujące
raczej wysoki poziom, choć Jury miało sporo
uwag do każdego eksponatu. Wiele z nich po
pewnych przeróbkach czy usunięciu usterek
ma duże szanse na wysokie wyróżnienia na
wystawach wyższej rangi. Debiuty w większo-

na rynku duża część uczestników przeszła do
Domu Parafialnego, gdzie powitał wszystkich
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,
p. Andrzej Dudek. Z różnych ust padło wiele ciepłych słów pod adresem filatelistów,
a wszyscy goście, członkowie Komitetu i Sądu
Konkursowego otrzymali pamiątkowe dyplomy
z rąk ks. Proboszcza.
Ekspozycja, zlokalizowana w jednej sali,
w formie dwustronnych „grzebieni” gablot,
obejmowała 50 eksponatów. Osobno umieszczono eksponaty młodzieżowe (w liczbie 13),
natomiast eksponaty dorosłych (27) wystawio-

ści uznać należy za udane. Mocną grupę stanowiły eksponaty z klasy historii poczty. Raczej
rzadko się spotyka na wystawach tej kategorii
eksponaty klasy revenue, a tu były takie aż 3
(jeden w klasie konkursowej), obejmujące papiery stemplowe z dawnych lat, prezentujące
zresztą bardzo wysoki poziom. Zróżnicowany
poziom można zauważyć w grupie eksponatów młodzieżowych.
Jury, pod przewodnictwem prof. Władysława Alexiewicza, pracowało w składzie: Maciej
Bukczyński (Okręg Kaliski), Bogumił Ciesielski,
Marian Wawrzynkowski (Okręg Koszaliński)
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Miejsce, w którym
odbywała się wystawa

oraz aspiranci Mieczysław Rożek i Władysław
Ługowski (Okręg Wielkopolski).
Jury nie przyznało żadnego wyróżnienia
w randze medalu złotego. Trzy opracowania
oceniono na poziomie medalu dużego pozłacanego, a pięć w randze medalu pozłacanego.
Wysoki poziom wystawy potwierdza fakt,
że przyznano tylko jeden dyplom uznania
i dwa w randze medalu brązowego. Wręczono puchary za najlepsze eksponaty klasach:
historii poczty (B. Brust: „Poczta Królestwa
Polskiego”), revenue (E. Jankowski: „Papiery
stemplowe Królestwa Polskiego”), tematycznej (Z. Rosiejka: „Siedem wieków malarstwa
europejskiego”) i młodzieżowej (T. Fortuniak:
„Ptaki”).
Wystawę uświetniły wydawnictwa z nią
związane. Poczta stosowała kasownik okolicznościowy i specjalną nalepkę polecenia,
wydała też 4 karty beznominałowe, prezentujące motywy lokalne. Organizatorzy przygotowali obszerny i pięknie wydany katalog.
Poza treścią spotykaną w większości kata-
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logów, zamieszczono tam wiele opracowań
dotyczących tematów lokalnych, przybliżających czytelnikowi rzeczywistość gostyńskiej
Małej Ojczyzny. Pewnym novum jest zamieszczenie podobizn nie tylko protektorów
wystawy, członków komitetów honorowego
i organizacyjnego czy jury, ale i wszystkich
wystawców.
W mojej ocenie – jurora i „przybysza”
z innego okręgu – wystawa bardzo dobrze
realizowała tytułowe hasło. Spełniła rolę popularyzatorską, tak w zakresie filatelistyki,
jak i prezentacji gostyńskiej Małej Ojczyzny.
Impreza została dobrze przygotowana i przeprowadzona.
Dzięki zaproszeniu do uczestnictwa w niej
odświeżyłem stare i bardzo miłe znajomości,
poznałem też sporo nowych osób, zarówno
mieszkańców Gostynia, jak i jurorów, a wszyscy okazali się osobami sympatycznymi i życzliwymi. Gospodarze zapewnili przybyszom
dobre warunki pracy, a Ich gościnność zapewne długo pozostanie w pamięci.
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Wspomnieć jeszcze muszę, że Gostyń
odwiedziłem po raz pierwszy, mogłem więc
realizować także moje zainteresowania krajoznawcze. Miałem więc możność podziwiania
tamtejszych „perełek” architektury – pięknej,
surowej w swej gotyckiej bryle fary i zespołu
klasztornego Filipinów na Świętej Górze, a także rynku i przyległych ulic. W pierwszej z nich
(XV w.) uwagę przyciągają przede wszystkim
gotyckie sklepienia prezbiterium i naw bocznych oraz kaplicy św. Anny, które po pracach
renowacyjnych odzyskały dawny blask. Na

Świętej Górze zaś wybudowano w XVII w.
replikę weneckiego kościoła Santa Maria della Salute. Wprawdzie nieco różni się on od
oryginału, ale całość prezentuje się bardzo
okazale. Rynek prezentuje się przestrzennie,
przy stosunkowo niskiej zabudowie.
Dwa dni spędzone w gostyńskiej Małej
Ojczyźnie były bardzo udane. Już mi się marzy
uczestnictwo w następnej wystawie w okręgu
Sąsiadów.
Marian Wawrzynkowski

FILATELISTYCZNE MISTRZOSTWA ŚWIATA 2004
SINGAPUR, 28 SIERPNIA – 1 WRZEŚNIA 2004
Filateliści Singapuru zorganizowali pierwsze
Filatelistyczne Mistrzostwa Świata. Odbyły
się one w ramach Światowej Wystawy Filatelistycznej, która przeprowadzona została
w Suntec – Singapurskim Międzynarodowym
Centrum Spotkań i Wystaw. Ta światowa wystawa zorganizowana została przez Stowarzyszenie Filatelistów Singapuru i odbywała się pod
patronatem FIP i z auspicjami FIAP (Federation
of Inter-Asian Philately). Głównym sponsorem
wystawy była Poczta Singapuru, a patronat
honorowy nad wystawą objął prezydent Singapuru, S.R. Nathan. Wystawa upamiętniała
150-lecie pierwszego znaczka Singapuru.
Salon Honorowy obejmował 67 ekranów,
w których prezentowano m.in. eksponaty
członków Klubu Monte Carlo.
Klasa Mistrzowska FIP obejmowała łącznie
25 eksponatów, w tym bardzo wiele nowych,
czyli dotychczas w tej klasie nie prezentowanych. W klasie tej eksponowano:
• Hector Lattanzio (Argentyna) – „Republika Argentyny. Pierwsze trzy wydania
(1862-1872)”
• Roland Geitenbeck (Australia) – „Drzeworyty Kolonii Wiktoria 1854-1880”
• Arthur Gray (Australia) – „Wydania kangur i związane z nimi eseje Australii”
• Koichi Sato (Japonia) – „Tasmania”
• The Brigham Collection (Kanada) – „Prowincja Kanada: pensy i centy, 1851-1867”
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• William Kwan (Hong Kong) – „Znaczki
i koperty Chin Wschodnich 1942-1949”
• Hugo Goggel (Kolumbia) – „Klasyczna Kolumbia, pierwsze cztery wydania
1859-62”
• Ludwik Pytlicek (Czechy) – „Czechosłowacja 1918-1939”
• Henry Hahn (USA) – „Republika Czechosłowacji, 1918-1939”
• Rolf Goldschlag (Niemcy) – „Wielkie
Księstwo Badenii”
• Edward Wittenberg (Australia) – „Węgry
– filatelistyka tradycyjna 1850-1871”
• Eliahu Weber (Izrael) – „Bawaria 1849-1870 – wydania nieperforowane”
• Koichi Sato (Japonia) – „Hyderabad”
• Saverio Imperato (Włochy) – „Toskania”
• Mario Seminara (Włochy) – „Sycylia”
• Martha Villarroel De Peredo (Boliwia)
– „Boliwia – XIX wiek – badania znaczka
typu kondor”
• Khai Weng Yau (Singapur) – „Zjednoczone Stany Malajskie”
• Enrique Trigueros (Meksyk) – „Znaczące
wielokrotności klasycznego Meksyku”
• Bouwe Brandsma (Belgia) – „Holandia
1852”
• David Springbett (Wielka Brytania) –
„Niasa – 25 lat płyty “large key” 1907-1932”
• Stanley Chan (Filipiny) – „Filipiny: 1797-1877 (okres przed UPU)”
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• Mario Que (Filipiny) – „Filipiny 1877-1898 (okres UPU)”
• Tong How Teo (Singapur) – „Klasyczny
Sarawak”
• Surajit Gongvatana (Tajlandia) – „Syjam”
• Knut Heister (Niemcy) – „Okres klasycznej Wenezueli (1859-1879)”
Oceny eksponatów dokonało międzynarodowe jury, w skład którego wchodziło 56
sędziów. Liczbę wystawianych eksponatów
w poszczególnych klasach oraz wyniki przedstawia tabela:
TR PH PS

AE AS TH REV CM

Y

LIT Suma

LG

6

4

–

1

–

1

3

–

–

1

16

G

26

18

3

5

2

10

3

–

–

7

75

LV

17

16

7

2

1

5

4

2

9

26

89

V

12

14

8

7

–

11

4

5

13

25

98

LS

8

4

3

2

1

11

–

2

10

22

63

S

2

6

1

–

–

2

–

–

8

28

47

SB

2

–

–

–

–

1

–

–

3

13

19

B

1

–

–

–

–

1

–

–

2

4

8

D

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

1

CP

–

1

–

–

–

–

–

–

–

1

23

17

4

43

14

9

Suma 74

62

45 126 417

Liczba eksponatów bez literatury = 291
Klasa Mistrzowska FIP – 25 eksponatów
Dla przypomnienia, medale: LG – duży złoty, G – złoty,
LV – duży pozłacany, V – pozłacany, LS – duży srebrny, S – srebrny,
SB – posrebrzany, B – brązowy, D – dyplom, CP – zaświadczenie uczestnictwa. Klasy: TR – tradycyjna, PH – historii poczty,
PS – całostki, AE – aerofilatelistyka, AS – astrofilatelistyka,
TH – tematyczna, REV – znaki fiskalne, MC – maksimafilia, Y – młodzieżowa, LIT – literatura.

Prezentowano także 77 eksponatów jednoekranowych, które uzyskały następujące
wyróżnienia:
TR

PH

PS

AE

TH

REV

Suma

G

8

4

2

1

2

–

17

S

18

13

5

–

3

2

41

B

8

3

–

1

5

–

17

CP

1

–

–

–

1

–

2

35

20

7

2

11

2

77

Suma

Polscy wystawcy uzyskali następujące wyróżnienia:
• Zdzisław Wiatrowski, „Wolne Miasto
Gdańsk: Kogi 1921” – SB67
• Jerzy Maciej Nowak, „Grosze – wydania
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prowizoryczne” – V81
• Przemysław Drzewiecki, „Zachodnia
Ukraina 1914-1923” – LV88
• MKF Koszalin, Klub „W Klocku”: „Pomorze środkowe” – V82
• MKF Koszalin, Klub „W Klocku”: „Polski
XX wiek” – LS77
• Jerzy Gruszczyński, „Polacy i Armia
Polska w Północnej Rosji i na Syberii
w latach I wojny światowej 1914-1918
i wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920” – S71
• Zygmunt Wiatrowski, „Myśli i działania
filatelistyczne” – PS68
W klasie tematycznej medale od pozłacanego wzwyż otrzymali (w nawiasach wcześniejsze wyróżnienia na wystawach pod patronatem
lub uznaniem FIP):
Medal duży złoty:
1. Rene Roger BERBERAT (Szwajcaria) „Rośliny – istoty żyjące o wielu właściwościach”
– LG95; najlepszy w klasie (wcześniejsze wyróżnienia: GRANADA’92 – G90; GENOVA’92
– LV87; BANGKOK’93 – G90; PHILAKOREA’94 – G92; CAPEX’96 – G92; BANGKOK
2003 – LG95)
Medal złoty:
2. Boqin LI (Chiny) „Orzeł” – G90 (ITALIA’98 – V82; CHINA’99 – LV87; PHILANIPPON’01 – G90)
3. Hai-Kuang LIU (Tajwan) „Koń i jego
oddanie dla ludzi” – G93 (PACIFIC’97 – V82;
PHILEXFRANCE’99 – V84; PHILANIPPON’01
– LV88; PHILAKOREA 2002 – G90)
4. Sheila FOSTER (Wielka Brytania) „Róże,
róże” – G91 (CHINA’99 – LV87; LONDON
2000 – LV85; BELGICA 2001 – LV85; HAFNIA
01 – G91; ESPANA 2004 – G90)
5. Hedy FAIBEL (Izrael) „Czerwony Krzyż
wszędzie i dla każdego” – G91 (PHILANIPPON’01 – LV85; HAFNIA 01 – LV85)
6. Ngiap Chuan TAN (Singapur) „Cudowne
wodospady” – G92 (PHILAKOREA’94 – V80;
SINGAPORE’95 – V80; PACIFIC’97 – LV85;
PHILANIPPON’01 – G90)
7. Andre LEGAY (Francja) „Apogeum nacjonalizmu w Europie 1919-1939”, późniejszy
tytuł „Totalitaryzm vs demokracja 1919-1939”,

WWF 42/1 (2005)

obecny „Europa między dwoma wojnami”
– G90 (MOSKWA’97 – LV85; PHILEXFRANCE’99 – LV88; PHILAKOREA 2002 – G90)
8. Thomas RADZUWEIT (RFN) „Rozwój
ONZ” – G92 (GENOVA’92 – LV86; CAPEX’96
– LV89; INDEPEX’97 – G90; CHINA’99 – G91;
PHILANIPPON’01 – G92)
9. Brian SOLE (Wielka Brytania) „Jeździmy
rowerem” – G90 (GENOVA’92 – V80; ITALIA’98 – V81; PHILANIPPON’01 – LV86; PHILAKOREA 2002 – LV87)
10.
Se Young CHANG (Rep. Korei)
„Walka z zakażeniami” – G91 (MOSKWA’97
– LV89; INDEPEX’97 – G90; BELGICA 2001
– G90; PHILANIPPON’01 – G91; PHILAKOREA 2002 – G91)
11.
Manuel Arencibia TOLEDO (Hiszpania) “Świat auta” – G90 (INDEPEX’97 – V81;
ITALIA’98 – LV86; ESPANA 2000 – LV86;
BELGICA 2001 – LV87; PHILAKOREA 2002
– LV88; BANGKOK 2003 – LV88; ESPANA
2004 – LV88)
Medal duży pozłacany:
1. Douglas SOUTH (Nowa Zelandia)
„Nasi skrzydlaci bracia” – SINGAPORE 2004
– LV85
2. Philip STAGER (USA) „Kokosy” – SINGAPORE 2004 – LV86
3. Kok-Ying KEI (Hong Kong) „Ry¿” – LV88
(CHINA’99 – V80)
4. Patrick VIALA (Francja) „Optyka” – LV87
(CHINA’99 – V81; PHILANIPPON’01 – V82;
EURO-CUPRUM 2001 – V84)
5. Oleg POLJAKOV (Rosja) „ZSRR – USA:
wyścig w kosmosie” – LV85 (EURO-CUPRUM
2001 – V82; HAFNIA 01 – V82; AMPHILEX
2002 – V83; ESPANA 2004 – V83)
Medal pozłacany:
1. Linda LEE (Australia) „Magia kwiatów”
– SINGAPORE 2004 – V82
2. Saytendra Kumar AGRAWAL (India)
“Róże” – SINGAPORE 2004 – V80
3. Naomi KOEPPLER (Izrael) „W kwestii
leczenia” – SINGAPORE 2004 – V81
4. Josef CHARRACH (Izrael) „Minerały:
z głębi ziemi do klejnotów królewskich” –
V83; HAFNIA 01 – V82; PHILAKOREA 2002
– V82)
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5. Turid VEGGELAND (Norwegia) „Gorzkie
pigułki i silne krople” – V81 (HAFNIA 01 – V84;
ESPANA 2004 – V80)
6. Peter SUCHADOLC (Słowenia) „Podbój
niedostępnego świata – alpinizm” – V83 (LONDON 2000 – V80; HAFNIA 01 – V82; PHILAKOREA 2002 – LV85; ESPANA 2004 – LV85)
7. Zhouyu YUAN (Kanada) „Na olimpiadę
do Niemiec” – V81 (CHINA’99 – V83)
8. Daoqing ZHA (Chiny) „Palenie” – SINGAPORE 2004 – V80
9. Ping Fui TSE (Hong Kong) „Œwiatowy
skauting” – SINGAPORE 2004 – V81
10.
Peter DUNAI (Węgry) „Wielkie dynastie średniowieczne w Europie” – SINGAPORE
2004 – V80
11.
Bengt-Göran OSTERDAHL (Szwecja)
„Rozwój chemii” – V83 (HAFNIA 01 – V80)
Grand Prix Wystawy w klasie konkursowej
otrzymał Hugo GOGGEL (Kolumbia) za eksponat „Klasyka Ekwadoru, dwa pierwsze wydania
1865-1880”. Na wystawie nie przyznawano
innych wielkich nagród – narodowej, międzynarodowej czy też Klasy Mistrzowskiej FIP.
Wystawie towarzyszyły pierwsze, eksperymentalne Filatelistyczne Mistrzostwa Świata.
Na czym polegała ta nowa, eksperymentalna
impreza?
W pierwszym rzędzie należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy Filatelistycznymi
Mistrzostwami Świata a Klasą Mistrzowską
FIP. Otóż Klasa Mistrzowska FIP ograniczona
jest do eksponatów, które w ciągu ostatnich
10 lat w trzech latach trzykrotnie otrzymały
powyżej 95 pkt. i uzyskały medal duży złoty.
Eksponaty Klasy Mistrzowskiej FIP mogą należeć do wszystkich klas wystawienniczych
FIP. Natomiast eksperymentalne Filatelistyczne
Mistrzostwa Świata ograniczono tylko do klasy
eksponatów tradycyjnych, przy czym musiały
one uzyskać na ŚWF przynajmniej 90 pkt., i to
w nieokreślonym czasie.
Obecnie eksponat, który uzyskał Wielką
Nagrodę Honorową Klasy Mistrzowskiej FIP,
mógł być prezentowany przez tego samego
wystawcę tylko w klasie pozakonkursowej. To
praktycznie „uśmiercało” eksponat, stąd wielu
właścicieli pozbywało się swych najlepszych
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eksponatów. Filatelistyczne Mistrzostwa Świata mają stanowić platformę stałego udziału
najlepszych eksponatów na wystawach filatelistycznych. Ponieważ nie ma eksponatu
doskonałego, Mistrzostwa winny pobudzać do
ciągłego ulepszania nawet najdoskonalszych
eksponatów.
W Klasie Mistrzowskiej FIP od wystawcy
pobierana jest opłata (także na rzecz FIP),
natomiast za eksponaty biorące udział w Filatelistyczne Mistrzostwa Świata opłaty nie
pobierano.
W Singapurze do Klasy Mistrzowskiej FIP
zaproszono 25 eksponatów i wszystkie one
wzięły udział w Filatelistycznych Mistrzostwach Świata. Spośród tych eksponatów specjalny zespół doświadczonych sędziów reprezentujących 3 kontynentalne stowarzyszenia
filatelistyczne wybrał 6 eksponatów, które podlegały dalszej ocenie. W wyniku tej oceny:
• Mistrzem świata z medalem złotym został
uznany: Surajit GONGVATANA (Tajlandia) za eksponat „Syjam”
• Wicemistrzem świata z medal srebrnym
został uznany: Saverio IMPERATO (Włochy) za eksponat „Toskania”
• Trzecie miejsce z medalem brązowym
zajął: Koichi SATO (Japonia) za eksponat
„Tasmania”
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Ponadto kandydowały do tych wyróżnień
następujące eksponaty:
• The Brigham Collection (Kanada) „Prowincja Kanada: pensy i centy, 1851-1867”
• Rolf GOLDSCHLAG (Niemcy) „Wielkie
Księstwo Badenii”
• Knut HEISTER (Niemcy) „Okres klasycznej Wenezueli (1859-1879)”
Ocenia się, iż wystawę zwiedziło ponad 80
tys. osób. Swoje stoiska miały poczty 58 krajów
oraz 39 kupców.
W swych sprawozdaniach komisarze narodowi (strony WWW) podkreślają wyjątkowo
dobre i funkcjonalne gabloty wystawowe,
które były powszechnie podziwiane. Umożliwiały one bardzo łatwy montaż i demontaż
eksponatów oraz posiadały bardzo dobre zabezpieczenie.
Źródła:
World Stamp Championship 2004, 28 August – 1 September 2004, Singapore. Palmares Catalogue.
Tay P.H. w: The Second A.I.E.P. Round-Table Meeting
in Asia. September 01.2004. The Association of
Singapore Philatelists. 2004. s. 7-8

Ludwik K. MALENDOWICZ
AIJP 1039
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2004.10.04. UP 63-100 Śrem 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Pocztowy Leszno. Inicjatorem
wydania datownika było Koło PZF w Śremie
kierowane przez Włodzimierza Bobrowskiego.
Datownik okrągły o średnicy 40 mm, z następującą treścią: „SETNA ROCZNICA URODZIN
ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA /
POCZTA ROWEROWA ŚREM 1 04.10.2004.
MCHY KOŚCIÓŁ p.w. św. MARCINA Miejsce
Chrztu Świętego Antoniego Baraniaka”. W środku rysunek sylwety kościoła w Mchach.
2004.10.04. UP 63-130 Książ Wlkp. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Rejonowy Urząd Pocztowy Leszno. Inicjatorem
wydania datownika było Koło PZF w Śremie
kierowane przez Włodzimierza Bobrowskiego.
Datownik okrągły o średnicy 37 mm, z następującą treścią: „NADANIE IMIENIA ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA SZKOLE
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W MCHACH
KSIĄŻ WLKP. 04.10.2004”. W środku rysunek
głowy Antoniego Baraniaka.
2004.10.08. UP 61-740 Poznań 9. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły o średnicy 40 mm, z następującą
treścią: „50. Rocznica Oficerskiego Technikum
Pożarniczego 08.10.2004 Poznań 9”. W środku rysunek znaku szkoły. Autorem projektu
datownika jest Romuald Synakiewicz.
2004.10.16. UP 63-200 Jarocin Poznański 1. Datownik okolicznościowy przygoto-
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wany przez Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu. Inicjatorem wydania datownika było
koło PZF przy Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek SA. Wydanie sponsorował Urząd Miejski w Jarocinie. Datownik prostokątny o wymiarach 30 × 40 mm, z następującą treścią:
„26. ROCZNICA PONTYFIKATU JANA PAWŁA II 16.10.2004 JAROCIN POZNAŃSKI 1”.
W środku rysunek godła papieskiego. Autorem
projektu datownika jest Jerzy Kwiatkowski.
2004.11.02. UP 62-800 Kalisz 1. Datownik
przygotowany przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Kaliszu. Datownik okrągły o średnicy
39 mm, z treścią: „50 LAT RUCHU FILATELISTYCZNEGO W KALISZU 02.11.2004 KALISZ
1” Datownik ze zmienną datą dzienną. Autorem projektu jest Tomasz Lewandowski.
2004.11.06. UP 62-800 Kalisz 1. Datownik
przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty
w Kaliszu z okazji zawodów o Puchar Polski na ergonometrze wioślarskim. Datownik
owalny o wymiarach 40 × 41 mm, z treścią:
„KALISKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE
06.11.2004 KALISZ 1”. W środku znak graficzny Towarzystwa Wioślarskiego w Kaliszu,
założonego w 1894 r.
2004.11.10. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
okrągły o średnicy 40 mm, z następującą treścią: „DNI ŚWIĘTOMARCIŃSKIE 10.11.2004
Poznań 1”. W środku rysunek świętego Mar-
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cina na koniu z osobą towarzyszącą. Autorem
projektu datownika jest Andrzej Krynicki.
2004.11.11. UP 63-800 Gostyń Poznański
1. Datownik okolicznościowy z puli ZG PZF
(Komitet Organizacyjny Okręgowej Wystawy
Filatelistycznej „GOSTYŃ 2004”). Datownik okrągły o średnicy 39 mm, z następującą
treścią: „OKRĘGOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA GOSTYŃ 2004 11.11.2004 GOSTYŃ POZNAŃSKI 1”. W środku rysunek
historycznej pieczęci miejskiej Gostynia.
2004.11.13. UP 62-800 Kalisz 1. Datownik
okolicznościowy z puli ZG PZF (Komitet Organizacyjny Krajowej Wystawy Filatelistycznej).
Datownik okrągły o średnicy 40 mm, z następującą treścią: „KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA 13.11.2004 KALISZ 1”. W środku
rysunek znaczka PZF i herbu miasta Kalisza.
Autorem projektu datownika jest Tomasz Lewandowski.
2004.11.13. UP 63-500 Ostrzeszów 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu. Datownik okrągły o średnicy 45 mm, z następującą
treścią: „240 LAT POCZTY DYLIŻANSOWEJ
NA TRASIE 101a KĘPNO-KALISZ 13.11.2004
Ostrzeszów 1”. W środku rysunek dyliżansu
pocztowego. Projekt datownika został ostatecznie przygotowany przez Romualda Synakiewicza.
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2004.11.13. UP 63-600 Kępno 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu. Datownik okrągły
o średnicy 45 mm, z następującą treścią: „240
LAT POCZTY DYLIŻANSOWEJ NA TRASIE
101a KĘPNO-KALISZ 13.11.2004 Kępno 1”.
W środku rysunek dyliżansu pocztowego.
Projekt datownika został ostatecznie przygotowany przez Romualda Synakiewicza.
2004.11.13. UP 63-520 Grabów n/Prosną.
Datownik okolicznościowy przygotowany
przez Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu. Datownik okrągły o średnicy 45 mm, z następującą treścią: „240 LAT POCZTY DYLIŻANSOWEJ
NA TRASIE 101a KĘPNO-KALISZ 13.11.2004
Grabów n/Prosną”. W środku rysunek dyliżansu pocztowego. Projekt datownika został
ostatecznie przygotowany przez Romualda
Synakiewicza.
2004.11.13. UP 62-800 Kalisz 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu. Datownik okrągły
o średnicy 45 mm, z następującą treścią: „240
LAT POCZTY DYLIŻANSOWEJ NA TRASIE
101a KĘPNO-KALISZ 13.11.2004 Kalisz 1”.
W środku rysunek dyliżansu pocztowego.
Projekt datownika został ostatecznie przygotowany przez Romualda Synakiewicza
2004.11.13. UP 60-190 Poznań 73. Datownik przygotował Rejonowy Urząd Pocztowy
Poznań Miasto. Datownik okrągły o średnicy
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39 mm, z następującą treścią: „PORT LOTNICZY ŁAWICA POZNAŃ 73”. Datownik ze
zmienną datą. Autorem projektu jest Romuald
Synakiewicz.
Kazimierz Krawiarz

OKOLICZNOŚCIOWE NALEPKI POLECENIA
W UP ŚREM 1 od dnia 04.10.2004 stosowano nalepkę polecenia z napisem „SETNA
ROCZNICA URODZIN ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA”. Nakład 2000 sztuk.
W UP KSIĄŻ WLKP. od dnia 04.10.2004
stosowano nalepkę polecenia z napisem
„NADANIE IMIENIA ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM”. Nakład 2000 sztuk.
Reprodukujemy okolicznościową nalepkę
polecenia wprowadzoną 10.10.2004 przez
2 UP RAWICZ 1 z okazji rocznicy pontyfikatu
JANA PAWŁA II, z napisem „DZIEŃ PAPIESKI
RAWICZ’ 2004”. Nalepkę R wydano w nakładzie 2000 sztuk i stosowano w Urzędzie
Pocztowym aż do wyczerpania nakładu.
W UP GOSTYŃ POZNAŃSKI 1 od dnia
11.11.2004. stosowano nalepkę polecenia
z napisem: „OKRĘGOWA WYSTAWA FILATE-
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LISTYCZNA GOSTYŃ 2004 “Mała ojczyzna”.
Nakład 2000 sztuk.
W UP KALISZ 1 z okazji Krajowej Wystawy
Filatelistycznej stosowano nalepkę polecenia
z następującą treścią: „KRAJOWA WYSTAWA
FILATELISTYCZNA KALISZ 2004”. Projektantem jest Tomasz Lewandowski. Nakład 2000
sztuk.
W UP KĘPNO 1, OSTRZESZÓW 1, GRABÓW n/PROSNĄ i KALISZ 1 stosowano nalepki polecenia z napisami „240 LAT POCZTY
DYLIŻANSOWEJ Trasa 101a Kępno-Kalisz”.
Inicjatorem zorganizowania poczty dyliżansowej był Andrzej Matysiak, kierownik Działu Markietingu Rejonowego Urzędu Poczty
w Kaliszu. Nalepki wydano w nakładzie po
2000 sztuk.
Kazimierz Krawiarz
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NIEZNANE ZNAKI CENZURY Z WIELKOPOLSKI
Z 1919 I 1921 ROKU
W numerze WWF 41/3 z września 2004 r.
przedstawiłem m.in. nieznane dotąd stemple
cenzury stosowane w mieście Buk. Aktualnie
na ryc. 1 pokazuję kolejny stempel cenzury
Powstania Wielkopolskiego z Buku: Typ W –
CENZURA BUK – wymiar 45 × 4 mm, kolor
czerwony, który występuje na liście poleconym

z 9 lipca 1919 r., nadanym w Grzebienisku
(Kammthal), adresowanym do Szamotuł (Samter). Stempel cenzury odbito też na drugiej
stronie koperty.
Na ryc. 2 przedstawiam list polecony
z Wrocławia do Poznania z listopada 1921 r.
List ten został ocenzurowany we Wrocławiu

Ryc. 1

Ryc. 2
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pod pozorem kontroli celnej, a następnie
zabezpieczony specjalną zaklejką i ostemplowany pieczęcią herbową i stempelkiem „14”.
W Poznaniu list ocenzurowano ponownie
i zabezpieczono dwoma zaklejkami o treści:
„W3, Rozpieczętowane przez Dozór Pocztowy
w Poznaniu” – wymiar nadruku 46 × 14 mm,
kolor czarny, papier kremowy. Oczywiście
była to cenzura podległa władzy centralnej
w Warszawie.

W książce: B. Brzozowski, J. Tokar, „Polska
cenzura korespondencji w latach 1918-1922”
pokazaliśmy osiem zaklejek o różnych wzorach
stosowanych przez Dozór Pocztowy w Poznaniu. Pokazana zaklejka stanowi dziewiąty typ.
Reprodukowane ilustracje przesyłek zawdzięczam Kol. Victorowi Baranowi z Niemiec, któremu tą drogą składam serdeczne
podziękowanie.
Bronisław Brzozowski

STEMPLE FORMACYJNE WOJSK WIELKOPOLSKICH
W odpowiedzi na apel
Redakcji w WWF nr 41/2
z 2004 r. zabierałem głos na
temat stempli formacyjnych
Wojsk Wielkopolskich. Odkryłem ostatnio dwie przesyłki, które ilustrują ryc. 1
i 2.
Obie adresowane są do
tej samej osoby. Również
nadawca był ten sam, lecz
miał różne przydziały służbowe. Na ryc. 1 widać stempel formacyjny: „11 pułk
Strzelców Wielkopolskich /
2. kadrowa kompanja”. Kartka została nadana w miejscowości Chojno 17 września
1919 r. Nazwa miejscowości
nie była zgermanizowana,
a więc i poniemiecki datownik nie wymagał przeróbki.
Na drugiej kartce, nadanej przez Główną Pocztę Polową w Poznaniu, widnieje
pieczęć listowa Szwadronu
Zapasowego 1 pułku Ułanów Wielkopolskich.

Ryc. 1

Bronisław Brzozowski

Ryc. 2
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POCZET WYBITNYCH FILATELISTÓW
PREZYDENT USA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
(30 I 1882 – 12 IV 1945)
Tak, tak! W tym odcinku pragnę zwrócić
uwagę czytelników na wybitnego filatelistę, jakim był 32. Prezydent Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, Franklin Delano Roosevelt
– demokrata, wybierany czterokrotnie na to
stanowisko. Jego osiągnięcia jako polityka są
szeroko znane, natomiast osiągnięcia filatelistyczne znają tylko nieliczni.
Franklin Delano Roosevelt urodził się
w Hyde Park, w stanie Nowy Jork. Jego rodzina w XIX w. prowadziła
szeroki handel morski z wieloma krajami świata, szczególnie z Chinami i Indiami.
Już w roku 1890 r., a więc
w wieku 8 lat, rodzice zainteresowali go znaczkami
pocztowymi – matka przekazała mu swoją kolekcję.
Temu hobby oddał się z całą namiętnością i pozostał
wierny filatelistyce przez całe życie. Cała
rodzina pomagała Franklinowi w uprawianiu
hobby. Na prośbę młodzieńca ze wszystkich
podróży jej członkowie przesyłali mu listy oraz
przywozili znaczki pocztowe. Od najmłodszych lat przedmiotem jego zbieractwa był cały
świat i praktycznie wszystkie rodzaje znaków
pocztowych. Podziw innych wywoływała
olbrzymia wiedza Roosevelta o wszystkich
znaczkach i o krajach, z których pochodziły.
Znaczki pocztowe towarzyszyły Rooseveltowi przez całe życie. Miał je ze sobą w czasie
nauki w college’u oraz w czasie studiów na
uniwersytetach Harwarda i Columbia. Studia
ukończył w 1907 r. Szczególnie wiele czasu
poświęcał filatelistyce w okresie swej walki
z chorobą Heinego-Medina (poliomyelitis, czy-
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li nagminne porażenie dziecięce). Tej strasznej
choroby nabawił się późnym latem 1921 r.
podczas zwiedzania obozu skautów. W głębokim cierpieniu, z bardzo małymi szansami na
samodzielne chodzenie, oddał się filatelistyce,
która dodawała mu sił psychicznych i nadziei na wyzdrowienie. I rzeczywiście, powoli
i stopniowo powracał do normalnej pracy, i to
mimo trwałej utraty swobody poruszania się.
Nic też dziwnego, że przez całe życie często
powtarzał: „Zawdzięczam
życie swoim hobby, szczególnie filatelistyce”. Gdziekolwiek wyjeżdżał, zawsze
towarzyszyła mu część jego
zbioru. W czasie II wojny
światowej fragmenty zbioru
zabierał do Casablanki, Kairu czy też do Teheranu i Jałty w 1945 r. – podróżowały
z Nim w specjalnej skrzyni.
Codziennie przed snem poświęcał im swój
cenny czas, zazwyczaj 2-3 godziny.
Przed swą chorobą był już senatorem
z Nowego Jorku (od roku 1910), następnie
podsekretarzem stanu Marynarki Wojennej
(lata 1913-1920). Po częściowym wyzdrowieniu z wigorem powrócił do działalności
politycznej. W 1928 r. został wybrany gubernatorem stanu Nowy Jork. W tym czasie
został dożywotnim członkiem APS (American
Philatelic Society – Amerykańskie Towarzystwo
Filatelistów). Cztery lata później, w 1933 r., ze
zbiorami filatelistycznymi w skrzyniach ten
wybitny demokrata wprowadził się do Białego
Domu. Jako prezydent Roosevelt sam projektował niektóre znaczki USA, wszystkie natomiast
zatwierdzał.
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Dzięki Rooseveltowi
ukazywały się pamiątkowe arkusiki i bloki z okazji
narodowych zjazdów filatelistów. Dbał także o to,
aby uroczystości wprowadzania znaczków do obiegu (FDC) miały miejsce na
różnych imprezach filatelistycznych. Jako prezydent
nie przyjmował jednakże
żadnych zaproszeń na
imprezy filatelistyczne lokalne, narodowe czy też
międzynarodowe. Na takie zaproszenia zawsze odpowiadał organizatorom pięknymi
pismami.
W czasie II wojny światowej jego wiedza
geograficzna pozyskana z filatelistyki wprowadzała w zdumienie wojskowych doradców
– doskonale orientował się w miejscach bitew
wojennych. Był także bezpośrednio zaangażowany w wydania dywersyjne skierowane przeciw Hitlerowi – parodystyczne wydanie z okazji urodzin Hitlera (czaszka i kości), drukowane
w Szwajcarii i rozsyłane w Niemczech.
W dniu swojej śmierci, 12 kwietnia 1945 r.,
przebywał w zaciszu Little White House
w Warm Springs, w stanie Georgia. Rano zatwierdził projekt znaczka poświęconego Narodom Zjednoczonym, później przez kilka godzin zajmował się swoimi znaczkami. Wkrótce
po tym, pozując do portretu, zmarł w wyniku
masywnego krwotoku mózgowego.
Jego zbiór obejmował wiele wyjątkowo
cennych prób znaczków USA z XX w., które
otrzymywał z drukarni (Bureau of Engraving
and Printing). Posiadał także pełne arkusze
znaczków wydanych w czasie Jego prezydentury. Były one podpisane przez urzędników
i pracowników drukarni. Posiadał także bardzo
wiele cennych i nie skatalogowanych rzadkości
z całego świata. Otrzymywał je od rządzących, którzy znali „filatelistycznego Prezydenta
USA”. Przykładowo, w 1943 r. w czasie konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie Stalin podarował Rooseveltowi sławny i bardzo rzadki
znaczek ZSRR „Lewoniewski”, z odwróconym
nadrukiem i małą literą „f”. Jak wiadomo, był to
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znaczek z podobizną pilota pochodzenia polskiego
Zygmunta Lewoniewskiego, wydany w 1934 r.
i przedrukowany w 1935
z okazji bezpośredniego
przelotu nad biegunem
północnym z Moskwy do
San Francisco. Szczególnie rozbudowane zbiory
dotyczyły Hongkongu,
Haiti, Argentyny, Wenezueli i kolonii brytyjskich
na Morzu Karaibskim.
Zbiory Roosevelta zostały sprzedane na
czterech aukcjach firmy H.R. Harmer Inc.
w Nowym Jorku w 1946 r. Osiągnęły one cenę
ponad 200 tys. $, które rodzina przeznaczyła
na fundację biblioteki im. Roosevelta w Hyde
Park, w miejscu Jego urodzenia. Katalogi tej
aukcji stanowią bardzo cenne źródła wiedzy filatelistycznej. Sama aukcja przyniosła
sensacyjne wyniki, przekraczając znacznie
ceny wywoławcze, a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się próby, podpisywane
arkusze wydawanych znaczków, jak i reprezentacyjne albumy. Bardzo wielu filatelistów
chciało posiadać walory ze zbioru Roosevelta,
dlatego też bardziej pospolity materiał – FDC
czy też pamiątkowe koperty adresowane do
niego oznaczono stemplem “From the Franklin
D. Roosevelt Collection” („Z kolekcji Franklina
D. Roosevelta”) i sprzedawano indywidualnie.
W świecie ukazało się bardzo dużo znaczków z Franklinem Delano Rooseveltem jako
politykiem, ale również jego sylwetka jako
filatelisty uwieczniona została na wielu znaczkach, m.in. Nikaragui (1946), Monako (1947)
i Filipin (1950).
Załączona ilustracja przedstawia Prezydenta Roosevelta z lupą w ręku, pochylonego nad
znaczkami.
Źródła:
Encyklopedia filatelistyki. Red. T. Hampel. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1993.
Różnorodne strony internetowe

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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ZE ŚWIATA ODWROTEK
GWATEMALA
W kolejnym odcinku poświęconym odwrotkom pragnę przedstawić odwrotki Gwatemali.
Są one tym bardziej interesujące, iż znajdują
się wśród nich odwrotki ptaka o nazwie kwezal
(także w niektórych źródłach pisany w języku
polskim jako kwezal). Kwezal (Pharomachrus
mocino) należy do rodziny trogonów (Trogonidae). Występuje on w Ameryce Środkowej.
Jest to ptak o wyjątkowo barwnym, błyszczącym upierzeniu i długim ogonie. Kwezal
jest ptakiem od wieków czczonym przez
Indian meksykańskich, uznawanym za ptaka
wolności, ponieważ nie może żyć w niewoli.
Jego obrazy spotyka się już w sztuce prekolumbijskiej tego regionu. W przeszłości tylko
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przywódcy Indian przywdziewali pióropusze
z piór kwezala. Widnieje on na fladze Gwatemali, dał także nazwę jej jednostce monetarnej
– quetzal (od 1927 r.). „El Quetzal” to także
nazwa periodyku Stowarzyszenia Filatelistów
Gwatemali w USA.
Pierwsze znaczki z kwezalem ukazały się
w roku 1879 (Sc #15-16, Mi #31-41), kolejne
w 1881 (Sc #21-25, Mi #21-25). Następne
wydania pojawiły się w roku 1886 (Sc #31-41, Mi #31-41), 1887 (Sc #43-50, Mi #43-49),
1900-1902 (Sc #99-107, Mi #96-104), 1924
(Sc #205, Mi #192), 1935 (Sc #274-276), 1939
(Sc #294-295), a także w latach późniejszych,
m.in. 1954-1963 (Mi #546-573, do tego dwie
odmiany), 1984 (Mi #1221-1225), 1986 (Mi
#1267-1268), 1987 (Mi #1272-1275). Na
części z nich dokonano także przedruków.
Istnieje również wiele znaczków z godłem
Gwatemali oraz arkusiki, na których znajduje
się kwezal. W roku 1890 wydano także bardzo interesujące karty pocztowe oraz karty
pocztowe z opłaconą odpowiedzią, w różnych
kolorach, o nominale odpowiednio: 3 c oraz
3 c + 3 c. Z tego okresu pochodzą też sekretniki z kwezalem. Część z nich była kilkakrotnie
przedrukowywana. Walory tego rodzaju są
bardzo cenne. Ptak ten pojawia się także na
kartach pocztowych z roku 1895 wydania
„lokomotywa”.
Odwrotka kwezala związana jest z wydaniem znaczków z roku 1881. W serii tej
znaleziono trzy odwrotki, którymi są: (nr katalogowy Scotta, nominał, kolor, wycena – czysty/stemplowany):
• Sc #22a, 2 centavos, brązowy + zielony
(200/150$)
• Sc #23a, 5 c, czerwony + zielony (3000/
1300$) (ryc. 1).
• SC #25a, 20 c, żółty + zielony (300/
200$)
Nie można znaleźć zbyt wiele informacji
o tych znaczkach. Z danych aukcyjnych firmy
Shreves (2002 r.) wynika, ze #23a występuje

WWF 42/1 (2005)

w liczbie ok. 20. egzemplarzy, na wspomnianej aukcji firmy Shreves został on sprzedany
za 1050 $. Pozostałe odwrotki osiągają na
aukcjach cenę 450-750 $
Kolejne odwrotki znaczków Gwatemali
odnaleziono w 1911 r. W roku tym wydano 2
znaczki związane z otwarciem budynku Generalnej Dyrekcji Poczty. Na znaczku Sc #141,
o wartości 25 c, w kolorach niebieskim i czarnym, przedstawiono tenże budynek (ryc. 2), na
znaczku Sc #142, o nominale 5 p, w kolorach
czerwonym i czarnym, przedstawiono prezydenta Manuela Estradę Cabrerę. Wśród znaczków tych odkryto odwrotki oznaczone w katalogu Scotta numerami #141a i #142a, które
wyceniane są odpowiednio na: 1750/900 $
i 25/27 $. I znów informacje aukcyjne podają,
iż najprawdopodobniej istnieje mniej niż 45
stemplowanych odwrotek znaczka #141a – na
aukcji w 2002 r. osiągnął on cenę 325 $. Także
o kolejnej odwrotce, #142a, niewiele wiadomo. Dyrektor Generalny Poczty Gwatemali po
odkryciu tej odwrotki zarządził pionowe jej nacinanie, stąd w rękach filatelistów znajdują się
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tzw. odmiany nacięte („slash” variety) (ryc. 3).
Lewy dolny sześcioblok odmiany tej odwrotki,
kasowany, na wycinku, na aukcji firmy Shreves
w 2002 r. osiągnął cenę 300 $.
Na ilustracji przedstawiam sześcioblok
odwrotki Sc #142a – odmiana nacięta („slash”
variety) – nacięcie pokazują strzałki.
Źródła
Gruson C., Jickling D. (eds.), The Postage Stamps of
Guatemala 1871-1999 (2001). ISBN 1-880721-04-X
Katalogi aukcyjne firm: Shreves Philatelic Galleries,
Inc. USA, Greg Manning, USA i Cherrystone,
USA.
Katalog Michel
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
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MIEDZYNARODOWY ROK GÓR
PODSUMOWANIE – CZĘŚĆ TRZECIA
Międzynarodowy Rok Gór 2002 minął
w Polsce bez większego echa, w świecie natomiast był szeroko rozreklamowany i głośno
obchodzony. Niestety, dziś śmiało możemy
powiedzieć, że w Polsce nie uczyniono nic,
aby podkreślić piękno naszych gór (tylko jedna
jedyna kartka beznominałowa wydana przez
RUP w Poznaniu).
Międzynarodowy Rok Gór rozpoczął się
przyjęciem przez ONZ na 53 sesji Zgromadzenia Ogólnego, a następnie podpisaniem
w dniu 10 XI 98 r. na 54 plenarnym posiedzeniu konwencji, z hasłem wiodącym „Wszyscy
jesteśmy ludźmi gór” (We are all mountin
people) – (Inicjatorem obchodzenia MRG
był prezydent Kirgistanu A. Akaev). W Polsce
patronat nad MGR objął Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz.
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Niestety, okazja pokazania światu naszych
gór została zmarnowana z powodu bezczynności instytucji państwowych czy samorządowych – może poza PTT i PTTK. Z inicjatywy Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu
skierowano pisma do instytucji nadrzędnych
Polskiego Związku Alpinizmu celem wystąpienia do Poczty Polskiej o wydanie z tej okazji
jakichkolwiek walorów filatelistycznych. Bez
odzewu. Nie będę więc omawiał w. święta
z punku widzenia administracyjno-organizacyjnego – wcześniej zrobił to już doskonale
koordynator ZG PTTK Zbigniew Krasek na
łamach „Gazety Górskiej” nr 4(41) 2002 r. – ale
raczej jako hobbysta. Jak już wspomniałem,
w Poznaniu w miesiącu kończącym MRG Rejonowy Urząd Poczty wydał kartkę pocztową
beznominałową przedstawiającą Śnieżne Kotły
w Karkonoszach (baza szkoleniowa Klubu
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Wysokogórskiego w Poznaniu). Udało się to
tylko dzięki staraniom Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu, Zarządu Okręgu Wlkp. PZF
w Poznaniu i Dyrektor RUP Poznań, Pani J.
Przybyłowicz.
Pierwszym krajem w świecie, który wydał
znaczki pocztowe zapowiadające niejako
nadejście Międzynarodowego Roku Gór, był
Kirgistan – w 2000 i w 2001 r.
Z okazji MRG wydano w 46 państwach
świata łącznie 138 znaczków (wliczono w to
znaczki z ozdobnych arkusików), 21 bloczków,
27 ozdobne arkusiki z krajobrazem górskim lub
wspinaczami, w które wkomponowano znaczki, oraz kartki pocztowe – 5 szt. Wymienić
można również zeszyciki wielostronicowe typu
booklet. Stosowano także okolicznościowe
kasowniki propagujące rok gór jako integralną
część FDC.
Na znaczkach przedstawiono najpiękniejsze i najwyższe góry świata, jak i wiele gór
mało znanych, znajdujących się m.in. w Bhutanie, Laosie, Lesoto, Filipinach czy na Nowej
Kaledonii.
Nie na wszystkich znaczkach i blokach
umieszczono logo Międzynarodowego Roku
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Gór – wyjątkiem są tu znaczki Bhutanu, Laosu,
Filipin, Kazachstanu, Rumunii, San Marino
i Słowacji, a na innych znów logo MRG jest
na marginesach czy przywieszkac (Słowenia, Bośnia i Hercegowina). Logo stało się
treścią znaczka Andory i Watykanu. W większości znaczki są bardzo ładne i cieszą oko.
Szczególnie wyróżniają się tu serie znaczków
i arkusiki ONZ zaprezentowane na bazie fotografii znanego japońskiego fotografa Yiosikazu
Shirakawy. Natomiast irytuje – szczególnie
tematyka – ogromna ilość błędów w nazewnictwie geograficznym, jak również mylenie
szczytów i gór.
W uzupełnieniu artykułów, jakie ukazały
się w WWF (nr. 39/3 i 40/1), wymienię dziś
pozostałe znane mi walory poświęcone MGR.
Być może jednak pojawiły się jeszcze w świecie jakieś wydania, które uszły mojej uwadze
– miłe więc będą każde uzupełnienia od kolegów. Nie poruszam tu tematu kasowników
użytych do FDC, bo mocno zaciemniłoby to
temat wydawanych znaczków.
Armenia − 1 znaczek, szczyt Kaputjugh
3904 z logo MGR – oraz arkusik 10 zn. tego
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samego wzoru; na marginesie m.in. wysokość
szczytu. Również 3 zn. z przywieszką w specjalnej książeczce typu booklet – 9 kartek;
“Nature of Armania”.
Ekwador – 5 znaczków (światowa konferencja do spraw gór). Górskie widoki: 4 znaczki
– ostatni emblemat konferencji oraz w dolnej
części logo MRG.
Gujana – 1 blok, szczyt M. Everestu od zachodu oraz 3 znaczki: Mount Vinson, Elbrus,
M. Kościuszko. II wydanie z końca 2002 r.
Filipiny − blok jedno znaczkowy z górą Mt.
Guiting-Guiting (bez logo MRG - tylko napis
Internationale Year of The Mountain)
Kanada − 8 znaczków wydanych na arkusiku w formie koła (szczyty tzw. korony Ziemi).
Zaprezentowano: Mt Logan, Mt Elbrus, Puncak
Jaya, Mt Everest, Mt Kilimandżaro, Mt Vinsion,
Aconcagua i Mt McKinley.
Meksyk – 1 znaczek przedstawiający wulkan Popocatepelt z logo MRG.
Monako − 1 znaczek z logo MGR, księstwem Monako i widniejącymi za nim Alpami
Maritimes
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Nepal − 1 znaczek z logo MRG; na znaczku
pola uprawne w górach.
Nowa Kaledonia − 1 znaczek z logo MRG;
w krajobrazie widoczne najwyższe szczyty:
Mt. Humbolt (1618 m n.p.m.), Mt. Panie (1628
m n.p.m.). Również całostki – widoki N. Kaledoni ze znaczkiem MRG; wszystko w formie
zeszyciku booklet.
Papua Nowa Gwinea − 4 znaczki: Mt Wilhelm, Mt Fuji, Matterhorn, masyw Des Aravis.
Peru – blok; na znaczku Huascarán (Cordylliera Blanca), na marginesie bloku również
kondor andyjski.
Polska − kartka beznominałowa: Karkonosze, Śnieżne Kotły oraz logo MRG.
Turcja – całostka w znaczku Ararat (opłata
PC). W ilustracji góry i logo MRG.
Tuwalu – 1 blok, szczyt K-2 oraz 4 znaczki: Mount Foraker, M. Makalu, M. Fitz Roy,
Fujiyama.
Mieczysław Rożek
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PRZYKŁADY CIEKAWYCH EKSPONATÓW
POŚWIĘCONYCH CHEMII ORAZ WODZIE
Na światowych wystawach filatelistycznych
raczej rzadko widzi się eksponaty poświęcone
szerokim dziedzinom nauki. Eksponaty tego
typu wymagają bardzo poważnej syntezy,
muszą być opracowane z „żelazną logiką”
oraz odpowiednio udokumentowane walorami
filatelistycznymi. Duże wrażenie wywarł na
mnie plan eksponatu Russela Graeme z Nowej Zelandii, zatytułowany „Chemia – nauka
służąca ludzkości”. Jest to wyjątkowo logiczny,
konsekwentny i zborny plan. Sądzę, iż warto
się z nim zapoznać:

Chemia – nauka służąca ludzkości
1. Chemia z perspektywy historycznej
1.1. Mityczne początki – alchemia
1.2. Pionierzy XVIII i XIX wieku
1.3. Odkrycie pierwiastków
1.4. Odkrycie tlenu
1.5. Kekule i pierścień benzenu
1.6. Tablica okresowa pierwiastków Mendelejewa
1.7. Maria Curie-Skłodowska i pierwiastki
radioaktywne
1.8. Wcześni chemicy syntetyzujący związki i Nobel
2. Atomy i cząsteczki w chemii
2.1. Struktura atomu – Rutherford, Bohr i
Schrodinger
2.2. Wiązania chemiczne – jonowe, kowalentne, wodorowe i aromatyczne
2.3. Język chemii
2.4. Chemia analityczna i wyodrębniania
związków
2.5. Spektroskopia i krystalografia rentgenowska
2.6. Synteza chemiczna – rearanżacja atomów
2.7. Cząsteczki lewoskrętne
i prawoskrętne
2.8. Polimery – struktura, synteza, włókna i kauczuk
2.9. Stare cząsteczki, nowe
cząsteczki
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3. Chemia życia i zdrowia
3.1. Biochemia – komórki, białka, DNA
i kod genetyczny
3.2. Chemioterapia – farmaceutyki, antybiotyki i leki ziołowe
3.2. Chemia kliniczna
3.4. Chemia farmaceutyczna
3.5. Biologia medyczna
4. Chemia żywności i rolnicza
4.1. Przydatne związki chemiczne – witaminy, żywność z roślin i alkohol
4.2. Chemia gleby
4.3. Nawozy sztuczne – azotany, azotyny,
fosforany i wapno
4.4. Pestycydy
5. Chemia ziemi
5.1. Metale szlachetne – złoto, srebro,
miedź
5.2. Tlenki i siarczany
5.3. Glin i żelazo
5.4. Niemetale i ich aniony
5.5. Krzemiany
5.6. Sól
5.7. Powietrze i woda
6. Stowarzyszenia chemiczne i sympozja
6.1. Stowarzyszenia chemiczne
6.2. Międzynarodowe bractwa chemiczne
7. Chemia przemysłowa
7.1. Przemysł barwnikowy, dominacja niemiecka, inne kraje
7.2. Przetwórstwo, chemia nafty, plastyki
i farmaceutyki
7.3. Przemysł papierniczy
7.4. Proste związki chemiczne, złożone
związki chemiczne
8. Chemia i energia
8.1. Paliwa wydobywane – węgiel, gaz naturalny, ropa naftowa i rafinowanie
8.2. Energia atomowa i elektrownie atomowe
8.3. Alternatywne źródła energii
Eksponat ten po raz pierwszy
prezentowany był na światowej
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wystawie filatelistycznej. Uzyskał on na ŚWF
PHILAKOREA 2002 80 pkt. i medal pozłacany.
Zaważyła na tym oryginalność i innowacja.
Słabszą stroną tego eksponatu była nieobecność starego i dobrego materiału, ale i tak było
co podziwiać.
Kolejny eksponat, którego plan pragnę
przedstawić, to znane i wysoko oceniane
opracowanie pana Antoine Orani z Francji,
zatytułowane „Woda to życie”. Za eksponat
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ten wystawca na światowych wystawach filatelistycznych uzyskał następujące wyróżnienia:
PHILEXFRANCE’99 – LV86; LONDON 2000
– LV85; BELGICA 2001 – G90; HAFNIA 01
– G92; PHILAKOREA 2002 – G93; BANGKOK
2003 – G92. W eksponacie tym prezentowany
jest bardzo dobry, rzadki i wyjątkowo dobrze
dobrany materiał filatelistyczny. Także zwięzła
i logiczna narracja zasługuje na duże uznanie.
Oto plan tego interesującego opracowania:
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Woda to życie
Wprowadzenie
I. Ziemia i jej woda
I.1. Pochodzenie wody
I.2. Historia kropli wody
II. Woda i ludzie
II.1. Nurtem wody: od źródła do oceanu
II.2. Poszukiwanie i zaopatrywanie w wodę
II.3. Podział wody
III. Woda – życiowa potrzeba
3.1 Woda żywi człowieka
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3.2 Źródło zdrowia w cieplicach
3.3 Woda w życiu codziennym
3.4 Kiedy flora i fauna potrzebują wody
IV. Woda
4.1 Ochrona jakości
4.2 Ochrona spuścizny
A więc dbajmy o wodę – źródło naszego
życia.
Ludwik K. MALENDOWICZ
AIJP 1039
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JAN PAWEŁ II – IN MEMORIAM
Śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II została
już upamiętniona bardzo wieloma polonikami.
Nie sposób wymienić tu wszystkie państwa,
gdyż liczba znaków rośnie. Wielkim kłopotem
dla zbieraczy są nadzwyczaj liczne pirackie
pseudoemisje, często bardzo efektowne – ale to
nie są znaczki. Warto więc spokojnie poczekać
i nie śpieszyć się z kupnem wątpliwych wydań.
Ze Lwowa nadszedł na ręce L. Malendowicza list od znanego nam z ŚWF POLSKA’93
wybitnego filatelisty Oleksandra Żariwskiego z datownikiem stosowanym we Lwowie
w dniu pamiętnego pogrzebu.

28

W liście, napisanym w języku polskim,
czytamy:
W imieniu filatelistów lwowskich składam najserdeczniejsze współczucie braciom
Polakom, osieroconym jak i my Ukraińcy
z odejściem do wieczności Ojca Świętego Jana
Pawła II – Apostoła Pokoju.
Udało mnie się przekonać władze pocztowe Ukrainy o konieczności stosowania dziś we
Lwowie stempla okolicznościowego, wykonanego według mojego projektu.
Serdecznie dziękujemy!
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Do tej pory wiem o następujących żałobnych wydaniach:
• Austria – znaczek i dat. FDC.
• Chorwacja – znaczek i dat. FDC.
• Rumunia – znaczki, 1 blok, dat. FDC
• Paragwaj – 1 znaczek z przedrukiem
• Argentyna – 1 znaczek, 1 blok, 1 kartka,
50 (?) dat. FDC
• Wyspy Marshalla – 5 znaczków, w arkusiku 3×5, 1 dat. FDC
• Bośnia–Serbia – 1 znaczek, 1 blok
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•
•
•
•
•
•
•

Izrael – 1 znaczek, dat. FDC
Malta – 1 znaczek, 30 (?) dat. FDC
Niemcy – 1 znaczek, 2 dat. FDC
Brazylia – 1 znaczek
Chile – 3 znaczki
Węgry – 1 blok
Honduras – blok z dwoma znaczkami

Poniżej reprodukujemy kilka emisji żałobnych.
Władysław Alexiewicz
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ŚWIĘTA URSZULA LEDÓCHOWSKA
KANADYJSKIE POLONICUM
Poczta Kanady od kilku lat wydaje samoprzylepne znaczki pocztowe, tzw. okazjonalne,
z dowolną ilustracją (Stamp the Occasion with
Picture Postage), którą można zrealizować indywidualnie, składając odpowiednie zamówienie i uiszczając związane z nim opłaty. Rzecz
polega na tym, że klient może wybrać sobie
z zaproponowanych przez Pocztę kilku rodzajów „znaczków – ramek z pustym polem pośrodku” i zapełnić je dowolną, wybraną przez
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siebie ilustracją. Zrealizowane tym sposobem
znaczki są beznominałowe, jednakże posiadają
wartość obiegową zwykłej przesyłki listowej
wysyłanej na terytorium Kanady. Ilustracja,
również samoprzylepna, także jest realizowana
przez Pocztę. Tak przygotowane znaczki poczta dostarcza w 25-znaczkowych arkuszach.
Koszt 1 do 2 takich arkuszy wynosi 24,95 CD$
za arkusz, zaś koszt od 3 do 10 arkuszy wynosi
22.95 CD$ za arkusz. Cena spada wraz z większą liczbą zamówionych arkuszy – przy zamówieniu ponad
100 arkuszy wynosi po 16.00
CD$ za arkusz.
W styczniu 2003 r. wykonano zamówienie numer
124 648, dotyczące emisji
znaczka z podobizną świętej
Urszuli Ledóchowskiej Zamówienie złożone zostało
przez Prowincję Kanadyjską
zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
Zamówiono wykonanie tylko
dwu arkuszy i prawdopodobnie było to zamówienie jednorazowe. Można zatem przyjąć
za pewnik, że cały nakład
znaczków z podobizną Świętej wynosi ... 50 sztuk!
Na rycinach przedstawiam
znaczek „skompletowany”
i jego dwa zasadnicze elementy, a także list z obiegu
pocztowego.
Święta Urszula Ledóchowska urodziła się w 1865 r.
w Loosdorf koło Wiednia.
Miała na imię Julia Maria.
W 1883 r. przeniosła się wraz
z bliskimi do nabytego przez
ojca majątku w Lipnicy Murowanej koło Bochni. Jako
21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru Urszulanek
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i przyjęła zakonne imię Urszula. Zajmowała
się młodzieżą, pełniąc funkcje nauczycielki
i wychowawczyni internatu. W 1904 r. została
przełożoną klasztoru, a w 1907 r. wyjechała do
pracy dydaktycznej w Petersburgu. Następnie
przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła
gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny
światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając odczyty o Polsce i organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci.
W roku 1920 wróciła do Polski i osiedliła się
w Pniewach koło Poznania, gdzie myśląc
o pracy apostolskiej w nowych warunkach,
założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca
Jezusa Konającego, zwane urszulankami sza-
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rymi. Całe jej życie było ofiarną służbą Bogu,
ludziom, Kościołowi i Ojczyźnie. Zmarła 20
czerwca 1939 r. w Rzymie. Beatyfikowana
została przez Jana Pawła II 20 czerwca 1983
r. w Poznaniu. 18 maja 2003 r., w dniu swoich urodzin, Jan Paweł II ogłosił Ją w Rzymie
świętą.
Ciało spoczywa w Pniewach, w kaplicy
przyklasztornej. W ikonografii św. Urszula
przedstawiana jest w szarym zakonnym habicie, takim jak na rycinach.
Nota bibliograficzna za: Internetowa Liturgia Godzin.
Bogumił Ciesielski
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ELŻBIETA ŁOKIETKÓWNA 1305-1380
Dla upamiętnienia jubileuszu 650-lecia
Mosonmagyarovar, miejscowości leżącej na
Małej Nizinie Węgierskiej, 3 czerwca 2004 r.
ukazała się na Węgrzech całostka – ilustrowana
kartka pocztowa ze znakiem opłaty o wartości
48 forintów, przedstawiającym herb miasta,
a w nim m.in. postać św. Jana Chrzciciela.
W części ilustracyjnej kartki pokazano piękną
iluminację z cennej rękopiśmiennej książki
z 1371 r., opisującej i ilustrującej dzieje Węgier

ny i wydawała je za mąż po linii węgierskiej
polityki.
Urodziła pięciu synów: Ludwika, Karola,
Władysława, Stefana i Andrzeja. Ludwik został
królem Węgier (Ludwik I Wielki, 1326-1382).
W 1370 r. wstąpił na tron Polski (Ludwik Węgierski), jednak rządy powierzył swej matce,
która sprawowała regencję z tytułem „starszej
królowej Polski”. W tym czasie, na początku
1374 r., przyszła na świat jej wnuczka Jadwiga

do czasów króla Ludwika I Wielkiego, zwanej
„Chronicon pictum”. Miniatura przedstawia
Elżbietę Łokietkównę z synami.
Elżbieta (1305-1380), królowa węgierska
w latach 1320-1342, była córką króla polskiego
Władysława Łokietka i Jadwigi, córki księcia
Bolesława kaliskiego, rodzoną siostrą króla
Kazimierza Wielkiego. W 1320 r. została żoną
króla Węgier Karola Roberta Andegaweńskiego
(1288-13420). Na swym grodzie w Budzie
gromadziła liczne krewne księżniczki Piastów-

(1374-1399, św. Królowa Jadwiga), córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki.
Dbając o interesy dynastii andegaweńskiej,
Elżbieta była ostro atakowana, zwłaszcza przez
Wielkopolan i episkopat; rządziła jednak rozumnie i kompetentnie. Była jedną z najwybitniejszych postaci XIV w. w Europie.
Andegaweni węgierscy, spokrewnieni licznymi węzłami z Arpadami i Piastami, nie zapomnieli nigdy, że wyszli z Francji i Italii.
Ekspansję w kierunki Italii przypłacił życiem
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najmłodszy syn Łokietkówny, Andrzej, zamordowany za wiedzą żony, królowej neapolitańskiej Joanny.
Dwór węgierski Karola Roberta Andegaweńskiego i Elżbiety Łokietkówny odznaczał
się zarówno świetnością, jak i bogactwem oraz

bujnością charakterów władców i władczyń,
ich ambicji, talentów politycznych, które wykazali Karol, Robert i Elżbieta Łokietkówna
oraz Ludwik i Elżbieta Bośniaczka, dziadkowie
i rodzice św. Królowej Jadwigi.
Bogdan Michalak

POMNIK MAŁEGO POWSTAŃCA
Sześćdziesiątą rocznicę Powstania Warszawskiego upamiętniono także we Włoszech, stosując w dniu 18 listopada 2004
r. w urzędzie pocztowym Reggio
Calabria Centro datownik okolicznościowy. W jego rysunku widnieje Pomnik Małego Powstańca,
usytuowany w pobliżu warszawskiego Barbakanu.

Pomnik wykonał w 1983 r. Jerzy
Jarnuszkiewicz, twórca pomników
Adama Asnyka w Kaliszu (1960
r.) i Międzynarodowego Pomnika
Męczeństwa w Oświęcimiu-Brzezince.
Bogdan Michalak

POLONO-BELORUTHENIANA
FERDYNAND RUSZCZYC
Białoruś wydała w 1994 r. serię trzech
znaczków „Malarze Białorusi” (Mi 61-63),
o nominałach po 300 rubli. Na jednym z nich
pokazano portret Ferdynanda Ruszczyca (1870-1936), jak napisano w katalogu białoruskim:
„malarza polskiego, litewskiego i białoruskiego”, oraz reprodukcję Jego obrazu „Ziemia”,
namalowanego w 1898 r. Znaczki wydane
zostały w arkusikach po 15 sztuk (3×5).
Z okazji 125. rocznicy urodzin malarza,
która przypadła 27 grudnia 1995 r., znaczek
ten ukazał się (Mi 108) z okolicznościowym
nadrukiem w języku białoruskim: „1995 / 125 lat od dnia
urodzin”, bez zmiany wartości nominalnej. Okazało się,
że na każdym arkusiku w formie przedrukowej występują
trzy różne typy nadruku, róż-

niące się wzajemnym położeniem roku „1995”
i liter nadruku, co obrazuje ryc. 1.
W arkusiku typ I powtarza się 8 razy, typ
II 6 razy, a typ III tylko jeden raz. Układ typów
nadruku na arkusiku symbolizuje poniższy
schemat:
II
I
I
III
II
II
II
I
II
I
II
I
I
I
I

Ryc. 1
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Na ryc. 2 pokazuję pionowy pasek znaczków czwartego, siódmego
i dziesiątego, złożony, jak widać,
z trzech różnych typów nadruku.
W WWF nr 41/3 pokazano znaczek z reprodukcją obrazu „Wokół
kościoła” (1899 r.). To jedyny obraz
F. Ruszczyca w zbiorach Narodowego Muzeum Sztuki w Mińsku.
Znaczek wydano z okazji wystawy
filatelistycznej BIEŁFIŁ 2002. Nie jest
to jednak najstarszy białoruski znak
pocztowy z reprodukcją tego dzieła
Ruszczyca, gdyż z okazji 60-lecia
Muzeum, w 1999 r., na całostce
obok napisu okolicznościowego i fasady gmachu Muzeum znalazła się
właśnie reprodukcja oleju „Wokół
kościoła” (ryc. 3).
W taki sposób mamy kilka interesujących walorów poczty białoruskiej do tematu „Polonica”.
Lew Kołosow-Rybczyński
Ryc. 2

Ryc. 3
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KOŚCIÓŁ W GERWIATACH
W 2003 r. poczta Białorusi wprowadziła
do obiegu kopertę z wydrukowanym standardowym znakiem opłaty „A” (do obiegu wewnętrznego lub – po doklejeniu znaczków – do
zagranicznego), z fotografią kościoła Świętej
Trójcy, wzniesionego z czerwonej cegły w wiosce Gerwiaty, w rejonie ostrowieckim obwodu
grodnieńskiego.
Jest bardzo ciekawe, iż pokazany został
kościół z tak małej miejscowości. Poczta Białorusi na ogół pokazuje katolickie i prawosławne
świątynie z większych miast. Poza tym kościół
w Gerwiatach nie jest też budowlą starą. Został
postawiony w latach 1849-1903 w miejscu,

w którym uprzednio znajdował się stary, drewniany kościółek z 1526 r. jako fundacja księcia
Olszewskiego. Projektantem był architekt A.J.
Olszełowski, który stworzył dzieło w stylu neogotyckim, popularnym ówcześnie w Europie.
W kościele znajduje się znany obraz z drugiej
połowy XVII w. „Wniebowstąpienie Maryi”.
Do całostki tej, o dużym formacie (11×20
cm), należy też karta papieru listowego z ilustracją kościoła i liniaturą!
Lew Kołosow-Rybczyński

POLONO-UKRAINICA
JULIUSZ ZARĘBSKI (1854-1885)
W roku 2004 obchodzona była na Ukrainie
150. rocznica urodzin Juliusza Zarębskiego,
znanego polskiego kompozytora i pianisty
z drugiej połowy XIX w. Urodził się on 28
II 1854 r. w Żytomierzu na Wołyniu i tam
zmarł przedwcześnie 15 IX 1885 r., dotknięty
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nieuleczalną wówczas gruźlicą, dożywszy zaledwie 31 lat. Występował w Polsce i w innych
krajach europejskich. Był uczniem Franciszka
Liszta w Rzymie. W 1878 r. odniósł wielki
sukces na paryskiej wystawie, gdzie grał na
dwuklawiaturowym fortepianie konstrukcji E.
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Mangeota. W 1880 r., jako następca Brassina,
został nauczycielem gry fortepianowej i profesorem konserwatorium w Brukseli, pozostając
na tym stanowisku aż do śmierci. Zarębski pisał
prawie wyłącznie na fortepian, m.in. mazurki
i etiudy koncertowe, walce, polonezy (w tym
Grande polonaise Fis-dur 1881 – uważany za
najlepsze dzieło tego gatunku po Chopinie);
wymienić można ponadto takie dzieła, jak:
Uwertura do opery „Maria” na cztery ręce
(1871), 3 tańce galicyjskie, Fantazja polska
(1882), Suita polska (1883) i cykl Les roses et
les épines (1883). Najcenniejszą kompozycja
J. Zarębskiego jest powstały w ostatnich latach
jego życia Kwintet g-moll na dwoje skrzypiec, altówkę, wiolonczelę i fortepian, który
zaliczany jest do wielkich osiągnięć polskiej
kameralistyki.
Ukraińcy pamiętali o rocznicy urodzin
polskiego kompozytora. W dniu 15 XII 2003
r. Poczta Ukrainy wyemitowała ilustrowaną
kopertę ze standardowym znakiem opłaty
(K12, globus z pocztowymi gołąbkami 45
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kop.), na której wyobrażony jest medalion
z popiersiem kompozytora na tle zapisu nutowego z nadtytułem „Юліуш Зарембськй 1854-1885”. W dolnej części kompozycji rysunkowej widnieje klawiatura fortepianu. Kopertę
zaprojektowała Natalia Michajliczenko. Druk
koperty wykonano w Kombinacie Poligraficznym „Ukrajina” na zamówienie Ukraińskiego
Państwowego Przedsiębiorstwa Łączności
Pocztowej „UKRPOSZTA”. Zapis na odwrocie
koperty zawiera ponadto tekst informacyjny
„Юліуш Зарембський (1854-1885) – польський
композитор i піaніст.”
W dniu 3 III 2004 r. w Żytomierzu (dziś
miasto obwodowe na Ukrainie) stosowany
był okolicznościowy datownik z rysunkiem
popiersia kompozytora, gałązką wawrzynu
i napisem „1854-1885 Юліуш Зарембськй /
ЖИТОМИР-14 • 03.03.2004”.
Józef Witold Żurawski
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