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Od Redakcji
Oddajemy do rąk czytelników kolejny zeszyt Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych. Jak
zwykle, zawiera on kronikarski zapis naszej działalności. Opisujemy walory filatelistyczne
przygotowane przez Koło PZF w Gostyniu poświęcone Edmundowi Bojanowskiemu. Zamieszczamy
także informację o uroczystości 85-lecia urodzin kol. Edmunda Jankowskiego z Leszna oraz
prezentujemy sylwetkę Jubilata. Podajemy także informację o wręczeniu kol. Ludwikowi K.
Malendowiczowi medalu FEPA (Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych). Jak zwykle
prezentujemy wykaz datowników stosowanych w Wielkopolsce w IV kwartale roku 2011.
Zamieszczamy także dalszą część opracowania stempli miejscowości włączonych do Poznania – tym
razem stempli Starołęki.
W dziale poświęconym wystawom i pokazom podajemy informacje o pokazach poświęconych Janowi
Pawłowi II we Wrześni i Gnieźnie oraz o wystawie „Koszykówka - moje hobby” w Gostyniu.
Zamieszczamy także szeroką notatkę o Europejskiej Młodzieżowej Wystawie Filatelistycznej
POLKOWICE 2011. W dziale „Z niepożółkłych kartek” w dalszym ciągu prezentujemy sylwetkę
zasłużonego członka naszego Okręgu kol. Zygmunta Rosiejki.
Przedstawiamy także informacje o bardzo ciekawych znaczkach misjonarskich Ugandy a zeszyt
zamykają plany eksponatów o motylach i ćmach.
Wszystkim życzymy przyjemnej lektury.
Poznań, 2012.01.30
Zespół Redakcyjny WWF

Z KRONIKI OKRĘGU - IV KWARTAŁ 2011
2011.10.01. Śrem. Z okazji VI Festiwalu Muzyki Oratoryjnej "Musica Sacromontana 2011"
odbywającego się w Oratorium ks. Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia, Koło PZF w Śremie,
stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera w Gostyniu, Urząd Miejski w
Śremie, Śremski Klub Rowerowy "Żwawe Dziadki" oraz Centrum Poczty Oddział Rejonowy w
Lesznie zorganizowali „Pocztę rowerową” na trasie Urząd Pocztowy Śrem 1 - Urząd Pocztowy
Gostyń Poznański 1. Przesyłki stemplowano okolicznościowym datownikiem, który pokazany jest w
dalszej części WWF.
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2011.10.01-07.
Polkowice.
Europejska
Młodzieżowa
Wystawa
Filatelistyczna
POLKOWICE 2011. Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego: Magdalena Thiel (Tuliszków)
za eksponat List do Anne Marie, koleżanki z Brukseli o mojej Ojczyźnie dyplom w randze medalu
srebrnego (klasa młodzieżowa, 73 pkt.); Wojciech Thiel (Tuliszków) - eksponat Maryjność narodu
polskiego dyplom w randze medalu srebrnego (klasa młodzieżowa, 71 pkt.). W klasie sędziowskiej
kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) prezentował eksponat Islandia. Całostki pocztowe 18791944. W klasie eksponatów zaproszonych opracowania swe prezentowali: Marek Zbierski (Poznań)
Chemia - klucz do lepszego życia oraz Ryszard Prange (Poznań) Dar bogów, słońca i ziemi.
2011.10.01-07.
Polkowice.
Europejska
Młodzieżowa
Wystawa
Filatelistyczna
POLKOWICE 2011. Przewodniczącym Jury był kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz).
2011.10.01-31. Gniezno. W Urzędzie Pocztowym Gniezno 1 Prezes Koła PZF z Wrześni kol.
Marian Jackowski prezentował swój eksponat Pontyfikat Jana Pawła II na znakach Poczty Polskiej
i Watykańskiej. Szczegóły w dalszej części WWF.
2011.10.07. Polkowice. W czasie zakończenia Międzynarodowej Młodzieżowej Wystawy
Filatelistycznej POLKOWICE 2011 kol. Jørgen Jørgensen, Prezydent Europejskiej Federacji
Stowarzyszeń Filatelistycznych (FEPA) wręczył kol. Ludwikowi K. Malendowiczowi medal FEPA za
2010 r.
2011.10.08. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i
kolekcjonerów kart telefonicznych.
2011.10.14-21. Leszno. W kościele pw. Jana Chrzciciela zorganizowano pokaz filatelistyczny
Święto błogosławionego męczennika księdza Jerzego Popiełuszki na znakach pocztowych.
Autorami zbioru byli członkowie koła PZF działającego przy spółce -SPINKO. Odbyła się pogadanka,
którą prowadził kol. Zdzisław Glapiak, przybliżając nauczanie błogosławionego.
2011.10.14-21. Leszno. W kościele pw. św. Józefa zorganizowano pokaz filatelistyczny Matka
Teresa z Kalkuty, zwiastunka ewangelii, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości
na znakach pocztowych. Opracowany przez kol. Zdzisława Glapiaka zbiór ujmował znaki pocztowe
z krajów, które odwiedził Wielki Polak – Papież Jan Paweł II na których ujęto błogosławioną
służebnicę bożą Matkę Teresę z Kalkuty.
2011.10.15-22. Kępno. Tematyczna Wystawa Filatelistyczna 350 lat nadania praw
miejskich Kępnu (stopnia III). Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego PZF: Ewa Jankowiak
(Gostyń) za eksponat Architektura otrzymała dyplom w randze medalu brązowego (klasa tematyczna,
50 pkt.); Mirosław Jasicki (Poznań) za eksponat Pojazdem konnym przez stulecia otrzymał dyplom w
randze medalu dużego pozłacanego (klasa tematyczna, 79 pkt.); Andrzej Świdurski (Gostyń) eksponat A słowo ciałem się stało dyplom w randze medalu posrebrzanego (klasa tematyczna, 55
pkt.).
2011.10.15-22. Kępno. Tematyczna Wystawa Filatelistyczna 350 lat nadania praw
miejskich Kępnu. Członkiem sądu konkursowego wystawy był kol. Mieczysław Rożek (Poznań).
2011.10.16. Gostyń. W niedzielę uroczyście wprowadzono do gostyńskiego kościoła farnego
relikwie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Członkowie Koła Polskiego Związku
Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu włączyli się w tę uroczystość, przygotowując
walory filatelistyczne i stoisko pocztowe w kościele farnym. Szczegóły w dalszej części zeszytu.
2011.10.25. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Janusz Berbeka (Poznań) przedstawił pogadankę
Druk pokojowy i wojenny znaczka 10 fen. wydania tzw. warszawskiego – PP/GGW (Fi 6-16) z
1918/1919 r. Udział 13. osób. Duże zainteresowanie zebranych oraz szeroka i merytoryczna dyskusja.
2011.10.28-11.04. Leszno. W Kaplicy Szpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
zorganizowano pokaz filatelistyczny Wszystkich Świętych i Zaduszek na znakach pocztowych.
Członkowie Koła PZF działającego przy spółce SPINKO w komentarzu nawiązali do zwyczaju
odwiedzania grobów, zapalania symbolicznych zniczy, spotkań rodzinnych i wspomnień. Na otwarciu
pokazu kol. Zdzisław Glapiak nawiązał do martyrologii narodu polskiego i do bohaterów walk o
suwerenną i niepodległą Polskę.
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 48, rok 2011
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2011.11.05. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i
kolekcjonerów kart telefonicznych.
2011.11.05-14. Leszno. W kościele pw. św. Krzyża zorganizowano pokaz filatelistyczny Kościół
z narodem, naród z kościołem na drodze do niepodległości na znakach pocztowych. Wystawę
przygotowali kol. Zdzisław Glapiak i Grzegorz Antoniak z koła PZF SPINKO. Prezentowane walory
filatelistyczne ożywiły pamięć o roli kościoła, któremu zawsze leżało dobro Ojczyzny. Wystawa była
prezentowana wśród delegacji i uczestników odbywających się uroczystości w dniu 11 listopada.
Zwiedzili ją m. in. miejscowi radni z Prezydentem miasta Tomaszem Malepszym oraz duchowieństwo
leszczyńskich parafii.
2011.11.08. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Roman Wikieł (Trzcianka) przedstawił swój
eksponat propagandowy XX wiek - kronika polskich wydarzeń. Udział 18. osób. Duże
zainteresowanie zebranych oraz żywa i długa dyskusja.
2011.11.22. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) przedstawił
prezentację Gwatemala. Karta pocztowa H&G #4 (kwezal) i jej modyfikacje. Udział 12. osób.
2011.11.24. Leszno. W ratuszu odbyło się uroczyste spotkanie filatelistów i przyjaciół Edmunda
Jankowskiego, z okazji Jego 85. urodzin, w którym wzięło udział ponad 50. filatelistów oraz
przyjaciół Jubilata, w tym Prezydent Leszna Tomasz Maleszy. Szczegóły w dalszej części niniejszego
zeszytu WWF.
2011.12.03-31. Gostyń. W sali ekspozycyjnej Muzeum w Gostyniu niekonkursowa wystawa
tematyczna Moje hobby - koszykówka. Na wystawie prezentowano eksponat kol. Ryszarda Prange
(Poznań). Wydano okolicznościowy folder. Duże zainteresowanie zwiedzających. Szczegóły w
dalszej części obecnego zeszytu WWF.
2011.12.03. Poznań. W gościnnej sali Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul.
Kramarska 2, odbyło się kwartalne spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym uczestniczyło ponad
30 osób z całego kraju.
2011.12.10. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i
kolekcjonerów kart telefonicznych.
2011.12.13. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Przemysław Przybek (Poznań) przedstawił eksponat
Poznań - losy miasta i ludzi. W spotkaniu brali udział koledzy z Koszalina i Opola. Żywa dyskusja.
Udział 18. osób.
2011.12.25-2012.01.06. Leszno. W Kaplicy Szpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
zorganizowano pokaz filatelistyczny Boże Narodzenie na znakach pocztowych. Autorami byli kol.
Grzegorz Antoniak i Zdzisław Glapiak z koła PZF SPINKO.
Listopad 2011
Ukazał się kolejny, 20. numer Informatora’11 Koła PZF przy Chodzieskim Domu Kultury. W
„Informatorze” (4 strony, 2. kolorowe, nakład 75 szt.) informacje o zebraniach wyborczych Koła i
Okręgu, plan emisji znaczków na rok 2012, informacja o liczbie członków Koła, o placówce Impostu
w Chodzieży oraz informacja o Pokazie Filatelistycznym z Okazji Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II
(od 27 kwietnia do 10 czerwca 2011).
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Grudzień 2011
Ukazał się kolejny, nr 108. Informatora Klubowego Święty Gabriel. Zeszyt obejmuje 40 stron
druku, w tym 8 kolorowych (okładka i strony środkowe). W numerze znajdują się m.in. informacje o
30. rocznicy wznowienia działalności Klubu „Święty Gabriel” wraz z prezentacją okolicznościowych
listów skierowanych do członków Klubu przez kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta
watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego, honorowego członka Klubu, kardynała
Christopha Schönborna, Protektora Światowej Federacji Św. Gabriela oraz Arcybiskupa Metropolity
Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. W zeszycie znajdują się także następujące opracowania: bp.
Reinhold Stacher „Sanktuarium na zboczu góry”; Piotr Niewczas „Święci i Błogosławieni wyniesieni
na ołtarze przez Jana Pawła II”; Bogdan Michalak: „Datowniki włoskie stosowane z okazji
Beatyfikacji Papieża Jana Pawła II”, „Kielich Tassilona”, „Apostołowie Grenlandii”; Walter Stephan
„Poznański Kongres Stowarzyszeń Świętego Gabriela. Wspomnienia”; Leon Karpowicz „Motywy
religijne na znaczkach Republiki Białorusi 2008 – 2010”; Lew L. Kolosów „Kościół Świętej Trójcy w
Mińsku”. Ponadto w numerze stałe działy opracowane przez kol. B. Michalaka: „Kronika”,
„Watykan”, „Nowości polskie”, „Poczta Magistralna”, „Nowości zagraniczne”. Serdecznie
gratulujemy tego kolejnego i ciekawego zeszytu.
Grudzień 2011
Ukazał się kolejny zeszyt - nr 2 Biuletynu Klubu Zainteresowań PZF Filatelistów Tematyków.
W biuletynie obejmującym 56 stron druku oraz kolorową okładkę zamieszczono: „Sukcesy
uskrzydlają” Marka Zbierskiego; informacje o Biuletynie i Klubie, kronika towarzyska (członkowie i
sukcesy wystawiennicze). W dalszej części fragmenty opracowania „Podręcznika tematyka”
autorstwa Ryszarda Prange: „Ekspozycja materiału filatelistycznego”, „Znaczek w eksponacie”, „Nie
tylko znaczki”, „Nalepki”, oraz „Pomysł na znaczek”. W dalszej części opracowanie Marka
Zbierskiego „Całość pocztowa w eksponacie tematycznym (2). Spojrzenie na FDC”. Krzysztof
Trawiński opisał udział w wystawach swojego eksponatu „Od Pekinu do Głogowa”, Maciej
Kandulski jest autorem opracowania „Trzy koperty” a „Ciekawe walory z naszych eksponatów”
przedstawia Marek Zbierski. Zeszyt zamyka Sprawozdanie z pracy Komisji Tematycznej i Kół
Zainteresowań ZG PZF w latach 2006 – 2011”. Redakcja gratuluje tego interesującego wydawnictwa.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Tadeusz Drzewiński
 28.07.1924 -  25.10.2011

Dwudziestegopiątego października 2011 r. zmarł kol. Tadeusz
Drzewiński, wieloletni i zasłużony członek Okręgu Wielkopolskiego
PZF.
Tadeusz Holzhausen – Drzewiński urodził się 28 lipca 1924 r. w
Lubomlu, woj. wołyńskie. W latach 1930 – 1932 mieszkał w Skałacie,
województwo tarnopolskie. W związku z przeniesieniem ojca na
odpowiedzialne stanowisko w Szamotułach, cała rodzina w roku 1932
zamieszkała w tym mieście. Przed wybuchem II wojny światowej
ukończył 3. klasę gimnazjum. Okres wojny spędził we Włoszczowej,
województwo kieleckie, pracował tam jako robotnik.
Po zakończeniu wojny wraca do Szamotuł, gdzie kończy Liceum
Ogólnokształcące o profilu matematyczno – fizycznym. W roku 1951 – z dyplomem inżynieraWielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 48, rok 2011
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mechanika - kończy Wyższą Szkołę Inżynierską w Poznaniu. W czasie studiów przez rok pracuje w
Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu. Po studiach wcielony do wojska, kończy
Oficerską Szkołę Samochodową w Pile, w której pozostaje jako wykładowca. Ze szkoły skierowany
został do służby w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych nr 5 w Poznaniu, gdzie w stopniu
pułkownika pracował do września 1986 r. Po przeniesieniu w stan spoczynku dalej pracował w tych
Zakładach na stanowisku kierownika Branżowego Biura Konstrukcyjnego.
Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 5 grudnia 1960 roku. Był przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej Koła, później skarbnikiem a od 6 kwietnia 1975 prezesem Koła przy Wojskowych
Zakładach Motoryzacyjnych nr 5 w Poznaniu. Ponad 20 lat kierował działalnością tego Koła. Za swą
działalność w PZF wyróżniony został Honorowymi Odznakami PZF: brązową w roku 1972, srebrną w
1976 r. oraz złotą w 1979 roku.
W pamięci naszej pozostaje jako Kolega oddany filatelistyce, oddany Związkowi. Niezwykle
sumienny i obowiązkowy, uczynny i lubiany.
Dopiero teraz, przygotowując to krótkie wspomnienie, domyślamy się, skąd się wzięła pasja kol.
Tadeusza Drzewińskiego do zbierania znaczków pocztowych. Przecież najmłodsze swe lata przeżył w
miejscowościach tak ściśle związanych z polską filatelistyką – Skałacie i Lubomlu!
Zmarł 25 października 2011 r.
Cześć Jego pamięci
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF

Andrzej Jeziorkowski
 12.7.1931 -  7.11.2011
Siódmego listopada 2011 r. zmarł prof. Andrzej Jeziorkowski, znakomity grafik i rysownik, projektant
wielu znaków pocztowych.
Urodził się 12 lipca 1931 r. w Poznaniu. Jest absolwentem sławnego I Liceum Ogólnokształcącego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w którym w roku 1951 uzyskał maturę. W tymże roku
rozpoczyna studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (PWSSP) w Poznaniu. W 1957
r., po ukończonych studiach podejmuje pracę na Wydziale Architektury Wnętrz PWSSP, od 1965
roku zostaje adiunktem na tymże Wydziale, na którym w roku 1970 obejmuje pracownię rysunku. W
roku 1973 zostaje docentem na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby PWSSP oraz organizuje i
prowadzi pracownię rysunku w Studium Architektury Politechniki Poznańskiej (PP). W roku 1975
zostaje docentem w Zakładzie Architektury PP. W roku 1985 zostaje kierownikiem Zakładu Rysunku,
Malarstwa i Rzeźby Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego PP. W 1987 roku otrzymuje
tytuł profesora z zakresu sztuk plastycznych. Na pracowitą emeryturę przechodzi w roku 2001.
Posiada olbrzymi dorobek artystyczny, w swoich dziełach potrafił wypracować swój niepowtarzalny
styl. Szczególnie ukochał przyrodę, w tym konie. Jego dzieła charakteryzują się niepowtarzalną
kreską oraz wykorzystywaniem cieni. Był autorem licznych ilustracji książkowych. Jego dorobek
prezentowany był na wielu indywidualnych i zbiorowych wystawach.
Bardzo ściśle współpracował z filatelistami oraz Pocztą Polską. Jest autorem logo ŚWF POLSKA’93,
której był konsultantem. Logo to ukazało się na znaczkach ponad 50. krajów. Jest autorem projektów
znaczków, kart pocztowych i datowników. Spod Jego ręki wyszły m. in. Szlak bursztynowy (1993 r.),
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Legenda o Orle Białym
(1993 r.), 500 lat Sejmu
Polskiego
(1993
r.),
Mistrzostwa
Świata
w
powożeniu
zaprzęgami
parokonnymi w Poznaniu
(1995 r.). Jest także autorem
kart
pocztowych:
ŚWF
POLSKA’93,
Bilateralna
WF Polska – Izrael w
Katowicach (1993 r.), 75.
rocznica
Powstania
Wielkopolskiego (1993 r.),
Rocznice Sienkiewiczowskie
(1996
r.),
75
lat
Towarzystwa
Miłośników
Miasta Poznania (1997 r.)
czy też 750 lat Zamku
Królewskiego w Poznaniu
(1999 r.). Jest również autorem kilkudziesięciu datowników charakteryzujących się wyjątkowym
kunsztem wykonania.
Prof. Andrzej Jeziorkowski jest także autorem okładki Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
Zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, otwarty i serdeczny.
Zmarł 7 listopada 2011 r.
Cześć Jego pamięci
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF
Fot. Katarzyna Sobczyńska
Na zdjęciu prof. Andrzej Jeziorkowski (w środku) na otwarciu wystawy POZNAŃ W
FILATELISTYCE (2010.10.09).

Z ŻYCIA KÓŁ
Gostyńskie walory filatelistyczne dla uczczenia relikwii Edmunda Bojanowskiego
(2011.10.16)
W niedzielę, 16 października 2011 roku uroczyście wprowadzono do gostyńskiego kościoła farnego
relikwie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Członkowie Koła Polskiego Związku
Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu włączyli się w tę uroczystość, przygotowując
walory filatelistyczne i stoisko pocztowe w kościele farnym. Aby udokumentować to wydarzenie, na
wniosek gostyńskiego Koła PZF, Poczta Polska wydała okolicznościową kartkę beznominałową w
nakładzie 1000 egzemplarzy. Zaprojektował ją Sławomir Tomków z Poczty Polskiej w Lesznie,
zdjęcie zaś wykonał Robert Czub. W nakładzie 200. egzemplarzy Poczta wydrukowała specjalny
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znaczek personalizowany z wizerunkiem Edmunda Bojanowskiego. Jego projektantem jest Andrzej
Dudek. Ostatnim elementem jest okolicznościowy kasownik, na którym widnieje relikwiarz ze
szczątkami błogosławionego. Projektantem kasownika jest także pracownik leszczyńskiej Poczty
Polskiej, Sławomir Tomków. Wszystkie opisane elementy przedstawia ilustracja.
Andrzej Dudek

Koło Miejskie PZF w Lesznie - uroczystość z okazji 85. urodzin Edmunda Jankowskiego
(2011.11.24)
W dniu 24 listopada 2011 r. w leszczyńskim Ratuszu odbyła się uroczystość z okazji 85. urodzin
Edmunda Jankowskiego. Uroczystość zorganizowali koledzy z Koła Miejskiego PZF w Lesznie, w
podziękowaniu m.in. za dotychczasową pracę na rzecz Koła, którego miał przyjemność i obowiązek
być Prezesem przez ostatnie 48 lat.
Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz miejskich oraz przyjaciele, z którymi
współpracował zarówno w pracy zawodowej jak i społecznej. Niecodzienna niespodziankę z tej
okazji przygotowali leszczyńscy filateliści. Wydali bowiem dwa rodzaje karnetów ze znaczkiem
personalizowanym (fot. 1 i 2). Pierwszy, w nakładzie 2 szt. zawierający arkusz 8-znaczkowy plus
przywieszka, drugi w nakładzie 40. szt. zawierający po jednym znaczku plus przywieszka. Każdy z
wydanych karnetów posiada indywidualny kolejny numer. Karnety otrzymali: Jubilat oraz uczestnicy
spotkania. Projekt karnetu wykonał Lech Woźny, a opracowanie graficzne wykonali Sławomir
Tomków, Agata Borowiec i Zbigniew Włodarczak.
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Fot. 1 Pamiątkowy karnet wydany w nakładzie 2. szt.

Fot. 2 Pamiątkowy karnet wydany w nakładzie 40 szt.
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Fot. 3 Uroczystość z okazji 85. urodzin Edmunda Jankowskiego. Od lewej: Tomasz Malepszy prezydent miasta Leszna, Jubilat, Lech Woźny - prezes Koła PZF w Lesznie, Bogumił Ciesielski prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF.
Prezentujemy sylwetkę Jubilata
Edmund Jankowski urodził się 17 listopada 1926 r. w Lesznie. Ukończył wyższe studia prawnicze na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od początku swego życia jest związany zawodowo i rodzinnie z miastem Lesznem. Już w maju 1949
r. podjął pracę w administracji miasta Leszna na stanowisku referenta Zarządu Miejskiego. Przeszedł
całą drogę kariery urzędniczej poprzez kierownika referatu inspekcji, kierownika wydziału
organizacyjno - prawnego, członka Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Zastępcę
Przewodniczącego Prezydium, Przewodniczącego Prezydium i Prezydenta Miasta Leszna w latach
1975 - 1979. Następnie powierzono mu funkcję Wicewojewody Leszczyńskiego, którą piastował w
latach 1979 - 1990.
Pełniąc te funkcje zajmował się w głównej mierze budownictwem, gospodarką mieszkaniową i
inwestycjami. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu nastąpił znaczny rozwój naszego miasta i
województwa leszczyńskiego, zaś szczególnie w zakresie budownictwa spółdzielczego i
oświatowego, w tym żłobków i przedszkoli. Budowane pod jego kierownictwem inwestycje służyły
również ochronie środowiska naturalnego ludzi mieszkających na tym terenie.
Był aktywnym członkiem i działaczem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego
Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz spółdzielczości mieszkaniowej,
uzyskując wiele branżowych wyróżnień i medali. Przez kilkanaście lat był Prezesem Aeroklubu
Leszczyńskiego będąc współorganizatorem imprez o charakterze krajowym, międzynarodowym i
światowym. Za działalność tą otrzymał m.in. tytuł „Zasłużony działacz lotnictwa sportowego".
Koło Polskiego Związku Filatelistów zorganizowane zostało w Lesznie 13 lipca 1952 r. E. Jankowski
wstąpił do koła 1 lutego 1954 r. Czynnie zaangażowany w pracę Koła, którego wiceprezesem został w
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tymże roku. W dniu 31 stycznia 1963r. został prezesem. Funkcje prezesa pełnił nieprzerwanie do 10
kwietnia 2011 roku.
W roku 1969 wybrano go w skład Zarządu i Prezydium Okręgu Wielkopolskiego PZF. W latach 1994
- 1997 był prezesem Zarządu Okręgu i członkiem Zarządu Głównego PZF. Wielokrotnie był
Delegatem na kolejnych Zjazdach, współprzewodnicząc na Zjeździe w Bydgoszczy i przewodnicząc
XVI Walnemu Zjazdowi w Poznaniu.
Leszczyńskie Koło PZF po zakończeniu II wojny światowej wznowiło przewozy poczty szybowcami i
balonami i począwszy od 1958 r. Koło prawie co roku organizuje „poczty szybowcowe” i „poczty
balonowe”. W ciągu minionych ponad 50. lat przewieziono w granicach 160 tys. przesyłek
szybowcami i balonami startującymi z Leszna i okolic. Koło szczyci się faktem, że tak dużą liczbą
przesyłek zdobyli zbiory filatelistyczne nie tylko w kraju, ale i na całym świecie.
W okresie swego istnienia leszczyńskie Koło zorganizowało 19 wystaw w tym 4 krajowe, którymi
uczczony został jubileusz 450-lecia miasta Leszna, jubileusz 160-lecia Straży Pożarnej, wystawa
upamiętniająca 60-lecie odzyskania Niepodległości, (jedyna zresztą w Polsce. która skupiła 131
zbiorów na 630 ekranach ) oraz rocznice związane z 325-leciem ustanowienia Poczty w Lesznie i 450lecia Poczty w Polsce. Pozostałe związane były z rocznicami i Jubileuszami wydarzeń na trwałe
wpisującymi się w historię miasta Leszna.
Należy dodać, że leszczyńscy filateliści zdobyli na wystawach różnej rangi ponad 600 wyróżnień
medalowych, co daje członkom leszczyńskiego Koła dużą satysfakcję. Byliśmy również inicjatorami i
organizatorami powstania Klubu Zbieraczy Znaków Pocztowych o tematyce religijnej. Pierwsze
spotkanie miało miejsce w Górce Duchownej w lipcu 1957 r. Wydawnictwa filatelistyczne tego
Zjazdu przygotowane były również przez członków Koła.
Ponad 20 lat Koło Leszczyńskie współpracuje z niemieckimi filatelistami z Suhl. Zmiany osobowe
władz filatelistycznych w Niemczech, w ostatnim okresie ten kontakt ograniczyły.
Leszczyńskie Koło od lat Kontynuuje cotygodniowe spotkania wymienne, również w okresie
wakacyjnym. Koło dysponuje katalogami regularnie uzupełnianymi, praktycznie wszystkich
kontynentów.
W okresie minionych lat Koło PZF w Lesznie było wyróżnione Dyplomem Honorowym Zarządu
Głównego PZF, Srebrną i Złotą odznaką Honorową PZF.
Za pracę społeczną i zawodową Prezes Koła Edmund Jankowski odznaczony jest Orderem Sztandaru
Pracy II Klasy, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderem Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem
Zasługi oraz szeregiem innych wyróżnień i odznak resortowych.
Jest Członkiem Honorowym PZF, tytuł otrzymał na XVI Walnym Zjeździe PZF w 1994 r. Za
działalność filatelistyczną wyróżniony jest Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”,
Złotą Odznaką Honorową PZF, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Łączności”, odznaką „100-lecia
polskiej filatelistyki” i inne.
Jubilat od wielu lat jest czynnym wystawcą. Prezentowane przez Niego eksponaty wielokrotnie były
wyróżniane najcenniejszymi medalami oraz „Grad Prix” wystaw.
Lech Woźny
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Kol. Ludwik K. Malendowicz laureatem medalu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń
Filatelistycznych (FEPA) za rok 2010
W czasie zakończenia Europejskiej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej POLKOWICE 2011, 6
października 2011 r. Prezydent FEPA Jørgen Jørgensen wręczył kol. Ludwikowi K. Malendowiczowi
medal FEPA za rok 2010 „za wyjątkową pracę dla zorganizowanej filatelistyki”. Uzasadnienie
ogłoszone przez Biuro FEPA brzmi „Ludwik Malendowicz odegrał bardzo ważną rolę w organizacji
międzynarodowych imprez filatelistycznych w jego kraju (POLSKA’73, POLSKA’93 oraz EUROCUPRUM 2001) i jako członek Biura FEPA od 1993 do 2005, odgrywał bardzo aktywną rolę w
rozwoju zorganizowanej filatelistyki europejskiej”.

Medal FEPA przyznawany jest od roku 2005 w trzech kategoriach:
• za wyjątkową pracę dla zorganizowanej filatelistyki,
• za wyjątkowe poparcie dla zorganizowanej filatelistyki,
• za wyjątkowe studia i badania filatelistyczne.
Laureatami medalu FEPA za wyjątkową pracę dla zorganizowanej filatelistyki są:
2006 – Giancarlo Morolli (Włochy)
2007 – Sandor Kurdics (Węgry)
2008 – Michael Adler (Niemcy)
2009 – Alan Huggins (Wielka Brytania)
2010 – Ludwik K. Malendowicz (Polska)
Laureatami medalu FEPA za wyjątkowe poparcie dla zorganizowanej filatelistyki są:
2005 – Adrian Nastase (Rumunia)
2010 - Marisa Giannini (Włochy)
Laureatami medalu FEPA za wyjątkowe studia i badania filatelistyczne są:
2005 - Patric Maselis (Belgia)
2006 - Bruno Crevato-Selvaggi (Włochy)
2007 - Michele Chauvet i Jean Francois Bruun (Francja)
2008 - Mario Mentashi i Thomas Matha (Włochy)
2009 - Nino Aquila i Francesco Orlando (Włochy)
2010 - Patric Maselis (Belgia)
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Na ilustracjach przedstawiam awers i rewers medalu oraz dyplom.
Bogumił Ciesielski
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE – IV KWARTAŁ 2011
2011.10.01. UP 63-100 Śrem 1. Datownik okrągły z treścią „ALFONS SZCZERBIŃSKI 18581895 KOMPOZYTOR POCZTA ROWEROWA 01.10.2011”. W środku rysunek pięciolinii z
fragmentem muzyki A. Szczerbińskiego. Projektantem datownika jest Włodzimierz Bobrowski.
2011.10.14. UP 60-900 Poznań 2. Datownik okrągły z treścią: „80 lat ZAKŁADU
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W POZNANIU ZDZ POZNAŃ 2 14.10.2011”.
2011.10.15. UP 63-600 Kępno 1. Datownik Półokrągły z napisem: „Jan Paweł II - "Człowiek
Modlitwy". XI DZIEŃ PAPIESKI 15.10.2011”. Projektantem datownika jest Henryk Dembski.

2011.10.15. UP 63-600 Kępno 1. Datownik okrągły z ząbkowaniem z napisem:
„TEMATYCZNA WYSTAWA FILATELISTYCZNA "350 lat nadania praw miejskich Kępnu" (w
środku rycina łabędzi z fontanny na Rynku Kępna” KĘPNO 1 15.10.2011” . Projektantem datownika
jest Piotr Naskręcki.
2011.10.16. UP 63-800 Gostyń Poznański 1. Datownik w kształcie prostokąta z pół okrągłym
zakończeniem z napisem: „Sprowadzenie relikwii błogosławionego Edmunda Bojanowskiego do
gostyńskiej fary w 140. rocznicę śmierci. s.t” 16.10.2011 GOSTYŃ POZNAŃSKI 1”. Projektantem
jest Sławomir Tomków.
2011.10.21 UP 64-200 Wolsztyn 1. Datownik kwadratowy upamiętniający nadanie PSM im.
Ireny Pfeiffer z napisem na pięciolinii: Nadanie Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w
Wolsztynie imienia IRENY PFEIFFROWEJ 21.10.2011 WOLSZTYN 1. Ponad napisem portret I.
Pfeifferowej. Projektantem datownika jest Sławomir Tomków.
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2011.10.22. UP 63-400 Ostrów Wielkopolski 1. Datownik o kształcie kwadratu z napisem:
„125-LECIE BUDYNKU POCZTY W OSTROWIE WLKP. OSTRÓW WLKP 1 22.10.2011. W
środku rycina poczty. Projektantem datownika jest Piotr Naskręcki.
2011.10.24. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okrągły z napisem „XXX ROCZNICA
REAKTYWOWANIA KLUBU "ŚWIĘTY GABRIEL" POZNAŃ 1 24.10.2011. W środku rycina
Katedry Poznańskiej. Projektantka datownika jest Katarzyna Sobczyńska.
2011.11.11. UP 60-900 Poznań 2. Datownik prostokątny z napisem na tablicy ulicznej „ul.
Święty Marcin” 11.11.2011 POZNAŃ 2.

2011.11.11. UP 88-400 Żnin 1. Datownik prostokątny z budynkiem z tarczą zegara
wskazującym godzinę 11 z napisem: „Historyczna data 11 11 11 11 ŻNIN 1”
2011.12.14. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okrągły z napisem „30-LECIE KLUBU
POLARNIKÓW. ROALD AMUNDSEN. BIEGUN POŁUDNIOWY 1911. 14.12.2011 POZNAŃ 1”.
Na ilustracji podobizna pierwszego zdobywcy bieguna południowego oraz zarys Antarktydy.

DATOWNIK STAŁY, OZDOBNY, ZE ZMIENNĄ DATĄ
od 2011.10.01. do 2012.09.30. UP 62-200 Gniezno 1. Datownik
okrągły dwuobrączkowy z napisem: „Błogosławiony Jan Paweł II
GNIEZNO 1. W środku wizerunek Jana Pawła II w profilu.
Projektantką datownika jest Izabela Grzelka.

Kazimierz Krawiarz
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Stemple pocztowe miejscowości włączonych do Poznania. Starołęka.
Starołęka to współcześnie część Nowego Miasta. Została dzielnicą Poznania w 1925 roku, kiedy jej
część włączono do Poznania. Drugą część tzw. Starołękę Wielką włączyły w obręb Poznania
niemieckie władze okupacyjne w czasie II WŚ, w 1940 roku.
Nieznana jest data powstania pierwszej placówki pocztowej na Starołęce, najstarsze znane listy
datowane są na 1895 rok. Do 1906 roku na datowniku tej placówki widniała nazwa Starolenka. W
latach 1906 – 1919 tę nazwę zmieniono na Luisenhain. W okresie międzywojennym nastąpił powrót
do nazwy Starołęka, (pisanej już przez ę), w czasie okupacji ponownie wprowadzono nazwę
Luisenhain, a po wyzwoleniu aż do dnia dzisiejszego – znów nazwę Starołęka. Z pierwszego okresu
pochodzi list (il. 1) z Poznania do Starołęki wysłany 27.04.1895 r. który dotarł tam następnego dnia –
widnieje na nim stempel odbiorczy Starolenka.

Il. 1
Kim była owa Ludwika, którą uhonorowano w nazwie?
Chodzi o Ludwikę z Hohenzollernów Radziwiłłową, pełne nazwisko to: Friederika Luise Dorothea
Phillipine von Preussen, 1770-1832, córka księcia Ferdynanda, brata króla pruskiego Fryderyka
Wilhelma II. Wychowana na dworze królewskim, w 1796 roku poślubiła polskiego magnata,
Antoniego Radziwiłła, od roku 1815 namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Ludwika i
Antoni Radziwiłłowie rezydowali w Poznaniu od roku 1816, ich siedzibą był pałac namiestnikowski,
dawne kolegium jezuickie, obecnie zajmowany przez Urząd Miasta Poznania. Księżna dobrze
zapisała się w historii miasta i pamięci poznaniaków ze względu na swoją działalność charytatywną,
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interwencje u władz pruskich na rzecz Polaków i subsydiowanie nauki utalentowanej młodzieży
polskiej.
Po zajęciu Poznania przez Prusaków postanowiono zamienić miasto w twierdzę. Od końca lat
dwudziestych XIX w wznoszono bramy, mury miejskie i forty. Zamknięcie miasta w murach fatalnie
wpłynęło na rozwój XIX-wiecznego Poznania. Gdy w europejskich ośrodkach miejskich powstawały
szerokie, zadrzewione bulwary, skwery i pełniące funkcję rekreacyjną parki, w Poznaniu każdy
skrawek gruntu wykorzystywano dla celów budowlanych. W tej sytuacji spragnieni kontaktu z naturą
poznaniacy musieli uciekać za miasto. A ponieważ strona północna zabudowana była ponurym
kompleksem cytadeli, atrakcyjny okazał się kierunek południowy, za Bramą Dębińską, położoną u
wylotu obecnej ulicy Strzeleckiej. W latach 1819-1820 wytyczono tam nowy trakt - Drogę Dębińską,
łącząca Poznań z Dębiną. Dębina, las pomiędzy Dębcem a Starołęką był zaś ulubionym miejscem
księżnej Ludwiki Radziwiłłowej. To na jej cześć przemianowano Dębinę na „Luisenhain" – „Gaj
Luizy”. Pamięć o księżnej przetrwała w nazwie dzielnicy.
Il. 2 przedstawia poświadczenie odbioru pisma urzędowego wysłane ze Starołęki do Poznania z dnia
13.07.1917 roku, a il. 3 kartę pocztową wysłaną ze Starołęki do Rzeszy 24.08.1915 r.

Il. 2
Najbardziej znanymi obiektami Starołęki są: Most Dębiński (Starołęcki) przez Wartę – na linii
kluczborskiej (Kreuzburger Eisenbahn) uruchomionej w 1875 roku oraz fort I Röder wybudowany w
latach 1878 – 1880. Forty nazywane były imionami pruskich wojskowych i polityków. Friedrich
Erhardt von Röder był pruskim generałem kawalerii.
Na il. 4, na karcie wysłanej 28.01.1916 obok fragmentu stempla pocztowego Luisenhain widnieje
wojskowy stempel z Fortu I Röder.
Osoby posiadające wiedzę o datach utworzenia urzędów pocztowych w tych miejscowościach, lub
posiadające przesyłki z innymi datami granicznymi proszę o informacje.
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Il. 3

Il. 4
Przemysław Przybek
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WYSTAWY I POKAZY W OKRĘGU WIELKOPOLSKIM PZF
Koło PZF Września – pokazy papieskie we Wrześni i Gnieźnie
(wrzesień – październik 2011 r.)
Na mocy uzgodnień organizacyjnych podpisanych z Centrum Poczty Oddział Rejonowy Poznań –
Województwo kol. Marian Jackowski /Prezes Koła/ wystawił swój eksponat Pontyfikat Jana Pawła
II na znakach Poczty Polskiej i Watykańskiej na pokazach (wg Poczty nazwanych wystawami)
zorganizowanych w salach usługowych w :
- Urzędzie Pocztowym Września 1, w dniach od 1 do 30 września 2011 r.
- Urzędzie Pocztowym Gniezno 1, w dniach od 1 do 31 października 2011 r.

W UP w Gnieźnie wykonano i stosowano z tej okazji datownik okolicznościowy ze zmienną datą oraz
przygotowano specjalną kartkę pocztową beznominałową z widokiem budynku Urzędu Pocztowego w
Gnieźnie z dodatkowym opisem „Wystawa filatelistyczna pt. „Pontyfikat Jana Pawła II na znakach
Poczty Polskiej i Watykańskiej” Urząd Pocztowy Gniezno 1 1-31.10.2011
Marian Jackowski
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Wystawa „Koszykówka - moje hobby”, Gostyń 3-31 grudnia 2011
To kolejna z tematycznych prezentacji filatelistycznych zorganizowanych przez Koło Polskiego
Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu i Muzeum w Gostyniu.
Tym razem swoje zbiory na wystawę użyczył Ryszard Prange – ceniony polski filatelista i były sędzia
koszykarski. Za eksponat Raport o koszykówce zdobył m.in. złoty medal na wystawie Olimpijskiej
„Olympex Beijing 2008”.
Uroczyste otwarcie wystawy „Koszykówka – moje hobby” odbyło się w sobotę, 3 grudnia 2011 roku i
było połączone z prelekcją Ryszarda Prange na temat historii tej dyscypliny sportu, która w Gostyniu
dopiero od ubiegłego roku zdobywa sobie zwolenników. Na otwarcie wystawy przybyli m.in. Jerzy
Kulak – burmistrz Gostynia, Leszek Dworczak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu,
Anna Kopczyńska – dyrektor Biura Wielkopolskiego Związku Koszykówki w Poznaniu, Bogumił
Ciesielski – prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF, Marek Zbierski – wiceprezes oraz Józef
Kopeć i Mieczysław Rożek – członkowie Zarządu.

Kol. Ryszard Prange.

Otwarcie wystawy.

Eksponat Raport o koszykówce prezentuje widzom koszykówkę jako dyscyplinę sportu. Na 80
kartach toczy się opowieść o powstaniu koszykówki, jej rozwoju, o przepisach gry,
charakterystycznych zagraniach. Pokazane jest niezbędne wyposażenie i miejsce do prowadzenia
rywalizacji. Eksponat przedstawia główne postacie każdego meczu: zawodników, trenerów, sędziów i
widzów. Najważniejsze imprezy koszykarskie pokazane są w hierarchii ważności – od lokalnych
zmagań po turnieje olimpijskie i mistrzostwa świata.
Ryszard Prange urodził się w 1950 roku w Poznaniu, Z zawodu jest inżynierem budownictwa, ze
specjalnością drogi żelazne (tory). Pracował przy budowie wielu linii i stacji kolejowych w Polsce i
NRD. Obecnie zatrudniony jest w MPK Poznań i odpowiada za stan torów tramwajowych w stolicy
Wielkopolski. Hobby: koszykówka, filatelistyka, zadania logiczne, wiedza – udział w 78.
teleturniejach, głównie wiedzowych. Żonaty – żona Anna, córka Marta – obie są biologami.
Był i jest człowiekiem sportu. Próbował uprawiać różne dyscypliny sportu w poznańskich klubach –
kolarstwo, hokej na trawie, siatkówka, ale całe swoje dorosłe życie związał z koszykówką. Grał, był
działaczem w Okręgowym Związku Koszykówki i przede wszystkim sędziował. Przez 21 lat był
arbitrem pierwszej i drugiej ligi. Sędziował najważniejsze mecze ligowe w Polsce i wiele spotkań
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międzypaństwowych. Przez dwa lata sędziował mecze ligi niemieckiej. Po zakończeniu kariery
sędziowskiej nie zerwał kontaktu z ligową koszykówką. Do dziś jeździ na mecze, nadzorując ich
przebieg w imieniu Polskiego Związku Koszykówki. Ocenia pracę sędziów ligowych.

Zwiedzający podziwiają eksponat w towarzystwie kol. Ryszarda Prange.
Zawsze marzył, aby zostać olimpijczykiem. Marzenie spełniło się dopiero w wyniku jego drugiej
pasji, jaką stała się filatelistyka. Łącząc dwa swe zainteresowania przygotował eksponat
filatelistyczny o koszykówce, za który na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku dostał złoty
medal. Wcześniej wystawiał eksponat o koszykówce na licznych wystawach w kraju i na świecie,
miedzy innymi w 2007 roku otrzymał Grand Prix Krajowej Wystawy Filatelistycznej w Gostyniu.
Eksponat Raport o koszykówce przyniósł mu również tytuł Wicemistrza Europy w filatelistyce
tematycznej. Drugim tematem jego filatelistycznych zainteresowań jest wino. Eksponat o winorośli i
winie Wino dar bogów, słońca i ziemi, dał mu już tytuły Mistrza Polski i Wicemistrza Europy. W
latach 2006-2011 pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Tematycznej Zarządu Głównego PZF,
od 2006 roku jest delegatem do Komisji Tematycznej FIP (Międzynarodowej Federacji
Filatelistycznej). W 2011 roku wybrano go sekretarzem Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF. Jest
autorem prawie 40. artykułów na temat filatelistyki tematycznej w „Filateliście”. W 2008 roku
uhonorowany został Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych". Jest sędzią
filatelistycznym I klasy.
Robert Czub, Andrzej Dudek
Fot. Adam Kajczyk
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WYSTAWY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
Europejska Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna POLKOWICE 2011.
Polkowice (Polska) 1-7 października 2011

W pięknych Polkowicach od 1 do 7 października 2011 r. odbyła się Europejska
Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna POLKOWICE 2011 (EMWF). Była
to druga, po Salamance, wystawa młodzieżowa w Europie. Oficjalna nazwa
wystawy w Salamance to Światowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna
ESPANA 2002 w Salamance (17-24 listopada 2002 r.), jednakże powszechnie
wymienia się ją jako wystawę europejską. Z tego punktu widzenia EMWF
POLKOWICE 2011 należy uznać jako drugą wystawą kontynentalną w Europie.
Wystawa odbywała się pod patronatem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń
Filatelistycznych (FEPA - Federation of European Philatelic Associations) a
mieściła się ona w dużym audytorium Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w
Polkowicach. Wystawa obejmowała klasę oficjalną, eksponaty członków jury oraz szereg
zaproszonych najlepszych, czy też najciekawszych eksponatów z kraju oraz z RFN. W klasie
konkursowej wystawy prezentowano 80 eksponatów z 10. krajów. Poszczególne klasy obejmowały
następującą liczbę eksponatów: tradycyjna – 10; historia poczty – 8; całostki pocztowe – 1;
maksimafilia – 4 oraz tematyka – 57.

Międzynarodowe jury EMWF POLKOWICE 2011

Bengt Benson, komisarz Szwecji,
z Grand Prix wystawy dla
Matyldy Larsson.

Międzynarodowe jury za najlepszy eksponat uznało i przyznało Grand Prix wystawy opracowaniu Larsson Mathilda (Szwecja) W magicznym świecie Harrego Pottera – medal duży pozłacany, 91 pkt.
wraz z gratulacjami jury za oryginalność. Jest to eksponat klasy tematycznej. W pozostałych klasach
najlepszymi były eksponaty:
tradycyjna - Abrahamsson Tommy (Szwecja) Szwecja: Oscar II 1885-1911, Gustaw V 1910-1919,
medal duży pozłacany, 87 pkt.
historii poczty - Lopez Munoz Pablo (Hiszpania) Kasowniki: Hiszpania 1850-1950, medal duży
pozłacany, 90 pkt.
maksimafilia - Nono Rafael (Portugalia) Futbolowa pasja, medal pozłacany, 82 pkt.
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Ogólnie poziom prezentowanych eksponatów był bardzo wysoki, kilka z nich było wcześniej
prezentowanych na ŚWF PORTUGAL 2010, INDIPEX 2011 oraz PHILANIPPON 2011, gdzie także
uzyskiwały wysokie wyróżnienia. Zwracam przy analizie uwagę na eksponaty wyróżnione od medalu
pozłacanego powyżej.
W klasie tradycyjnej dominowały eksponaty szwedzkie. Poza powyżej wspomnianym (Abrahamsson
Tommy) Eriksson Tim (Szwecja) za Szwecja 1920-1936 uzyskał medal pozłacany (83 pkt.), a Ramos
Pereira Susana (Portugalia) za Wydanie podstawowe “Popularna architektura portugalska 19851989” uzyskała taką samą ocenę.
W klasie historii poczty prezentowano szereg interesujących eksponatów. Poza wspomnianym
powyżej eksponatem kasowników Hiszpanii, dwa najwyżej ocenione dotyczyły taryf pocztowych i
reformy walutowej [Constantinos Christou (Cypr) Taryfy pocztowe na Cyprze w latach
sześćdziesiątych, medal duży pozłacany, 87 pkt. oraz Puhlik Petr (Czechy) Czeska reforma walutowa
1953, medal pozłacany, 80 pkt.]. Dwa pozostałe dotyczyły historii poczty sensu stricto, wśród nich
znalazło się polskie opracowanie [Tärnholm Andreas (Szwecja) Historia poczty Upplands Väsby i
Järfälla, medal duży pozłacany, 87 pkt. oraz Koło Młodzież. PZF - „Klub w Klocku” (Polska)
Pomorze Środkowe, medal pozłacany, 82 pkt.].
W klasie całostek pocztowych prezentowano tylko jeden eksponat, ale za to, jaki! Rodriguez Jose
Carlom (Hiszpania) prezentował Całostki pocztowe Meksyku “Seria Mulitas”, za który uzyskał
medal duży pozłacany (88 pkt.) i gratulacje jury za materiał. W tym eksponacie na uwagę zasługują
badania własne (a jest to grupa wiekowa A!?), głęboka specjalizacja oraz materiał, jakiego ja dawno
nie widziałem nawet u wystawców dorosłych (a raczej głęboko zajmuję się całostkami tego regionu).
W klasie maksimafilii prezentowano 4 eksponaty, najlepszym z nich był: Nono Rafael (Portugalia)
Futbolowa pasja, medal pozłacany, 82 pkt.

Ogólny widok EMWF POLKOWICE 2011
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Wyjątkowo interesująca była klasa tematyczna wystawy. W niej prawdziwą furorę wywołał eksponat
Larsson Mathilda (Szwecja) W magicznym świecie Harrego Pottera, wyróżniony medalem dużym
pozłacanym, 91 pkt. wraz z gratulacjami jury za oryginalność. Był to najlepszy eksponat wystawy.
Autorka eksponatu w sposób bardzo umiejętny opracowała logiczny i szeroki plan, który w bardzo
umiejętny sposób rozwinęła. Potrafiła włączyć do eksponatu nawet całostki pocztowe Mulready’ego
czy też inny stary i rzadki materiał. Potrafiła znaleźć szereg powiązań między treścią „Magicznego
świata..” a rzadkimi walorami filatelistycznymi. Nic też dziwnego, że eksponat podziwiały całe klasy
młodzieży. Podobny zachwyt wzbudził ten eksponat również na ŚWF PHILANIPPON 2011, gdzie
został uznany za najlepszy eksponat młodzieżowy w grupie wiekowej A (90 pkt.).
Duże wrażenie wywarł także eksponat Konrada Andraczka (O. Łódź) Uroki polskiej motoryzacji,
który wcześniej wystawiany był na KWF SACRUM ET PROFANUM TARNOVIAE „Tarnów 2011”
i uzyskał medal duży pozłacany (88 pkt.). Jest to eksponat opracowany bardzo nowocześnie, z
wyjątkowo przemyślanym i logicznym planem oraz bardzo ciekawym materiałem. W Polkowicach
otrzymał medal duży pozłacany (90 pkt.) oraz gratulacje jury za opracowanie i znaczenie.
Bardzo interesujące opracowanie przedstawił Vazques Such Aaron (Hiszpania) Droga do Japonii, za
który uzyskał medal duży pozłacany (88 pkt.) wraz z gratulacjami jury za badania i materiał. W
eksponacie przedstawił wiele bardzo rzadkiego materiału - z elementami specjalizacji - związanego z
Kolumbem i innymi odkrywcami. Na uwagę zasługują także kolejne opracowania wyróżnione tak
wysoko. Oto one: Salamanca Alexandro (Hiszpania) Jak powstawały miasta, medal duży pozłacany
(87 pkt.); Loockx Annemie (Belgia) Jaki kolorowy świat, medal duży pozłacany (86 pkt.); Campo
Pomar Guillermo (Hiszpania) Chryzantema i miecz, medal duży pozłacany (86 pkt.).
Medalem dużym pozłacanym ponadto wyróżniono: Gutmann Dennis (Niemcy) Piłka nożna – mój
szalony sport, (85 pkt.); Merkel Magdalena (Niemcy) Moje “myszkowanie” w świecie ptaków, (85
pkt.); Tärnholm Andreas (Szwecja) To jest piłka ręczna, (85 pkt.).
Medalem pozłacanym wyróżniono: Ondrejkowa Pavlina (Czechy) Narodowy rezerwat natury
Certoryje i jego flora, (80 pkt.); Romero Lucas Ana (Hiszpania) Woda: źródło życia, (80 pkt.);
Gabriel Passos Ana Rita (Portugalia) Urok kwiatów, (81 pkt.); Junge Briefmarkenfreunde Kevelaer
(Niemcy) Dzieciątko urodzone w Betlejem, (83 pkt.); Solomou Ivi (Cypr) Wskrzeszenie
Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich i historia konkurencji lekkoatletycznych, (83 pkt.); Bovers
Thorsten (Niemcy) Przybywa cyrk, (82 pkt.); Buba Hendrik (Niemcy) Zające i króliki, (80 pkt.);
Uebber Andreas (Niemcy) Świat zwierząt w lasach deszczowych Amazonii, (82 pkt.).
Polskie młodzieżowe eksponaty tematyczne jeszcze odbiegają od poziomu europejskiego. Na
wystawach światowych i kontynentalnych prezentowano mało takich opracowań. Wydaje mi się, że
niewiele brakuje innym eksponatom, aby udanie zadebiutować na arenie międzynarodowej. Niestety,
nie mają na tym forum szans opracowania „lokalne”, opracowania typu „Kwiaty polskie” itp.
Eksponaty muszą zawierać bardziej różnorodny materiał, nie może to być głównie polski materiał
filatelistyczny. Dużym zaskoczeniem było nie dostarczenie na wystawę chyba 5. eksponatów
krajowych, mimo że wszyscy wystawcy zostali poinformowani o akceptacji i terminie dostarczenia
eksponatu listami poleconymi.
Na uwagę zasługuje także seminarium FEPA-owskie zorganizowane w ramach wystawy przez
Główne Kolegium Sędziów. Prezydent FEPA Jørgen Jørgensen omówił swój piękny eksponat
Rybołówstwo a Nicos Rangos (Cypr) zasady budowy eksponatu maksimafilii. Szkoda tylko, że w
spotkaniu udział wzięli głównie sędziowie i komisarze.
Ludwik K. Malendowicz
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Z diariusza Zygmunta Rosiejki – Członka Honorowego PZF, Zasłużonego dla Okręgu
Wielkopolskiego PZF (część II)
W poprzednim zeszycie Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych (48/3, 2011) przedstawiliśmy
zapiski z diariusza kol. Zygmunta Rosiejki dotyczące działalności organizacyjnej w PZF,
udokumentowane m. in. licznymi dyplomami. Kol. Rosiejka był i jest także wystawcą
filatelistycznym. Wystawianie eksponatów filatelistycznych rozpoczął w roku 1961. Ciągle
opracowywał nowe eksponaty, niektóre z nich były wysoko oceniane. Oto eksponaty opracowane
przez kol. Zygmunta Rosiejkę oraz wykaz wystaw i pokazów, na których je eksponowano:
Eksponat Historia Polski
1961.03.05. - I POKAZ ZNACZKA POCZTOWEGO” Koła PZF przy KWMO Poznań,
1962.03.10-11 - II POKAZ ZNACZKA POCZTOWEGO” Koła PZF przy KWMO Poznań.
Eksponat Wielka Brytania 1854/57 – 1883/84
1972.09.17-10.01 - OWF LESZNO – 72 medal srebrny.
Eksponat Wróciliśmy na Ziemie Zachodnie
1965, maj - wystawa „20 lat Ziem zachodnich i Północnych” (Wrocław) - medal srebrny,
1966.09.25 - V Lubuska Wystawa Filatelistyczna (Zielona Góra) klasa pozakonkursowa (udział w
pracach Jury).
Eksponat Tysiąclecie Państwa Polskiego
1964, maj - VIII OWF – (Warszawa) -medal brązowy,
1964, październik – KWF „XX – lecie MO” – medal srebrny,
1965.04.11 – WF „Poznań 1945-1965” - medal złoty,
1965.09.04-19 - „INTERMESS III” (Lipsk, NRD) - medal posrebrzany,
1965, wrzesień – IX OWF Katowice - dyplom uznania,
1965.10.15-26 - Międzyoddziałowa WF „Szczecin – 65” medal srebrny,
1966.06.19 - II WF w Gnieźnie - klasa pozakonkursowa,
1966.10.15-30 - „POLSKA – 1000” Warszawa - medal posrebrzany,
1966.11.12-27 – WF „Tysiąclecie – Poznań” - medal srebrny,
1967, listopad - I Powiatowa WF, Szamotuły klasa honorowa,
1968.07.28-08.11 - MWF „Tematica- Poznań 68” - medal brązowy,
1968, październik - X OWF Kraków - medal brązowy,
1969, czerwiec – WF „Leningrad – Gdańsk” (ZSRR) - medal brązowy,
1969, lipiec – WF „Gdańsk - Leningrad” - klasa pozakonkursowa,
1969.08.10-17 WF „Olsztyn – 69” - medal srebrny,
1969, październik – WF „25 lat MO i SB”, Warszawa – medal srebrny,
1969, listopad – WF „25 – lecie MO Poznań” - medal srebrny
1969.11.05 – „Stulecie Archiwum Państwowego w Poznaniu” – pokaz,
1970.04.20-26 – WF „100 rocznica urodzin Wł. Lenina” (Zielona Góra) - dyplom uznania,
1970, wrzesień - KWF „Piękno Polski – Jelenia Góra 70” - medal posrebrzany,
1971.05.14 – WF Schwarzheide (NRD) - klasa honorowa,
1971.09.26 – OWF „Kielce 900” - medal brązowy,
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1973.10.28 – Wojskowa Międzynarodowa WF „XXX – LWP”, Warszawa – dyplom uznania.
Eksponat ten wystawiany był 24 razy na wystawach różnych stopni i uzyskał następujące
wyróżnienia: medal złoty – 1; srebrny – 6; posrebrzany – 3; brązowy – 5; dyplomy uznania – 3; 6 razy
prezentowany był w klasie pozakonkursowej.
Eksponat Galeria malarstwa europejskiego
1969, październik – WF „XXV LAT MO I SB w SŁUŻBIE NARODU” (Warszawa) – medal
srebrny,
1969, listopad – WF „25-lecie MO Poznań” - medal złoty,
1970.02.23-03.03 – WF „Poznań 1945 – 1970” - medal pozłacany,
1971.06.03-05 – WF „Kultura i sztuka Radziecka” (Zielona Góra) - wystawa niekonkursowa,
1971.10.16-26 – OWF „Gniezno-71” - klasa pozakonkursowa (członek Jury),
1971.10.27-11.10 - XI OWF SZCZECIN - medal posrebrzany,
1972.09.17-10.01 – OWF „Leszno – 72” - medal złoty,
1972.10.05 – MWF „Interartes 72” (Berlin) - medal brązowy,
1973.04.29-05.14 – OWF „Ostrów Wlkp. 1973” - medal złoty,
1973.08.19-09.02 – ŚWF POLSKA’93 (Poznań) - medal posrebrzany,
1974.07.20-08.04 – OWF „Swarzędz 74” - klasa pozakonkursowa (członek Jury),
1974.06.21 - WF „Brno 1974” (Czechosłowacja) – medal posrebrzany,
1974, maj – MWF „Socphilex IV” (Katowice) - medal posrebrzany,
1974.10.13 – WF „XXX lat w służbie Ludowej Ojczyzny” (Warszawa) - medal posrebrzany,
1974.10.27-11.03 – OWF „XXX PRL” (Nowy Tomyśl) - klasa honorowa,
1975.11.22-12.05 - XII OWF ŁÓDŹ – 75 - medal posrebrzany,
1977.05.19-28 – OWF „Kalisz 77” - klasa pozakonkursowa (członek Jury),
1978.08.23-09.06 - OWF „Gniezno 78” - klasa honorowa,
1978, listopad – KWF „Kultura i Sztuka” (Bydgoszcz) - medal srebrny,
1979.10.10 – WF „XXXV lat MO i SB w służbie kraju” (Warszawa) – niekonkursowa,
1979.10.28-11.04 – MWF „Socphilex 79” (Bukareszt) – medal posrebrzany,
1980.02.15-22 – WF „Zielona Góra 80” - klasa honorowa,
1980.11.30 – WF „450 rocznica ur. Jana Kochanowskiego” (Kraków – Nowa Huta) –
niekonkursowa,
1982, grudzień – KWF „Kultura i Sztuka” (Inowrocław) - medal srebrny,
1982.09.09-12 - Bilaterale Briefmarken-Ausstellung Bundesrepublik Dtl. - Volksrepublik Polen
(Bremen, RFN) – medal srebrny,
1983.09.03-11 - XIV OWF „Toruń – 83” – medal srebrny,
1983, listopad – WF „Kultura i Sztuka” (Białystok) - klasa honorowa,
1984.09.22-23 – WF „Poznań – Hanower” – wystawa niekonkursowa,
1984.10.18 – WF „40 lat MO i SB w Służbie Narodu” (Warszawa) – niekonkursowa,
1984.10.20-29 – WF „ZSRR-PRL” (Riazań, ZSRR) – medal srebrny,
1984.11.14-18 - Bilateralna Wystawa Filatelistyczna POLSKA – RFN (Poznań) - medal
pozłacany,
1985, lipiec – OWF „Polonica-85” (Koszalin) - medal srebrny,
1985, wrzesień – WF „IV Międzynarodowy Kongres Józefologiczny” (Kalisz) – medal srebrny,
1985.10.14-31 – WF „Eurofilex 85” (Budapeszt) – medal srebrny,
1985, listopad – OWF „Gniezno 85” - klasa pozakonkursowa (członek Jury),
1986.10.17-19 – WF „Habria 86” (Hanower) - klasa honorowa – medal pozłacany pamiątkowy,
1987, czerwiec – WF „ArsChristFil-87” (Łódź) - medal pozłacany,
1987, lipiec – WF „Musicaliana IV” (Bydgoszcz) - medal srebrny,
1987.10.03-04 – WF „Poznań – Hanower” (Langenhagen, RFN) – wystawa niekonkursowa,
1987.08.08-16 – XV OWF Poznań’87” – medal pamiątkowy,
1988.05.28-06.04 - Polsko-Czechosłowacka WF „Cieszyn 88” - medal srebrny,
1988.09.20-25 – WF „Polska – Bułgaria” (Koszalin) – medal srebrny,
1988.11.26-12.04 – KWF „70 rocznica Odzyskania Niepodległości” (Rawicz) - klasa
110

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 48, rok 2011

pozakonkursowa,
1989.10.06-14 – WF „45 lat w Służbie Narodu” (Pabianice) - klasa pozakonkursowa (członek
Jury),
1991.05.31-06.10 – KWF „Totus Tuus” (Kielce) - medal złoty,
1991.09.07-15 - XVI OWF Bydgoszcz - medal srebrny,
1992.08.28-20 – KWF „Święty Gabriel – Poznań 92” – medal duży srebrny,
1993.05.07-16 – ŚWF POLSKA’93 (Poznań) – medal brązowy,
1993.09.12 – WF „Polska – Izrael” (Katowice) – medal srebrny,
1993.11.10-17 – WF „Górnictwo – 93” (Rybnik) - medal duży srebrny,
1994.06.02-19 WF „Św. Maksymilian –Zduńska Wola” – medal duży srebrny,
1995.09.08-15 - XVIII OWF WARSZAWA – 95 - medal srebrny,
1995.10.13-15 – WF „Wielkopolska – 95” (Poznań) - medal złoty,
1996.03.31 – WF „Poznań- Hanower” (Laatzen, Niemcy) - medal srebrny,
1997.05.08-12 – KWF „Leszno – 97” - klasa honorowa.
Eksponat ten wystawiany był 55 razy. Uzyskał on łącznie medale: złoty – 5; pozłacany – 3; duży
srebrny – 3; srebrny – 15; posrebrzany – 7 i brązowy – 2. Dwadzieścia razy wystawiany był poza
konkursem.
Eksponat Siedem wieków malarstwa europejskiego (zbudowany na podstawie wcześniejszego
eksponatu, wystawiany od 1996 r.):
1997.11.06-11 – Pokaz Filatelistyczny Dom Kultury MO,
1998.10.22-25 - „XX-lecie Pontyfikatu Papieża Jan Pawła II” (Gdańsk) – niekonkursowa,
1999.10.20-24 – WF „Filatelistyka XX wiek” (Legnica) - medal brązowy,
2000.06.04 – WF „Oława – 2000” - medal duży srebrny
2000.07.24 – Pokaz Filatelistyczny „40 lat koła P.Z.F. przy K.W. Policji w Poznaniu,
2000.10.14-23 – OWF „Gostyń 2000” – klasa pozakonkursowa,
2002.06.22-29 – KWF „Łoza 750” (Chełmża) – medal duży pozłacany,
2003.01.18-02.16. OWF „Ostrzeszów 45 – lat” – medal duży pozłacany,
2003.09.06 - XIX OWF Katowice 2003 – medal srebrny,
2003.10.10-14 – KWF „XXV lat pontyfikatu Papieża J.P.II” (Warszawa) – medal pozłacany,
2004.05.03 – KWF „Świebodzice 2004” – medal pozłacany,
2004.05.19-27 – KWF „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” (Lublin) – medal duży srebrny,
2004.11.11 – OWF „Gostyń 2004” – medal duży pozłacany
2006.05.19-27 – WF „Pamięci papieża Jana Pawła II” (Rawicz) – medal srebrny,
2007.04.28-05.06 – KWF „Gostyń – 2007” - medal duży srebrny,
2007.05.09-06.04 – WF „Europejskie dziedzictwo kulturowe” (Bielsko-Biała) – wystawa
niekonkursowa,
2007.09.16-30 – KWF „Ostrzeszów – Złoty Jubileusz” - medal duży srebrny,
2008.11.23-30 - XX OWF WROCŁAW 2008 - medal duży srebrny,
2009.08.21-26 - Pszczyna „I Mistrzostwa Polski w filatelistyce tematycznej”.
Eksponat Motywy chrześcijańskie w malarstwie europejskim lub tytuł zamienny Siedem wieków
malarstwa europejskiego – motywy religijne:
1983.06.08-28 – KWF „II wizyta Jana Pawła II” (Poznań) - medal srebrny,
1987, czerwiec – KWF „Włocławek 87” – medal pozłacany,
1994.10.01-09 – KWF „Seminarium 425” (Włocławek) – medal brązowy,
1995, maj – KWF „75 Rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II” (Warszawa) - medal posrebrzany,
1995.09.23-10.01 – KWF „Michael 95” (Toruń) - medal posrebrzany,
1995.10.13-15 – KWF „Wielkopolska 95” (Poznań) – medal duży pozłacany,
1997.05.05 – KWF „V Pielgrzymka do Ojczyzny Papieża Jana Pawła II” (Warszawa) – medal
posrebrzany,
1997, maj – KWF „46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny Wrocław-97” -medal srebrny,
1999, czerwiec – KWF „VI Pielgrzymka do Ojczyzny Papieża Jana Pawła II” (Warszawa) – medal
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posrebrzany,
2000.07.15 – KWF „Kołobrzeg 2000” – medal srebrny.
Ogółem kol. Zygmunt Rosiejka prezentował swe eksponaty na ponad 110. wystawach
filatelistycznych, w tym na 35. w klasach pozakonkursowych. Wystawy odbywały się w 39. miastach
Polski oraz w 10. miastach 6. państw.

Kol. Zygmunt Rosiejka (w środku, w ciemnych okularach) w czasie wystawy Poznań – Cottbus, jak
odbyła się w roku 1979 w Koninie.
W dalszej części diariusza zaprezentujemy czytelnikom wykaz wystaw filatelistycznych, w których
kol. Zygmunt Rosiejka pracował jako sędzia, podamy także najważniejsze wyróżnienia za działalność
filatelistyczną.
(cdn.)
Redakcja WWF
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Uganda – znaczki misjonarskie, inaczej „Uganda Cowries”
Burzliwe dzieje Ugandy znajdują odbicie w znakach pocztowych tego kraju. Położona w Afryce
Równikowej Uganda, od maja 1890 roku administrowana była przez Imperial British East Africa
Company. Od 1 lipca 1895 roku znalazła się ona pod protektoratem brytyjskim. W 1902 roku
połączono systemy pocztowe Brytyjskiej Afryki Wschodniej i Ugandy a znaczki Brytyjskiej Afryki
Wschodniej przedrukowano napisem “Uganda”. Od 1903 roku znaczki miały napis “East Africa and
Uganda Protectorates”. Od 1922 roku znaczki miały napis “Kenya and Uganda”, później – od 1935
roku “Kenya, Uganda and Tanganyika”. Dziewiątego października 1962 roku jako niepodległe
państwo weszła w skład Wspólnoty Brytyjskiej – od tego momentu jej znaczki noszą napis “Uganda”.
Pierwszymi przylepnymi znaczkami Ugandy były tzw. znaczki misjonarskie, znane również jako
„Uganda Cowries”. „Cowries” to jednostka monetarna, muszla porcelanki gatunku Cypraea moneta
(Linnaeus, 1758). Jest to bardzo popularna muszla występująca na brzegach całego Oceanu
Indyjskiego. W dalekiej przeszłości (XIII – XIV wiek) za 2. muszle można było kupić żonę. W czasie
panowania króla Suna Kalema (1832 - 1857) krowa kosztowała 2500 muszelek. W 1896 roku 50
muszelek (cowries) równe było 4. pensom, 16 anna równe było 1. rupii, a to równało się 200.
muszelkom porcelanki (cowries).
Powstanie tych pierwszych znaczków Ugandy jest inicjatywą misjonarzy tam pracujących. W 1895
roku George Wilson, późniejszy wicekomisarz Protektoratu Ugandy, wykorzystał radę misjonarza
Ernesta Millara, który właśnie przywiózł do Ugandy maszynę do pisania firmy Barlock. To on –
począwszy od marca 1895 roku - wykonał te sławne znaczki. „Drukował” on znaczki przez około 2
lata. Istnieje wiele odmian tych znaczków, które wynikają ze zmiany maszyny do pisania oraz zmian
taśmy. Początkowo znaczki „drukowano” na maszynie z czarną, później fioletową taśmą. Znaczki
„drukowano” w arkuszach, w 2. poziomych rzędach po 9 znaczków. Te znaczki mają szerokość 20-26
mm (Il. 1).

Il. 1
Il. 2
Il. 4
Il. 5
Później dodano dwa dalsze znaczki, stąd były one węższe – 16-18 mm (Il. 2). W 1895 roku Miller
otrzymał nową maszynę do pisania, stąd znaczki wykonane na niej mają inny wygląd. Niebieską
taśmą maszynową wykonał on znaczki nr 35-53. Znaczki 2-53 wykonano na cienkim lub bardzo
cienkim, miękkim, białym papierze, z włóknami poziomymi, ze śladami linii pionowych. Są to
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znaczki nieperforowane, bez gumy. Na znaczkach tych znajdowały się początkowo litery „U.G.”
[Uganda Government] oraz nominał.
W 1896 roku zmieniono napis na „V. 96 R./U.” [Victoria
1896 Regina/U.] (Il. 3), później także dodano
„PROTECTORATE” (Il. 4). Zachowała się tylko bardzo
mała liczba tych znaczków. Oczywiście, były one także
fałszowane. Na części najwcześniejszych znaczków
ręcznie zmieniano nominał. Są one bardzo rzadkie, ich
cena nie jest podawana w niektórych katalogach. W 1896
roku niektóre ze znaczków przedrukowano czarną literą
„L” (Il. 5).
Pierwszym dniem pracy poczty Ugandy był 20 marca
1895 r., a jedyna skrzynka pocztowa znajdowała się w
biurze Wilsona. Przesyłki do Europy wysyłano raz w
miesiącu, adresaci otrzymywali je po około 3.
miesiącach.
Il. 3

Il. 6

Il. 7

Il. 8

Dopiero w listopadzie roku 1898 wprowadzono znaczki drukowane przez De La Rue & Co. Na nich
znajduje się podobizna królowej Wiktorii, wg portretu Heinricha von Angeli (Il. 6-7). Natomiast w
roku 1902 w Ugandzie stosowano znaczki Brytyjskiej Afryki Wschodniej przedrukowane napisem
„UGANDA” (Il. 8).
Źródła:
COLONIAL STAMP COMPANY, Los Angeles, CA, USA, Auction #115, Thursday, March 10
(2011) (z katalogu zaczerpnąłem ilustracje)
Encyklopedia filatelistyki. T. Hampel, red., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (1993)
Klaseboer, E.: strony www "Kenia i Uganda" (2011.03.15)
Robson Lowe, "The Uganda Missionaries", a supplement to The Philatelist (August, 1974); Robson
Lowe, London (1974)
Scott 1998 Classic Specialized Catalogue 1840-1940
Wood, K.A.: This is philately. An encyclopedia of the fascinating world of stamp collecting. Van
Dahl Publications, Albany, OR (1983)
Ludwik K. Malendowicz
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Najciekawsze eksponaty tematyczne. Plany eksponatów o motylach i ćmach.
W filatelistyce zrozumiałe zainteresowanie budzą znaki pocztowe z owadami, w szczególności zaś z
motylami i ćmami. Materiał filatelistyczny z nimi związany jest przebogaty, elementy z nimi
związane znajdujemy już na starych walorach filatelistycznych. Jednocześnie wszechobecność motyli
i ciem w świecie, ich niezwykle interesująca biologia oraz ich znaczenie dają możliwość opracowania
naprawdę bardzo ciekawego eksponatu.
Wśród takich eksponatów jednym z najbardziej
interesujących jest opracowanie Vladimira Kachana
(Białoruś) zatytułowane Świat motyli i ciem. Za swój
eksponat wystawca otrzymał na wystawach
światowych
i
kontynentalnych
następujące
wyróżnienia medalowe: BRNO 2005 – V, 80 pkt.;
ESPANA 06 – V80; EFIRO 2008 – V80; CHINA
2009 – V84; PORTUGAL 2010 – LV85.
Plan tego eksponatu poprzedzony jest zgrabnym
wstępem. Oto ten plan:
Świat motyli i ciem
Motyle i ćmy stanowią drugi największy rząd w klasie owadów. Prawdopodobnie jest około 170 tys.
różnych gatunków. Motyle i ćmy są najpiękniejszymi stworzeniami natury, są szczytem jej
artystycznej misterii, bez wątpliwości majstersztykiem ewolucji. Od długiego czasu swym pięknem
przyciągały uwagę człowieka. Wśród motyli i ciem występuje wiele gatunków, które są ozdobą
przyrody, mają duże znaczenie naukowe i poznawcze i dają prawdziwą radość i nieograniczone
zadowolenie estetyczne.
Świat motyli i ciem obejmujący wszystkie aspekty ich życia i środowiska zilustrowany jest
różnorodnym materiałem filatelistycznym.
1. Historia
1.1 Pochodzenie motyli i ciem
1.2 Klasyfikacja
1.3 Anatomia
1.4 Cykl życiowy
2. Walka o przetrwanie
2.1. Drapieżniki
2.2 Strategia przeciw drapieżnikom
2.3 Mimikra
2.4 Migracja
3. Motyle i ćmy w świecie przyrody
3.1. Rozprzestrzenianie się motyli i ciem
3.2 Biologiczne osobliwości motyli
3.3. Biologiczne osobliwości ciem

4. Znaczenie motyli i ciem
4.1 Pożyteczne motyle i ćmy
4.2. Motyle i ćmy w badaniach naukowych
4.3 Niebezpieczne motyle i ćmy
5. Badania motyli i ciem
5.1 Kolekcje motyli
5.2 Entomologia
5.3 Entomolodzy, przyrodnicy, biolodzy
6. Motyle, ćmy i człowiek
6.1 Motyle i ćmy w sztuce
6.2
Wykorzystywanie
specyficznych
osobliwości motyli i ciem
6.3 Motyle symboliczne
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Widzimy, że jest to bardzo szeroki i interesujący plan. Poszczególne jego rozdziały są również
szerokie, umożliwiając wielokierunkowe rozwinięcie filatelistyczne a także wielokierunkową
narrację. Plan ten jest zrównoważony, bardzo przemyślany. Oglądając go, zwraca uwagę bardzo
głęboka wiedza autora o walorach filatelistycznych. Przedstawia elementy związane z motylami i
ćmami na stemplach przedznaczkowych, w elementach ornamentów. Liczne próby i usterki druku
podnoszą wartość tego eksponatu. Nic też dziwnego, że opracowanie to uzyskuje tak wysokie
wyróżnienia.
Przedstawiam także drugie opracowanie o motylach. Jest to eksponat Lindy Thomassen (Norwegia)
zatytułowane W świecie motyli. W owym czasie była to wystawczyni młodzieżowa i w klasie tej
eksponat wielokrotnie uzyskiwał wysokie wyróżnienia. Oto plan eksponatu:
W świecie motyli
4. Rodziny motylowatych (Lepidoptera)
1. Wzrost i reprodukcja
4.1. Motyle
1.1. Cykl życiowy – od jaja do formy
4.2. Ćmy
dorosłej (imago)
1.2. Anatomia
5. Człowiek i motyle
5.1. Motyle szkodniki
1.3. Motyle i ćmy
5.2. Jedwabnik
1.4. Rośliny, którymi się żywią
5.2.1. Historia jedwabiu
1.4.1. Larwy
5.2.2. Produkcja i wykorzystywanie
1.4.2. Osobniki dorosłe
6. Środowisko
2. Wygląd
6.1. Występowanie
2.1. Ewolucja
6.1.1. Regiony
2.2. Kamuflaż
6.1.2. Środowisko
2.3. Kolory sygnalne
6.1.3. Teren
2.4. Mimikra
7. Niebezpieczeństwo i śmierć
3. Klasyfikacja
7.1. Wrogowie
3.1. Nazewnictwo
7.2. Destrukcja
3.1.1. Nazewnictwo podwójne
3.1.2. Podgatunki
3.1.3. Nazwy pochodne
Patrząc na oba eksponaty widzimy duże podobieństwo w podejściu do tematu. Ale w opracowaniu
młodzieżowym spójrzmy na „3. Klasyfikacja”. Ten rozdział możnaby ująć znacznie korzystniej.
Podobnie „5. Człowiek i motyle” – ujęte są tylko szkodniki i jedwabnik, jakby nie było innych
pożytecznych motyli. A co z zapylaniem? Także rozdział „6. Środowisko” – w nim tylko podpunkt
„6.1. Występowanie”. Aż prosi się, aby dodać coś więcej.
Ale na tym właśnie polega praca nad planem. A należy podkreślić, że plan czyta każdy i jego forma i
treść wpływają na zrozumienie eksponatu, nie wspominając już o ocenie przez sędziów.
Na rycinie przedstawiam okładkę zeszycika znaczkowego Falklandów z piękną ćmą Pareuxoina
falklandica - chyba endemiczny gatunek ćmy (1985 r.).
Ludwik K. Malendowicz
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