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Od Redakcji
Oddajemy do rąk czytelników kolejny zeszyt Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych. Jak
zwykle, zawiera on kronikarski zapis naszej działalności. Podajemy informacje o uroczystościach 60lecia Koła Miejskiego PZF w Lesznie oraz o wycieczce filatelistów z Gostynia na Pomorze.
Rozbudowany jest dział "Wielkopolana". W nim prezentujemy wykaz datowników stosowanych w
Wielkopolsce w III kwartale roku 2012. Na uwagę zasługuje kilka informacji o cenzurze poczty w
czasie Powstania Wielkopolskiego. Kol. Stefan Petriuk pisze o cenzurze poczty w Wolsztynie. Tenże
autor opisuje rzadki stempel i kartę pocztową z Poznania z roku 1920, a kol. Tadeusz Wincewicz o
imiennym stemplu dopłaty w Upt Poznań 2, z roku 1948.
Z przyjemnością informujemy także o kolejnych pocztach balonowych w Lesznie – z okazji 60-lecia
Koła Miejskiego PZF oraz w Sarnowej – z okazji 750-lecia nadania praw miejskich. Do tych poczt
dołączyli rowerzyści ze Śremu, organizując Harcerską Pocztę Rowerową z okazji 100-lecia
Śremskiego Harcerstwa.
W dziale poświęconym wystawom i pokazom informujemy o Bilateralnej Wystawie Filatelistycznej
Polska – Niemcy, jaka odbyła się w Kargowej, we wrześniu br.
Zamieszczamy także ciekawe informacje o pięknych blokach "Belgijskiego
Informacyjnego", które przypominają nasze "Wydania rządu na emigracji".

Przeglądu

Jak zwykle, zeszyt zawiera informacje dla filatelistów tematyków. Prezentujemy dalszy ciąg
opracowania o klasycznych całostkach pocztowych dla tematyków, które dotyczy listowników
Argentyny. Opisujemy także eksponat "Połączenia między oceanami", przedstawiając również
fascynujące znaczki Kompanii Kanału Sueskiego.
Wszystkim życzymy przyjemnej lektury.
Poznań, 2012.09.30
Zespół Redakcyjny WWF
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Z KRONIKI OKRĘGU - III KWARTAŁ 2012
2012.07.12-31. Leszno. W Kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela zorganizowano pokaz
filatelistyczny Filateliści skupieni wokół Archanioła Gabriela w Klubie – św. Gabriel na znakach
pocztowych. Pokaz ujmował rys historyczny Klubu "św. Gabriel" od jego powstania tj. 7 lipca 1957
roku w Górce Duchownej. Przypomniano, że organizacją tego przedsięwzięcia zajął się m.in. Marian
Kosowicz (1910-1978) długoletni Prezes leszczyńskiego Koła PZF. Autorami zbioru byli członkowie
koła PZF działającego przy spółce -SPINKO- w Lesznie – Zdzisław Glapiak i Grzegorz Antoniak.
2012.08.10-15. Odessa (Ukraina). XIII Narodowa Ukraińska Wystawa Filatelistyczna z
udziałem międzynarodowym (XIII National Ukrainian Philatelic Exhibition UKRPHILEXP
2012). Kol. Ryszard Prange (Poznań) za eksponat Winorośl i wino – dary bogów, słońca i ziemi
otrzymał dyplom w randze medalu dużego złotego (klasa tematyczna, 95 pkt.) oraz nagrodę za
najlepszy eksponat tematyczny. Serdeczne gratulacje od Redakcji WWF.
2012.08.15-16. Mikstat. Odpust Świętego Rocha 2012. Na okolicznościowej VIII sesji popularnonaukowej "Siła kultu - tradycji - wiary" kol. Bronisław Jasicki (Swarzędz) wygłosił referat Anioł na
znaczkach pocztowych. Na okolicznościowym pokazie filatelistycznym kol. Bogdan Michalak
(Poznań) przedstawił eksponat Święty Gabriel - Posłaniec Boży, patron pocztowców i filatelistów. W
drugim dniu uroczystości ks. biskup Teofil Wilski ponad 15 min zapoznawał się z eksponatem.
2012.09.03-30. Leszno. W Muzeum Okręgowym w Lesznie, z okazji 60-lecia Koła Miejskiego PZF
zorganizowano wystawę – prezentację fragmentów eksponatów i zbiorów członków Koła.
Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu WWF.
2012.09.06-09. Kargowa. Bilateralna Wystawa Filatelistyczna Polska - Niemcy KARGOWA
2012 (stopnia I). Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego PZF: kol. Marek Zbierski (Poznań) za
eksponat Dokumentacja obrotu pocztowego w Polsce V 1924 - IX 1939 (Taryfy pocztowe) uzyskał
dyplom w stopniu medalu złotego (klasa historii poczty, 90 pkt.); kol. Ludwik K. Malendowicz
(Swarzędz) za eksponat Islandia. Całostki pocztowe 1879-1944 uzyskał dyplom w stopniu medalu
dużego pozłacanego (klasa całostek pocztowych, 85 pkt.); kol. Ryszard Prange (Poznań) za eksponat
Raport o koszykówce uzyskał dyplom w randze medalu dużego pozłacanego (klasa tematyczna, 88
pkt.); kol. Mirosław Jasicki (Poznań) za eksponat Pojazdem konnym przez stulecia uzyskał dyplom w
randze medalu dużego pozłacanego (klasa tematyczna, 85 pkt.). W klasie pozakonkursowej
prezentowano również następujące eksponaty: kol. Marek Zbierski (Poznań) ) Chemia - klucz do
lepszego życia, kol. Janusz Jaskulski (Poznań) Wędkarstwo na pocztówkach z dawnych lat.
2012.09.07. Leszno. Uroczyste obchody 60-lecia Koła Miejskiego PZF w Lesznie, które odbyły się w
Muzeum Okręgowym oraz w Ratuszu. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu WWF.
2012.09.08. Kargowa. W czasie trwania Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej Polska - Niemcy
KARGOWA 2012, w Gminnym Ośrodku Kultury im. W. Blanke w Kargowej, ul. Browarna 7 odbyła
się uroczysta XIII Gala Polskiej Kapituły Filatelistycznej, na której wręczano statuetki "PRYMUS".
W kategorii "Najlepszy wystawca/eksponat roku" nominacje otrzymało 3. członków Okręgu
Wielkopolskiego PZF (wszyscy z Koła Poznań Miasto): Janusz Jaskulski, Ryszard Prange oraz Robert
Puchała. Laureatem statuetki został kol. Robert Puchała. Serdeczne gratulacje.
2012.09.08. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2012.09.08. 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.
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012
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2012.09.08-11. Gostyń. Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu wspólnie z Gostyńskim
Towarzystwem Kulturalnym zorganizowali wyjazd autokarowy na Pomorze Środkowe. Szczegóły w
dalszej części niniejszego zeszytu WWF.
2012.09.09. Kargowa. W czasie trwania Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej Polska - Niemcy
KARGOWA 2012 odbyło się pierwsze spotkanie członków Klubu Zainteresowań PZF Filatelistów
Tematyków. Udział około 40. członków i sympatyków Klubu. W czasie spotkania honorowym
członkostwem Klubu obdarzono kol. kol. Antoniego Kurczyńskiego (Warszawa) oraz Ludwika K.
Malendowicza (Swarzędz).
2012.09.19-24. Białogard. Wystawa Filatelistyczna 200 lat poczty w Białogardzie. VI Bałtycki
Festiwal Znaczka 2012. Wystawa stopnia III. Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego:
Andrzej Dudek (Gostyń) za eksponat Gostyń – dyplom w randze medalu dużego srebrnego (klasa
historii poczty, 68 pkt.); Ewa Jankowiak (Gostyń) za eksponat Architektura medal brązowy (klasa
tematyczna, 52 pkt.); Andrzej Świdurski (Gostyń) za eksponat A słowo ciałem się stało medal
posrebrzany (klasa tematyczna, 55 pkt.); Robert Czub i Andrzej Dudek (Gostyń) za katalog Krajowa
Wystawa Filatelistyczna - 55 lat Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu medal złoty
(klasa literatury, 80 pkt.); MKF przy GOK Borek Wlkp. za eksponat Przyroda polska medal srebrny
(klasa młodzieżowa, 64 pkt.).
2012.09.19-24. Białogard. Wystawa Filatelistyczna 200 lat poczty w Białogardzie. VI Bałtycki
Festiwal Znaczka 2012. Wystawa stopnia III. Kol. Mieczysław Rożek (Poznań) był członkiem Sądu
Konkursowego tej wystawy.
2012.09.21-23. Sarnowa. W ramach "Dni Sarnowej" Koło Miejskie PZF zorganizowało w Ratuszu
pokaz filatelistyczny Sarnowa w reprodukcji na znakach i kartkach pocztowych.
2012.09.22. Śrem. Harcerska Poczta Rowerowa zorganizowana z okazji Jubileuszu 100-lecia
Śremskiego Harcerstwa. Jej organizatorami byli: Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Poznaniu,
Region Sieci w Poznaniu, Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska Hufiec Śrem,
Urząd Miejski w Śremie, Koło Polskiego Związku Filatelistów w Śremie, Śremski Klub Rowerowy
"Żwawe Dziadki". Przesyłki pocztowe nadane w Urzędzie Pocztowym Śrem 1 dostarczono do Urzędu
Pocztowego w Kościanie przez grupę rowerzystów ze Śremskiego Klubu Rowerowego "Żwawe
Dziadki" oraz harcerzy starszych. Trasa "Harcerskiej Poczty Rowerowej" wiodła przez wieś Gorzyce
miejsce urodzenia Floriana Marciniaka współtwórcy i pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów,
gdzie znajduje się obelisk harcmistrza. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu WWF.
2012.09.23. Sarnowa. Poczta Balonowa. Organizatorzy "Poczty Balonowej z okazji Jubileuszu 750lecia nadania Sarnowie Praw Miejskich" to: Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Poznaniu,
Region Sieci w Poznaniu, Polski Związek Filatelistów Koło w Rawiczu, Urząd Gminy Rawicz,
Komitet Organizacyjny Jubileuszu. Szczegóły w niniejszym zeszycie WWF. Szczegóły w dalszej
części niniejszego zeszytu WWF.
Wrzesień 2012
Ukazał się kolejny, nr 111. Informatora Klubowego Święty Gabriel. Zeszyt obejmuje 16 stron druku,
w tym kolorowa okładka oraz kolorowa wkładka. W numerze znajdują się m.in. opracowania i
informacje: Piotr Niewczas "Święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze przez papieża Jana Pawła
II", Bogdan Michalak zamieszcza ocenę dzieła ks. prof. dr hab. Jana Józefa Janickiego "Święci
chwałą Krakowa" oraz stałe działy - "Watykan", "Nowości polskie", "Nowości zagraniczne" oraz
opisuje sylwetkę Brunona Surmy. Dużą część numeru poświęcono wystawie w Muzeum
Archidiecezjalnym w Poznaniu (2012.04.23 - 05.15) oraz zaprezentowano informacje prasowe sprzed
20. lat o odbywającym się w Poznaniu IX Kongresie Światowej Federacji Stowarzyszeń Świętego
Gabriela. Kolejny ciekawy zeszyt.
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Wrzesień 2012
Ukazał się kolejny zeszyt - nr 4 Biuletynu Klubu Zainteresowań PZF Filatelistów Tematyków.
Biuletyn obejmuje 56 stron oraz kolorową okładkę. Zamieszczono w nim szereg opracowań i
informacji, a mianowicie: Marek Zbierski "Przed Pierwszym Ogólnopolskim Spotkaniem Klubu",
Kronikę towarzyską (członkowie Klubu oraz aktywność członków). Zawiera on dalszą część
"Podręcznika tematyka" Ryszarda Prange (Matematyka nie całkiem poważnie (14) oraz Nietypowe
walory (15) cz.1) oraz tegoż autora "Jak poprawiałem moje eksponaty" i "Trudne początki tematyki
w Polsce". Marek Zbierski pisze 4. odcinek opracowania o całościach pocztowych w eksponacie
tematycznym ("Ilustracje i teksty reklamowe na całościach pocztowych") oraz "Kilka słów o
kryteriach oceny eksponatów tematycznych". Maciej Kandulski zamieszcza artykuł "Aspirant i błędy
młodości" a "Filatelistyka Górala" to opracowanie Mieczysława Rożka. Kolejny ciekawy zeszyt.
Wrzesień 2012
We wrześniu 2012 roku ukazało się dzieło kol. Jacka Wierzbickiego "Epoka kamienia w Europie
znakami pocztowymi pisana. Popularyzacja archeologii w filatelistyce" (Wydawnictwo Fundacji
Archeologicznej w Zielonej Górze, rok 2012, ISBN 978-83-932546-3-7). Autor jest znanym
publicystą filatelistycznym.
Jacek Wierzbicki (ur. 1958) studia archeologiczne ukończył w 1982 roku na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1981 roku pracownik Instytutu Prahistorii tej uczelni. Od
początku studiów związał się z trwającymi do 1991 roku badaniami nad neolitem w dorzeczu rzeki
Łupawy (Pomorze). W 1997 roku obronił rozprawę doktorską Łupawski mikroregion osadniczy
ludności kultury pucharów lejkowatych. Następnie brał udział w ratowniczych badaniach
wykopaliskowych na trasie autostrady A-2. W latach 1999-2005 przez dwie kadencje pełnił funkcję
wicedyrektora Instytutu Prahistorii UAM ds. studenckich.
"Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana …" to rozprawa habilitacyjna dr. Jacka
Wierzbickiego. Praca przedstawia dzieje ludzi epoki kamienia w
Europie, od momentu przybycia na kontynent pierwszych osadników
aż po czasy pojawienia się znajomości obróbki brązu. Do tego celu
wykorzystane zostały źródła archeologiczne opublikowane w bardzo
nietypowej formie – nie w naukowych monografiach czy fachowych
czasopismach, ale na znakach pocztowych, takich jak np. znaczki,
kartki pocztowe i kasowniki.
Książka ma format A4 i składa się z 423. stron, wraz z bibliografią
(37 stron) i katalogiem (171 stron), w którym autor zebrał i opisał
551 znaczków, 115 całostek, 149 frankatur mechanicznych i 656
kasowników. Prawie wszystkie te walory zilustrowano na 74.
całostronicowych tablicach, z których większość wykonano w
kolorze (w tym wszystkie znaczki, całostki i frankatury). Serdeczne
gratulacje od Redakcji WWF.
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Wrzesień 2012
We wrześniu 2012 ukazała się okolicznościowa
publikacja "60-lecie Koła PZF w Lesznie". Jej
autorem jest nestor filatelistów leszczyńskich,
Członek Honorowy PZF oraz Honorowy Prezes Koła
PZF w Lesznie kol. Edmund Jankowski. To
interesujące wydawnictwo obejmuje 52 strony druku
oraz okładkę. Wydano je w kolorze. Opracowanie
prezentuje szereg dokumentów związanych z
niezwykle bogatą historią tego bardzo zasłużonego
dla PZF oraz Okręgu Wielkopolskiego Koła.
Serdeczne gratulacje od Redakcji WWF.

Z ŻYCIA KÓŁ
Uroczyste obchody 60-lecia Koła Miejskiego PZF w Lesznie
Koło Miejskiego PZF w Lesznie powstało 20 lipca 1952 r. Uroczystości z tej okazji odbywały się we
wrześniu 2012 roku.

Spotkanie członków Koła Miejskiego PZF w Lesznie i zaproszonych gości
w Muzeum Okręgowym. Uroczyste otwarcie.
Zapoczątkowała je trwająca w okresie od 3 do 30 września w Muzeum Okręgowym w Lesznie
Wystawa - prezentacja zbiorów poszczególnych członków Koła. Na każdy eksponat przeznaczono 1
ekran, a były to fragmenty opracowań niejednokrotnie wysoko wyróżnianych na wstawach krajowych
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/m.in.: Edmunda Jankowskiego, Lecha Woźnego, Feliksa Zielnika, Andrzeja Giżyńskiego, Andrzeja
Kujawskiego, Mirosława Gertycha, Tadeusza Pogoreło, Janusza Jęsiaka czy też Kazimierza
Kucharzaka/. Z tej okazji specjalnie opracowano zbiór Kartki z kalendarza, który zawierał materiały
opracowywane i wydane, w tym projektowane przez członków Koła, w minionym 60-leciu.

Spotkanie członków Koła Miejskiego PZF w Lesznie i zaproszonych gości
w Muzeum Okręgowym. Uroczyste otwarcie.
Główne uroczystości miały miejsce 7 września 2012 r. Przybyła na nie 5-osobowa delegacja
zaprzyjaźnionych filatelistów z Suhl (RFN) - współpraca z tym Kołem trwa już od roku 1994. W tym
dniu wystartowała Poczta Balonowa z okazji rocznicy Koła (szczegółowa informacja w tymże
zeszycie WWF). W godzinach popołudniowych miały natomiast miejsce główne obchody.
Zapoczątkowało je spotkanie członków Koła i zaproszonych gości w Muzeum Okręgowym. Wśród
gości obecna była córka założyciela Koła kol. Mariana Kosowicza. Prezes Koła, kol. Lech Woźny,
przedstawił gościom historię znaczka pocztowego oraz filatelistyki w ujęciu światowym oraz zarys
osiągnięć filatelistów leszczyńskich. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali prezentowane eksponaty.
Druga część spotkania odbyła się w leszczyńskim ratuszu. Wzięli w niej udział m. in. Jan
Wojciechowski - I zastępca Prezydenta Miasta Leszna, Grzegorz Rusiecki - II zastępca Prezydenta
Miasta Leszna, obecni dyrektorzy i pracownicy Poczty Polskiej współpracujący z filatelistami oraz
przedstawiciele PZF: Prezes Honorowy PZF prof. dr hab. Ludwik Malendowicz, Prezes Okręgu
Wielkopolskiego PZF kol. Bogumił Ciesielski, przedstawiciele partnerskiego koła filatelistów z Suhl
w Niemczech. Byli także obecni przedstawiciele Aeroklubu i Szkoły Szybowcowej w Lesznie, z
którymi Koło współpracuje od początku swego powstania. Zaproszeni goście oraz członkowie Koła
otrzymali okolicznościowe dyplomy, okolicznościowe adresy otrzymało także Koło. Spotkanie
uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu Mateusza Urbaniaka, studenta II r. Akademii
Muzycznej w Poznaniu.
W czasie okolicznościowego spotkania uczestnicy otrzymali filatelistyczne upominki, m.in. przesyłkę
okolicznościowej poczty balonowej przewiezionej tego dnia balonem MRÓZ SP-BCM z Leszna do
Ponieca pilotowanym przez Ewę Prawicką-Linke, z członkiem załogi kol. Tadeuszem Posikatą.
W sobotę, 8 września 2012 r. goście z Suhl wraz z filatelistami Koła Miejskiego PZF w Lesznie
zwiedzali Bilateralną Wystawę Filatelistyczną POLSKA - NIEMCY w Kargowej.
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Z okazji rocznicy Koło PZF również wydało publikację 60-lecie Koła PZF w Lesznie, autorstwa
Honorowego Prezesa Koła kol. Edmunda Jankowskiego.

Zastępcy Prezydenta Miasta Leszna Jan Wojciechowski i Grzegorz Rusiecki w leszczyńskim ratuszu
wręczają okolicznościowy upominek kol. Edmundowi Jankowskiemu.

Specjalny tort przygotowany z okazji 60-lecia Koła PZF w Lesznie. Widoczny także Poczmistrz,
który dostarczył zebranym przesyłki poczty balonowej.
Lech Woźny
fot. Adam Staroń
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Gostyńscy filateliści z wizytą na Pomorzu Środkowym
Jest już od kilku lat tradycją, że gostyńscy filateliści organizują wyjazdy, by lepiej poznać Polskę.
Takie wycieczki są również okazją do licznych spotkań z innymi kolekcjonerami znaczków. Nie
inaczej było w tym roku. W dniach 8-11 września 2012 roku Koło Polskiego Związku Filatelistów im.
Wacława Boratyńskiego w Gostyniu wspólnie z Gostyńskim Towarzystwem Kulturalnym
zorganizowali wyjazd autokarowy na Pomorze Środkowe.
W dniu 8 września, w Rogoźnie, spotkaliśmy się z Eugeniuszem Wielgoszem, prezesem miejscowego
Koła PZF. W jego towarzystwie zwiedziliśmy Muzeum im. Wojciechy Dudkiewicz. Rozmawialiśmy
także o filatelistyce, jej bolączkach i sukcesach. Następnie udaliśmy się na spotkanie z okazji IX
Święta Patrona, zorganizowane przez oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Pile. W
ramach tej imprezy byliśmy w Gołańczy, Smogulcu oraz Osieku n/Notecią.

Białogard. Spotkanie filatelistów z Gostynia z kol. Marianem Wawrzynkowskim.
W niedzielę zwiedzaliśmy ogrody tematyczne Hortulus w Dobrzycy, odwiedziliśmy Darłówek oraz
Darłowo. W następnym dniu wyruszyliśmy do Kołobrzegu. Po kilkugodzinnym pobycie w tym
mieście, udaliśmy się do Białogardu. Tutaj spotkaliśmy się z Marianem Wawrzynkowskim, znanym i
cenionym filatelistą. Na jego ręce, jako przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Okręgowej
Wystawy Filatelistycznej – VI Bałtycki Festiwal Znaczka "200 lat Poczty w Białogardzie",
przekazaliśmy eksponaty wystawowe członków naszego Koła, które zostały zakwalifikowane do
wystawy. Wykorzystując spotkanie, poprosiliśmy go o pokazanie miasta. Tak też się stało. Ciekawie i
syntetycznie zaprezentował historią i zabytki Białogardu. Nie obeszło się, rzecz jasna, bez rozmów o
naszej wspólnej pasji – zbieraniu znaczków.
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Koszalin. Spotkanie filatelistów z Gostynia z kol. Andrzejem Skorkiem, Prezesem ZO PZF w
Koszalinie.
W ostatnim dniu wycieczki udaliśmy się do Koszalina na spotkanie z Andrzejem Skorkiem, prezesem
Koszalińskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów. Także on okazał się wspaniałym
przewodnikiem. Oprowadził nas po najciekawszym miejscach Koszalina.
Nasz wyjazd pozwolił nam nie tylko do odwiedzenia ciekawych miejsc w Wielkopolsce i Pomorzu
Środkowym, ale również do ciekawych rozmów i wymiany doświadczeń ze spotkanymi filatelistami
oraz integrowania środowiska gostyńskich filatelistów.
Andrzej Dudek
Fot. Robert Czub

DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE – III KWARTAŁ 2012

2012.07.14. UP 63-200 Jarocin Poznański 1. Datownik przygotowany z okazji 125. lat
tradycji Straży Pożarnej w Jarocinie. Datownik okrągły z następującą treścią "125 lat tradycji Straży
Pożarnych w Jarocinie 14. 07.2012. Jarocin Poznański 1".W środku rycina starej sikawki z hełmem
strażackim.
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2012.09.07. UP 64-100 Leszno 1. Datownik owalny wydany z okazji 60. rocznicy Koła
Miejskiego PZF. W środku rysunek panoramy Leszna z balonem i szybowcem w locie z następującym
napisem: "60 LAT KOŁA MIEJSKIEGO PZF W LESZNIE 07.09.2012 LESZNO 1". Autorem
projektu datownika jest Sławomir Tomków.
2012.09.22. UP 63-100 Śrem 1. Datownik wydany z okazji 100.lecia w harcerstwa na ziemi
śremskiej. Datownik okrągły z napisem: "PRZEZ STULECIE W HARCERSKIM MUNDURZE
HARCERSKA POCZTA ROWEROWA 22.09.2012 ŚREM 1". W środku rysunek połowy lilijki
harcerskiej i wieży ciśnień w Śremie. Projektował Włodzimierz Bobrowski.

2012.09.23. UP 63-900 Rawicz 1. Datownik okrągły przedstawiający herb miasta Sarnowa z
treścią: "SARNOWA 750 LAT 23.09.2012 RAWICZ 1". (Datownik poniżej).

Stempel okolicznościowy i nalepka "R"
2012.08.16. UP 63-510 Mikstat. Od 16 sierpnia 2012 roku Urząd Pocztowy w Mikstacie na
nalepce "R" (nakład 1000 szt.) stosował (do momentu wyczerpania nalepek) stempel okolicznościowy
o treści "I ROCZNICA USTANOWIENIA/ SANKTUARIUM ŚW. ROCHA/ w MIKSTACIE".

Kazimierz Krawiarz
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Powstanie Wielkopolskie. Cenzura poczty w Wolsztynie (Wollstein), w roku 1919
13. listopada 1918 z inicjatywy powracających z frontu niemieckich żołnierzy powstała w Wolsztynie
Rada Żołniersko - Robotnicza (Soldaten und Arbeiter Rat), znajdując swoją siedzibę w miejscowej
mleczarni. Początkowo jedynymi członkami rady zostali Niemcy, co spotkało się z niezadowoleniem
miejscowej ludności polskiej. W odpowiedzi, już 20 listopada Polacy założyli Powiatową Radę
Ludową (Kreisvolksrat), która zdobyła przewagę w Radzie Żołniersko - Robotniczej. Poza tym,
spośród członków Rady Ludowej wyłoniono własnych mężów zaufania, których zadaniem było
kontrolowanie miejscowych wysokich urzędników niemieckich, takich jak burmistrza czy też starosty.
24. listopada w ogrodach miejscowej strzelnicy zorganizowano duże zgromadzenie, na które przybyło
kilka tysięcy okolicznych mieszkańców. W przyjętej rezolucji czytamy m.in.: "My Polacy,
zamieszkali na kresach Księstwa, na prastarej ziemi nadobrzańskiej, zgromadzeni dziś w Wolsztynie,
oświadczamy uroczyście, ... żądamy stanowczo, by nas przyłączono do Wolnej Zjednoczonej Polski!"
W dniu 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybucha Powstanie, które w krótkim czasie objęło teren
Wielkopolski. W związku z Powstaniem, od 31 grudnia 1918 r. stacjonował w Wolsztynie oddział
"Grenzschutzu", który miał zapobiec wybuchowi starć zbrojnych na tym obszarze. Mimo tego, 5
stycznia 1919 roku pierwsze polskie oddziały zaczęły zajmować Wolsztyn. 7 stycznia powstańcy
zajęli budynki poczty i dworca kolejowego. Na kierownika poczty powołany został Franciszek
Ceglarek. Tyle o historii Powstania w Wolsztynie. Wollstein znowu stał się Wolsztynem.
Poniżej przedstawiam trzy przesyłki z różnymi stemplami cenzury pocztowej z Wolsztyna, z okresu
Powstania Wielkopolskiego. Stempel na kartce z dnia 15 lutego 1919 jest unikalny - znany jest tylko
w jednym egzemplarzu.

Kartka ze znaczkiem Germania za 10 Pfg., z WOLLSTEIN * (BZ POSEN) b z dnia 15.2.19 ze
stemplem "Cenzura Komendantury * Wolsztyn. *" o wymiarach 64 x 15 mm, w kolorze czerwonym.
Stempel znany w jednym egzemplarzu.

92

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012

Kartka pocztowa z terenu powstania z datownikiem "WOLLSTEIN * (BZ POSEN) b" z dnia 19.3.19,
z ciągle używanym datownikiem niemieckim i znaczkiem typu Germania o nominale 10 Pfg. (porto
obowiązujące od 1.10. 1918). Okrągły stempel "Cenzura Komendantury w Wolsztynie" z orłem bez
korony w środku. Średnica 33 mm, w kolorze czerwonym. Znana jest mi inna kartka z tym samym
stemplem z 19.2.1919 roku.

List polecony z "WOLLSTEIN * (BZ. POSEN) b" z dnia 8.5.19 ze stemplem informującym o
zwolnieniu od opłaty pocztowej " .... Preuss. Schullehrer Seminar". Ze stempla usunięto "Königl.". Na
okrągłej pieczątce nadawcy zachowało się jednak określenie "Królewskie"! Poniemiecka nalepka
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polecenia oraz datownik "Wollstein". Stempel cenzury "Kontrola poczty / w Wolsztynie" o
wymiarach 45 x 28 mm w kolorze czerwonym. Stempel ten stosowano w okresie od kwietnia do
grudnia 1919 roku. Poza tym stempel cenzury niemieckiej "Militärisch geprüft" (bez kropki, typ 1),
prawdopodobnie z Piły (Schneidemühl).
Stefan Petriuk, Langballigholz, ekspert PZF
Tłumaczenie M. Zbierski

Powstanie Wielkopolskie. Rzadka wielokrotna frankatura znaczka Fi Nr. 70 (10/40)
z Bydgoszczy, z kwietnia 1920 r.

Przedstawiam bardzo ciekawy list z frankaturą w tej formie "prawie" unikalną, "Wydania
regionalnego dla obszarów byłego zaboru pruskiego w części opanowanej przez Powstanie
Wielkopolskie" z stemplem nadania BYDGOSZCZ 8.4.1920 r. i adresowany do Kaulsdorf k. Berlina.
Znaczki ostemplowano niemieckim datownikiem, który spolonizowano poprzez usunięcie nazwy
niemieckiej BROMBERG oraz pory dnia (popołudnie/rano). List jest ofrankowany zgodnie z taryfą
wewnętrzną dla Rzeszy Niemieckiej: 50 Pfennig (list do 20g 20 Pfg. oraz polecenie 30 Pfg., od
1.10.1919 r. do 14.4.1920 r.). Na liście znaczki Fi nr. 70 (5x), które w takiej liczbie są bardzo rzadko
spotykane na listach z obiegu. Dodatkowo na liście "cenzura wojskowa / Bydgoszcz", erka typu
niemieckiego oraz zalepka cenzury niemieckiej z Berlina.
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Po bardzo zaangażowanym licytowaniu tego listu na 152. aukcji niemieckiej firmy Pumpenmeier
został on sprzedany za 380,- € - do tego należy doliczyć jeszcze około 20 % marży dla firmy.
Nabywcą został znany kolekcjoner i specjalista pierwszych lat Niepodległej Polski po 1 wojnie
światowej z Warszawy.
Stefan Petriuk, Langballigholz, ekspert PZF

Rzadki stempel i rzadko spotykana karta pocztowa z 1920 roku z Poznania
Czytelnikom WWF przedstawiam dwa ciekawe walory filatelistyczne z Poznania, z 1920 r.
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Są to karty pocztowe nadane 20.2. i 3.3.1920 roku, z poniemieckim stemplem nadania, w którym
przegrawerowano "POSEN" na "POZNAŃ". Obie karty adresowane są do Urzędu Telegraficznego w
Poznaniu, odbity jest na nich jeszcze poniemiecki stempel odbiorczy/nadejścia "T.A. Posen"
(Telegraphen Amt Posen – Urząd Telegraficzny Poznań). Na całościach z obiegu przegrawerowany
stempel pocztowy spotyka się bardzo rzadko. Dolna karta pocztowa z niebieskim znakiem opłaty 10 F
użyta w Wielkopolsce jest znana w kilku egzemplarzach. Z tekstu obu kart wynika, że korespondencja
dotyczy niedziałającego telefonu.
Stefan Petriuk, Langballigholz, ekspert PZF

List krajowy lotniczy USA z roku 1947 - ciekawe "Posnanianum" i "Silesianum"
Czytelnikom WWF przedstawiam bardzo ciekawą przesyłkę, jaką jest list krajowy lotniczy USA z
roku 1947, ze śladami "wizyty" tego listu w Polsce.

96

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012

Prezentowany list wysłany został pocztą lotniczą 7 czerwca 1947 r. z Cleveland w Ohio do adresata w
miejscowości Racine w stanie Wisconsin, a więc miejscowości oddalonej o 443 mile (około 710 km).
Jednakże w jakiś sposób list ten znalazł się w worku pocztowym w Polsce. Jak wynika ze stempla
odbiorczego, 24 lipca znalazł się on w Upt. Poznań 2. Ponieważ list był "niedoklejony", w urzędzie
tym dwoma paskami zaklejono klapę koperty i zaklejki ostemplowano stemplem z wyróżnikiem "k" z
dwoma gwiazdkami. Jednocześnie na rewersie zamieszczono prostokątny, dwujęzyczny stempel
"Otrzymano w stanie niedoklejonym w/ Reçue avec collage insuffisante à/ Poznań 2". Długi czas
podróży listu z Cleveland do Poznania (około 1,5 miesiąca) sugeruje, że przybył on transportem
morskim, chociaż nie można wykluczyć jego "magazynowania" w organach cenzury.
Z Poznania przesyłka skierowana została do Upt. Katowice 2, gdzie znalazła sie 26 lipca 1947 roku i
skąd skierowano go do adresata w USA. W miejscowości Racine znalazł się - co wynika z datownika
- 18 sierpnia tegoż roku (a więc po około 3. tygodniach). Ale na tym nie skończyła się wędrówka
listu. W Racine nie znaleziono adresata, co oznaczono stemplem "NOT IN DIRECTORY" (oznacza
to, że nazwiska adresata również nie było w książce telefonicznej). Dlatego też urzędnik pocztowy
ostemplował przesyłkę znanym amerykańskim stemplem zwrotnym (dłoń z palcem wskazującym
skierowanym na adres nadawcy), z tekstem "RETURNED TO WRITER/ UNCLAIMED FROM/
RACINE,/ WIS." (zwrot do nadawcy/ nie odebrano z/ Racine,/Wis.).
Jest to niewątpliwie przesyłka, która przeszła bardzo skomplikowaną drogę. Parafrazując znane
przysłowie, chyba "po drodze mu nie było".
Bogumił Ciesielski

"Imienny" stempel dopłaty Upt. Poznań 2 z 1948 r.
O stemplach dopłaty pisał na łamach Świata Erek m.in. K. Błądziński w notatce "Zapomniane
stemple" (2005 nr 1(142) s. 18), stwierdzając, "szkoda, że tak niewielu zbieraczy nimi się interesuje".
Fakt, zainteresowanie niewielkie, a i publikacji na ten temat istnieje niewiele, warto więc
przypomnieć opracowanie wybitnego badacza ostemplowań pocztowych p. Andrzeja Myślickiego –
"Stemple dopłatne PRL" opublikowane w Biuletynie Filatelistycznym Oddziału Łódzkiego Polskiego
Związku Filatelistów nr 4/30 z 1969 r., s. 25-34, katalogujące 431 stempli dopłaty. Wcześniej tenże
autor wraz z Karolem Scharochem w artykule "Polskie stemple dopłatne" wyodrębnili siedem typów
tych stempli – Filatelista nr 6 z 1963 r., s. 104-105.
Obecnie chciałbym przedstawić ciekawą całość pocztową niedostatecznie opłaconą, z dwoma
stemplami dopłaty. Pierwszy, standardowy – litera "T" w ramce z miejscem do wpisania kwoty
(odcisk czarny) – umieszczony został pewnie w placówce nadawczej. Ciekawy jest natomiast drugi
stempel dopłaty, dwuwierszowy, odbity w kolorze fioletowym, o treści "Upt. Poznań 2 / dopłata ......
zł ... gr" z wpisaną karminową kredką cyfrą "6" [zł].
Kartka pocztowa pisana według datowania nadawcy 30 grudnia 1947 r., nadana została 4.01.1948 r. w
upt. Karpacz. Opłacona jest znaczkiem za 3 zł, czyli w prawidłowej wysokości w chwili pisania karty,
ale wysłana została już po zmianie taryfy pocztowej i obowiązywaniu od 1.01.1948 r. stawki
podwyższonej do 6 zł. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami brakującą część opłaty winien
uiścić odbiorca w podwójnej wysokości, czyli uwidocznione w treści poznańskiego stempla 6 zł. Ale
na przesyłce nie naklejono znaczków dopłaty tej wartości. Czy z tego wynika, że od odbiorcy nie
pobrano dopłaty?
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Analizując prezentowaną całość stawiam tezę, iż dopłata została pobrana, a odcisk stempelka upt.
Poznań 2 z odręczną adnotacją pełnił funkcję potwierdzenia uiszczenia zastępczej dopłaty
gotówkowej! Dlaczego? Po pierwsze – gdyby takiej funkcji nie pełnił, byłby na przesyłce zbyteczny.
Z punktu widzenia eksploatacji pocztowej do zasygnalizowania konieczności obciążenia kartki
dopłatą (a także uwidocznienia kwoty należności) wystarczył odcisk stempelka "T", niezależnie jaka
placówka go umieściła: nadawcza, podczas tranzytu, czy oddawcza. Po drugie – jest to stempel
nietypowy, ponieważ standardowe stemple posiadają tylko literę "T" i ewentualnie miejsce na
wpisanie kwoty, czasami także ze skrótami waluty "zł", "gr"; prezentowany poznański stempel nie
posiada regulaminowego oznaczenia „T”, natomiast posiada nazwę placówki pocztowej, rzecz
niespotykaną w żadnym innym stemplu dopłatnym, nie przewidzianą wewnętrznymi regulaminami
precyzującymi oznaczanie przesyłek nieopłaconych lub niedopłaconych. Przypuszczać można, że w
upt. Poznań 2 z jakichś powodów brakowało znaczków dopłaty, więc lokalnie wykonano oraz
stosowano specjalny stempel do zastępczego pobierania dopłat w formie gotówkowej. Listonosz
zapewne rozliczał się z kasą główną z pobranych od adresatów kwot dopłat na podstawie
wewnętrznych zestawień wydanych do doręczenia przesyłek nimi obciążonymi.
Tadeusz Wincewicz

Poczta balonowa z okazji 60-lecia Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów
w Lesznie. 2012.09.07
W dniu 7 września 2012 roku zorganizowano w Lesznie pocztę balonową z okazji 60-lecia Koła
Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie.
Organizatorami poczty balonowej był: Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu oraz Region Sieci w
Poznaniu, Leszczyński Klub Balonowy w Lesznie oraz Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów
w Lesznie.
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Regulamin przewozu poczty balonowej zatwierdzony został przez Centralę Centrum Poczty Wydział
Usług Filatelistycznych w dniu 14 czerwca 2012 roku.
Do przewozu "Pocztą Balonową" zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i
zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone specjalnymi
nalepkami wydanymi przez Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie, jak też bez
nalepek.
Łącznie przygotowano do przewozu balonem 849 przesyłek, w tym:
- przesyłek poleconych 158 szt., z tego:
- krajowych 152 szt., w tym 32 szt. priorytetowych i 120 szt. ekonomicznych,
- zagranicznych 6 szt., w tym 2 szt. priorytetowych i 4 szt. ekonomicznych;
- przesyłek zwykłych 691 szt., z tego:
- krajowych 595 szt., w tym 143 szt. priorytetowe i 452 szt. ekonomicznych,
- zagranicznych 96 szt., w tym 20 priorytetowe i 76 szt. ekonomicznych.
Przesyłki zostały oznaczone numeratorem, ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem
"60 LAT KOŁA MIEJSKIEGO PZF W LESZNIE 07.09.2012 LESZNO 1", a listy polecone
dodatkowo oklejone nalepką polecenia "R". Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z
kartą, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionemu
członkowi załogi balonu Tadeuszowi Posikata.
Pomimo trudnych warunków atmosferycznych i odwołanych w tym dniu startów załoga balonu
MRÓZ pod kierownictwem Bogdana Prawickiego podjęła decyzję o starcie i przewozie poczty
balonowej z pilotem Ewą Prawicką-Linke i członkiem załogi Tadeuszem Posikata.

Start balonu - kol. Tadeusz Posikata z workiem pocztowym zawierającym przesyłki poczty
balonowej.
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Start balonu SP-BCM "Mróz" nastąpił o godzinie 7.15 z terenu Centrum Konferencji i Rekreacji
"Akwawit" w Lesznie.
Podczas odprawy poczty obecni byli: przedstawiciele Koła Miejskiego PZF w Lesznie: prezes Lech
Woźny, sekretarz Janusz Jęsiak, delegacja filatelistów z Suhl/Niemcy oraz pracownicy Poczty
Polskiej S.A.: Katarzyna Henczak z UP Leszno1 oraz Izabela Urbaniak i Sławomir Tomków z
Regionu Sieci, Sekcja Koordynacji Sprzedaży w Lesznie.
Przewieziony ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego członka załogi Tadeusza
Posikata do Urzędu Pocztowego 64-125 Poniec znajdującego się najbliżej miejsca lądowania balonu.
W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie
datownikiem eksploatacyjnym z nazwą: PONIEC 07.09.12.11, z inicjałami AF między dwoma
gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: "PRZEWIEZIONO BALONEM Mróz SP-BCM,
pilot Ewa Prawicka–Linke, członek załogi Tadeusz Posikata".
Przesyłki po opracowaniu zostały przesłane do adresatów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydawnictwa okolicznościowe z okazji poczty balonowej i 60-lecia Koła Miejskiego PZF w
Lesznie.
Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło Miejskie PZF w Lesznie i Pocztę Polską S.A.:
1.
Nalepka okolicznościowa "POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW 60. lecie Koła PZF w
Lesznie POCZTA BALONOWA – Leszno, 7 września 2012" wydane w arkusikach po 4 szt., w
nakładzie 1200 sztuk. Arkusz zawiera 2. nalepki z wizerunkiem balonu SP-BZB Poznań z
15.06.1958 roku oraz 2. nalepki z wizerunkiem balonu Mróz na tle leszczyńskiego Ratusza.
Nalepki przygotowane wg projektu Lecha Woźnego, opracowanie graficzne Agaty Borowiec.
2.
Karnet okolicznościowy w nakładzie 30. sztuk, zawierający wszystkie walory związane z
pocztą balonową.
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3.
4.
Na

5.
Na

Znaczek personalizowany w nakładzie 72. sztuk wydany w 9. arkuszach. Zamówiony przez
Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie.
Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 400. szt. Projekt koperty
przygotował Lech Woźny.
kopercie umieszczono napisy: "POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW 60. lecie Koła PZF w
Lesznie; POCZTA BALONOWA; 7.09.2012" oraz
wizerunek balonu Mróz na tle
leszczyńskiego rynku i logo PZF.
Okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 1000. sztuk. Projekt kartki
przygotował Lech Woźny.
karcie umieszczono napisy: "POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW 60. lecie Koła PZF w
Lesznie; POCZTA BALONOWA; 15.06.1958" oraz wizerunek balonu SP-BZB Poznań i logo
miasta Leszna.

Autorem projektu datownika okolicznościowego jest Sławomir Tomków i Lech Woźny. Datownik
przedstawia napis: "60 LAT KOŁA MIEJSKIEGO PZF W LESZNIE 07.09.2012 LESZNO 1 l.w s.t".
Opracowaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali
się: pracownik Urzędu Pocztowego Leszno 1 asystent Katarzyna Henczak; członkowie Koła
Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie: prezes Lech Woźny i skarbnik Tadeusz
Posikata; Sławomir Tomków z Regionu Sieci Sekcji Koordynacji Sprzedaży w Lesznie.
Informacje medialne dotyczące Poczty Balonowej:
Dziennik ABC; Czasopismo Panorama Leszczyńska; Czasopismo Filatelista nr 8; Radio ELKA;
Radio Merkury; Telewizja Leszno; www.leszno.pl; www.elka.pl ; www.zgpzf.pl; www.tvleszno.pl;
www.kzp.pl.
opracowanie:
Ewa Kożuchowska
naczelnik UP Leszno 1

Harcerska Poczta Rowerowa z okazji Jubileuszu 100-lecia Śremskiego Harcerstwa.
2012.09.22
W Śremie filateliści współorganizowali Harcerską Pocztę Rowerową. Podajemy Regulamin tej poczty
oraz zamieszczamy fotografię rowerzystów.
Regulamin "Harcerskiej Poczty Rowerowej" organizowanej z okazji Jubileuszu 100-lecia
Śremskiego Harcerstwa, 2012.09.22
1. Organizatorami "Harcerskiej Poczty Rowerowej" są: Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu
w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew
Wielkopolska Hufiec Śrem, Urząd Miejski w Śremie, Koło Polskiego Związku Filatelistów w
Śremie, Śremski Klub Rowerowy "Żwawe Dziadki".
2. "Harcerska Poczta Rowerowa" z okazji Jubileusz 100-lecia Śremskiego Harcerstwa
zostanie zorganizowana w dniu w dniu 22 września 2012 roku. Przemieszczenie przesyłek
nastąpi na trasie: Urząd Pocztowy Śrem 1 - Urząd Pocztowy Kościan 1. Start rowerzystów
ze Śremskiego Klubu Rowerowego "Żwawe Dziadki" oraz starszych harcerzy nastąpi z Placu
20-go Października znajdującego się przed Urzędem Pocztowym Śrem 1. Trasa "Harcerskiej
Poczty Rowerowej" będzie wiodła przez wieś Gorzyce aby oddać hołd urodzonemu tam
Florianowi Marciniakowi - współtwórcy i pierwszemu Naczelnikowi Szarych Szeregów.
3. Do przewozu "Harcerską Pocztą Rowerową" zostaną dopuszczone listy priorytetowe i
ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe
opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i
zagranicznym.
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4. Wydane z tej okazji kartki pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej można
zamawiać w Urzędzie Pocztowym Śrem 1, Plac 20-go Października 41, 63-100 Śrem 1, w
terminie do 20 września 2012 roku.
5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Harcerską Pocztą Rowerową" po ich przygotowaniu, w
tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami należy
przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20 września 2012 roku na
adres: Urząd Pocztowy Śrem 1, Plac 20-go Października 41, 63-100 Śrem 1 z dopiskiem
na kopercie "Harcerska Poczta Rowerowa".
6. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Harcerską Pocztą Rowerową" zostaną w Urzędzie
Pocztowym Śrem 1 ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: PRZEZ
STULECIA W HARCERSKIM MUNDURZE HARCERSKA POCZTA ROWEROWA.
7. Przesyłki przygotowane do przewozu "Harcerską Pocztą Rowerową" Urząd Pocztowy Śrem 1
przekaże upoważnionej osobie - rowerzyście, w celu ich przewiezienia "Harcerską Pocztą
Rowerową" na trasie: Śrem - Gorzyce - Kościan.
8. Po przewiezieniu "Harcerską Pocztą Rowerową" przesyłki zostaną przekazane przez
upoważnioną osobę - rowerzystę do Urzędu Pocztowego Kościan 1 gdzie zostaną
ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści:
Przewieziono "Harcerską Pocztą Rowerową" na trasie Śrem - Gorzyce - Kościan.
Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
9. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Harcerską Pocztą Rowerową" odpowiada
Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Poznaniu i Region Sieci w Poznaniu.
10. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki i Handlu Dział Filatelistyki
w dniu 3 lipca 2012 roku.

Rowerzyści, harcerki i harcerze oraz pracownicy poczty przed pomnikiem
Floriana Marciniaka w Kościanie.
źródło: Poczta Polska
Redakcja WWF
fot. Włodzimierz Bobrowski
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Sprawozdanie z Poczty Balonowej z okazji Jubileuszu 750 - lecia nadania Sarnowie
Praw Miejskich. 2012.09.23

W dniu 23 września 2012r. odbyła się uroczystość związana z obchodami "SARNOWA 750 - lecie
nadania praw miejskich" - Poczta Balonowa. Organizatorami Poczty Balonowej byli:
Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu w Poznaniu,
Region Sieci w Poznaniu,
Polski Związek Filatelistów Koło w Rawiczu,
Urząd Gminy Rawicz,
Komitet Organizacyjny Jubileuszu.
Regulamin poczty balonowej został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki i Handlu Dział Filatelistyki
w dniu 3 sierpnia 2012 roku.
Do przewozu "Pocztą Balonową" zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i
zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. Łącznie do przewozu balonem
przygotowano 681 przesyłek, w tym:
przesyłek poleconych w ilości 82 szt., z tego:
krajowych 76 szt., w tym 14 szt. priorytetowych i 62 szt. ekonomicznych,
zagranicznych 6 szt., w tym 1 szt. priorytetowa i 5 szt. ekonomicznych,
przesyłek nierejestrowanych w ilości 599 szt., w tym:
krajowych 570 szt. w tym 56 szt. priorytetowych i 514 ekonomicznych,
zagranicznych 29 szt., w tym 12 sztuk priorytetowych i 17 sztuk ekonomicznych.
Przesyłki zostały oznaczone numeratorem, ostemplowane datownikiem okolicznościowym o treści:
"SARNOWA 750 LAT 23.09.2012 RAWICZ 1", a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką
polecenia "R". Opracowanie przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą
balonową zajmowali się pracownicy UP Rawicz 1: naczelnik Eugenia Walczak, kontroler Maria
Kempa, asystent Elżbieta Andrzejewska i asystent Maria Ciesielska.
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Po opracowaniu przesyłek, sporządzono odsyłkę listową z kartą. Worek odsyłkowy został
przeniesiony przez koordynatora Pana Sławomira Tomków z Sekcji Koordynacji Sprzedaży i Sieci w
Lesznie Regionu Sieci w Poznaniu w towarzystwie Pani Anny Plewa - Środa pracownika
Regionalnego Działu Filatelistyki i Handlu w Poznaniu oraz pracowników UP Rawicz 1: naczelnika
Eugenię Walczak i asystenta Elżbietę Andrzejewską na ulicę Szkolną. Następnie naczelnik Urzędu
Pocztowego nr 1 w Rawiczu Eugenia Walczak, odsyłkę listową wydała upoważnionej osobie pilotowi balonu Panu Romanowi Bauta w celu jej przewiezienia "Pocztą Balonową" w dniu 23
września 2012 roku.
Start balonu NEXBAU SP-BER nastąpił o godzinie 18:25 z ulicy Szkolnej Rawicz -Sarnowa. Balon
przebył trasę około 5 km i wylądował w miejscowości Słupia Kapitulna o godz. 19:05.
Ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnioną osobę - pilota balonu pana Romana Bauta,
pani Annie Plewa – Środa, pracownikowi Regionalnego Działu Filatelistyki i Handlu w Poznaniu oraz
panu Sławomirowi Tomków, Region Sieci Poznań, Sekcji Koordynacji Sprzedaży i Sieci w Lesznie,
celem przewiezienia ładunku do Urzędu Pocztowego Poznań 2 przy ulicy Głogowskiej 17. W
placówce pocztowej, czynnej całą dobę, przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez
ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z nazwą: POZNAŃ 2 o cechach rozpoznawczych JD
między dwiema gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: "PRZEWIEZIONO BALONEM
BALON: NEXBAU SP-BER PILOT: ROMAN BAUTA". Pracownicy UP Poznań 2 przedmiotowe
przesyłki opracowywali przez około 8 godzin. Następnie zostały przesłane do adresatów zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Podczas trwania imprezy, czynne było stoisko pocztowe w godz. od 11:00 do 19:00. Stoisko cieszyło
się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta Rawicz - Sarnowa i okolic. Ponadto, po odlocie
balonu, mieszkańcy pragnęli zakupić pamiątkową kartkę okolicznościową, ostemplowaną
datownikiem okolicznościowym.
Eugenia Walczak
Naczelnik UP Rawicz 1

Bilateralna Wystawa Filatelistyczna POLSKA-NIEMCY
Bilaterale Briefmarkenausstellung POLEN – DEUTSCHLAND
Kargowa, 6-9 września 2012
Kolejna Bilateralna Wystawa Filatelistyczna POLSKA-NIEMCY odbyła się od 6 do 9 września 2012
r. w Kargowej. Zorganizowana ona została 30 lat po pierwszej bilateralnej wystawie filatelistycznej
NIEMCY-POLSKA, która odbyła się w roku 1982 w Bremie (RFN). Była to wystawa I stopnia.
Otwarcie wystawy poprzedziła oficjalna uroczystość wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego
wydanego z okazji tej wystawy. Stosowano kilka datowników, m. in. datownik pierwszego dnia
obiegu znaczka, wydano kartę beznominałową i znaczek personalizowany z wizerunkiem
kargowskiego ratusza.
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W czasie trwania wystawy odbyło się szereg imprez towarzyszących, m. in. spotkania wystawców z
uczestnikami Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Kargowej, Sulechowa, Zielonej Góry, Babimostu i
Schulzendorf; młodzieży szkolnej z żużlowcami Falubazu Zielona Góra; spotkanie Członków Klubu
BUNDESARBEITS-GEMEINSCHAFT POLEN oraz Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Zainteresowań
PZF TEMATICA. Szczególną imprezą była XIII Gala Polskiej Kapituły Filatelistycznej, która odbyła
się 8 września.
Na uwagę zasługuje duża liczba filatelistów z całego kraju, którzy zwiedzali wystawę oraz brali udział
w licznych imprezach towarzyszących.
Organizatorzy wydali liczący 123 strony druku
katalog, wszystkie zawarte w nim artykuły ukazały się
także w języku niemieckim. Imponuje w nim Komitet
Honorowy oraz Komitet Organizacyjny wystawy. Przy
takich komitetach impreza musiała się udać, i
rzeczywiście była ona - w powszechnej opinii - bardzo
udana. Za to należą się wyrazy szczególnego uznania
dla bezpośrednich organizatorów, w szczególności dla
Burmistrza
Kargowej
pana
Sebastiana
Ciemnoczołowskiego
oraz
kolegów
Janusza
Baszyńskiego i Stefana Petriuka.
Z założenia, w klasach konkursowych wystawy
przewidziano udział po 30 eksponatów z obu krajów, jednakże eksponowano 55 opracowań i to w 4.
klasach: tradycyjnej (8 eksponatów, w tym 2 polskie), historii poczty (22, w tym 12 polskich),
całostek pocztowych (6 eksponatów, wszystkie z Polski) oraz tematycznej (19, w tym 13 polskich).
Polskie opracowania należą do czołówki naszych eksponatów, czego nie można powiedzieć o
eksponatach kolegów z Niemiec.
Sąd Konkursowy tworzyło po 3. sędziów z obu
krajów, wszyscy z uprawnieniami FIP. O wysokim
poziomie prezentowanych eksponatów świadczy
fakt przyznania dyplomów w stopniu medalu: DZ
– 1; Z – 10; DPZ – 13; PZ – 24 i DS. – 7.
Sąd Konkursowy przyznał w głosowaniu tajnym
Grand Prix Wystawy kol. Krzysztofowi
Trawińskiemu za eksponat W cieniu drzew.
Ponadto za najlepsze eksponaty w poszczególnych
klasach uznano: klasa tradycyjna - eksponat kol.
Gintera Rosta Reforma walutowa w Polsce –
nadruki Groszy; historii poczty - eksponat kol.
Juliana Auleytnera Początki poczty w niepodległej
Polsce 1918 - 1920; całostek pocztowych eksponat kol. Mariana Brońca Całostki poczt
obcych na ziemiach polskich.
Spośród
eksponatów
polskich
nowym
(prezentowanym po raz pierwszy na wystawach I
lub II stopnia) opracowaniem jest Egipt. Pierwsze
wydania – całostki pocztowe - autorstwa kol.
Wiesława Studzińskiego (O. Warszawski), za które
uzyskał 85 pkt. i medal DPZ.
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Oceny polskich eksponatów nie odbiegały od uzyskiwanych na wcześniejszych wystawach. Jedynym
wyjątkiem jest opracowanie kol. Bogdana Cymerysa Izrael, całostki pocztowe 1948-1998, za które
uzyskał 84 pkt. (medal PZ), a więc około 10. pkt. więcej niż dotychczasowe oceny. Na uwagę
zasługuje także ciągły postęp opracowania kol. Mirosława Jasickiego Pojazdem konnym przez
stulecia, które zostało ocenione na 85 pkt. (medal DPZ).
Niestety, w tej świetnie zorganizowanej wystawie niepotrzebnym zgrzytem była część palmaresu
związana z odczytaniem protokołu jury i wręczaniem nagród. Brałem udział w wielu palmaresach
różnych wystaw filatelistycznych i nigdzie się z czymś takim nie spotkałem. Na każdej wystawie
filatelistycznej obowiązkiem przewodniczącego jury jest przygotowanie palmaresu oraz wręczania
dyplomów i nagród. W Kargowej tego zabrakło, a skandaliczna demonstracja bardzo źle została
odebrana, i to nie tylko przez licznych gości zagranicznych.
Powyższe nie zmienia wysokiej oceny Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej POLSKA-NIEMCY
KARGOWA 2012 oraz oceny pracy szerokiego grona aktywu włączonego w organizację tej wystawy.
Moim zdaniem, była ona dużym sukcesem filatelistów Polski i Niemiec.
Ludwik K. Malendowicz

"Bloki belgijskiego przeglądu informacyjnego" (?): Kongo Belgijskie
oraz Rwanda i Burundi.
Uwagę licznych zbieraczy, głównie tematyków, przyciągają piękne znaki pocztowe Konga
Belgijskiego oraz Rwandy i Burundi. Śledząc te walory na forach aukcyjnych – w odniesieniu do
kilku z nich- spotkałem się z określeniem w języku angielskim "Message Sheet" (dosłownie arkusik
informacyjny). Określenie to odnosi się do bloków, które po lewej stronie posiadają perforację
oddzielającą wąski fragment bloku (il. 1). Takie pojęcie w Polsce raczej nie jest znane, stąd
postanowiłem zgłębić genezę tego określenia.
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Il. 1.
Bloki te powstały na polecenie Rządu Belgii na Uchodźstwie (w Wielkiej Brytanii) i związane były z
belgijskim miesięcznikiem tam ukazującym się. Na początku roku 1941 Paul Weyemberg, inwalida I
wojny światowej zaczął wydawać znaczący miesięcznik polityczny, którego nazwa w tłumaczeniu na
angielski to "Messages Belgium Review", co można przetłumaczyć jako "Belgijski Przegląd
Informacyjny". Cieszył się on olbrzymim zainteresowaniem wśród Belgów na uchodźctwie i to nie
tylko w Wielkiej Brytanii. Celem pozyskania wsparcia finansowego dla tego miesięcznika Rząd
Belgii na Uchodźstwie polecił Poczcie Belgii wydanie specjalnych znaków pocztowych, stąd ich
nazwa "Message Sheet". Jak już wspomniałem, w języku polskim nie ma takiego określenia, przez
analogię można by je nazwać "bloki belgijskiego informatora" lub "bloki belgijskiego przeglądu
informacyjnego".
Wykonanie bloków zlecono znanej drukarni Waterlow and Sons w Londynie. Ukazało się 8 bloków
ze znaczkami Konga Belgijskiego (il. 2) oraz 4 ze znaczkami Rwandy i Burundi (il. 3). Na blokach
tych znaczek umieszczony jest centralnie w polu ograniczonym perforacją. Rozmiary bloków to 83 x
77 mm, rozmiary znaczków to 26 x 30 mm lub 35 x 23,5 mm, perforacja 12,5.
Nakład opisywanych bloków określa się na minimum 6000 szt. Rozprowadzano je poprzez
subskrypcję (1500 Bfr, co odpowiada około 37 Euro). Prenumeratorzy miesięcznika otrzymali jeden
blok bez opłaty. W katalogu Scotta przy znaczku #225 zamieszczona jest informacja o tych blokach.
Natomiast bloki Rwandy i Burundi noszą numery 72, 76, 77, 83.
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Il. 2.
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Il. 3.

W roku 1950 nie rozprowadzone bloki przedrukowano na marginesie, w różnych kolorach, dodając
wartość 100 fr z przeznaczeniem na UPU (il. 4, poniżej).
Należałoby się zastanowić nad statusem prawnym tych bloków oraz nad ich wartością filatelistyczną
(rynkową). Oczywistym jest, że opisywane bloki przypominają nasze "Wydania rządu na emigracji"
(Fischer, numer 338 z literami od A do U). Jednakże w przypadku bloków "informacyjnych"
wykorzystano wcześniej wydane znaczki, stąd można je traktować jako nowodruki, czy też
wydawnictwa pamiątkowe.
W aktualnym katalogu Scotta komplet
bloków Konga Belgijskiego wyceniony
jest na 800 USD, podczas gdy komplet
Rwandy i Burundi na 80 USD. Różne
poradniki inwestowania w filatelistyce
(oczywiście
internetowe)
polecają
zakup
tych,
prawdopodobnie
niedocenianych walorów.
Ludwik K. Malendowicz
Źródła:
http://stampselector.blogspot.com
http://www.congostamps.com
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Klasyczne całostki pocztowe dla tematyków, czyli zaawansowana obrazkomania. (3)
Argentyna. Listowniki.
W kolejnym odcinku “obrazkomanii dla tematyków” pragnę skreślić kilka słów o klasycznych i
przepięknych ilustrowanych listownikach Argentyny (w języku hiszpańskim sobres cartas).

Il. 1.Argentyna. Listownik – strona wydrukowanego znaku pocztowego oraz ilustracji wewnętrznej.
Ilustracje te znajdują się wewnątrz listownika, który po napisaniu treści składa się do formatu kopert
(il. 1). Wtedy na froncie znajduje się wydrukowany znak pocztowy. Ilustracje i ich kolory podaję za
katalogiem W. Vasen i H.L. Riese (V&R).
Pierwsze ilustrowane listowniki Argentyny ukazały się w roku 1898, przeznaczone na życzenia
noworoczne. Stąd wewnątrz znajduje się napis szczęśliwego nowego roku oraz 1 styczeń 1899.
Wydrukowany znak pocztowy to głowa wolności o nominale 5 c, koloru różowego. Ilustracje
zamieszczone w listownikach wykonano w stylu secesyjnym, zwanym w języku francuskim art
nouveau. Jak wiadomo, styl ten charakteryzuje się specyficzną, zazwyczaj płynną linią oraz bogatą
ornamentyką, głównie roślinno-zwierzęcą oraz jasnymi, delikatnymi kolorami. Zasadnicze ilustracje
przedstawiają różne aniołki.

110

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012

Il. 2. Argentyna. listownik z 1898 r. Ilustracja:
okrągła.

Il. 3. Argentyna. listownik z 1899 r. Ilustracja:
owalna.

Pierwsza z tych serii (V&R #1, 1898; il. 2) obejmuje 4 listowniki, z okrągłymi ilustracjami, bez tła, a
zasadnicze ilustracje wykonano w 6. kolorach - różowym, kasztanowo-różowym, kasztanowym,
niebieskim, zielono-żółtym, zielono-niebieskim. Tak więc, już w tym pierwszym wydaniu mamy 24
kombinacje tych listowników. Nakład tych ilustrowanych listowników wynosi 74 000. W tymże
roku wydano dalsze listowniki, ale już z ilustracją owalną. Podobnie jak poprzednie, wydano je także
w 6. kolorach (analogiczne do ww.). A więc znowuż mamy kolejne 24 kombinacje tych
listowników. Ich nakład to 65 700 sztuk.
Kolejne ilustrowane listowniki, ponownie jako życzenia noworoczne, ukazały się w roku 1899, ze
znakiem pocztowym opisanym powyżej (głowa wolności o nominale 5 c, koloru różowego) (V&R #9
i 10; il. 3). We wnętrzu znajduje się napis szczęśliwego nowego roku oraz 1 styczeń 1900.
Wydrukowano na nich jedną ilustrację okrągłą oraz pięć owalnych. Dwukolorowe ilustracje oraz
ornamenty wykonano w 3. kombinacjach kolorów: kasztanowy i błękitny, brązowawy i zielony oraz
niebieski i kasztanowy. Ich nakład to 260 000 sztuk. Ponownie mamy 18 kombinacji!
Ilustrowane listowniki oznaczone numerem V&R #11 i 12 ukazały się w roku 1900. Wydano je z
okazji wizyty prezydenta Brazylii dr. Campos Selles'a. Ich znak pocztowy to duża „głowa wolności”,
koloru zielonego, o nominale 5 c. Ilustracja to portrety prezydentów Brazylii i Argentyny (Julio
Argentino Roca) w owalu, przy czym ustawione są one w poziomie lub po skosie. Na klapie
listownika wydrukowano znaczek Brazylii wartości 100 reisów. Listowniki z układem poziomym
wydrukowano w 10. kolorach, z układem skośnym w 6. kolorach. Znowu mamy 16 kombinacji!
Nakład tych listowników wyniósł 131 615.
W roku 1900 ukazała się kolejna seria listowników ze znakiem pocztowym typu duża „głowa
wolności”, koloru ciemnoniebieskiego, o nominale 5 c. We wnętrzu znajduje się napis szczęśliwego
nowego roku oraz 1 styczeń 1901. Seria ta cechuje się bardzo interesującymi ilustracjami, przy czym
występują one w wielu odmianach (różne widoki na listowniku, z opisem lub bez, różne kolory).
Prezentowane obrazy to m. in.: jaskinia przy zatoce San Sebastian (Ziemia Ognista), wodospady
Iguazu - 8 odmian (il. 4); port Ushuaia (Ziemia Ognista) - dwie ilustracje. Ciekawe są widoki
Buenos Aires – pokazano, jak wyglądały one przed 100. laty: cmentarz (m. in. karawan konny),
Los Mataderos (dzielnica) - 2 kształty ilustracji; plac Konstytucji - też 2 kształty, plac Majowy 5 odmian oraz nadbrzeże portowe. Wszystkie ukazały się w kolorach zielono-oliwkowym,
kasztanowo-różowym oraz niebieskim. Mamy więc 72 kombinacje! Nakład tych listowników
wyniósł 507 600.

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012

111

Il. 4. Argentyna. listownik z 1900 r. Ilustracja:
wodospady Iguazu.

Il. 5. Argentyna. listownik z 1901 r., seria
"Armada Argentyny", fregata Sarmiento.

Niezwykle ciekawa seria ilustrowanych listowników z roku 1901 poświęcona jest armadzie
Argentyny. Wydrukowany znak pocztowy ponownie w typie „głowa wolności”, koloru zielonego, o
nominale 5 c. We wnętrzu znajduje się napis szczęśliwego nowego roku oraz 1 styczeń 190... Na 17.
ilustracjach w kolorze zielonym m. in. przedstawiono pancerniki Garibaldi, Almirante Brown,
Belgrano, Indepedencia, Pueyrredon, San Martin. Na dalszych widzimy krążowniki Buenos
Aires, 9 czerwca, 25 Maja, niszczyciel Corrientes, fregatę Sarmiento (il. 5), monitor El Plata, czy
też manewry na pokładzie Garibaldiego oraz magazyn torped. A więc w tej serii znajduje się 17
ilustrowanych listowników.

Il. 6. Argentyna. listownik z 1901 r., seria
"Armada Argentyny", manewry na krążowniku
Garibaldi

Il. 7. Argentyna. listownik z 1901 r. Ilustracja:
zatoka Lapataia.

W tymże 1901 r. wydano również serię ilustrowanych listowników z pejzażami Argentyny (37
ilustracji). Podobnie jak poprzednie, wydane zostały jako życzenia noworoczne. Katalog V&R
opisuje je łącznie z serią armady Argentyny, z kolei Kneitschel opisuje je odrębnie. Znak opłaty
analogiczny jak w przypadku armady. We wnętrzu znajduje się napis szczęśliwego nowego roku oraz
1 styczeń 190... Na ilustracjach w kolorze zielonym zamieszczono szereg bardzo interesujących
ilustracji. Widzimy na nich m. in.: zatoki Camarones (Prowincja Chubut), Lapataia (il. 6);
Buenos Aires - budynek Poczty i Telegrafu; kanał Beagle (Ziemia Ognista); góra Monje
(Prowincja Misiones); widoki Ziemi Ognistej – 6 różnych ilustracji (il. 7); miejscowości
Gallegos, Lapataia; wyspy Los Estados i San Lucia; porty Madryn i Santa Cruz; rzekę Grande
(na Ziemi Ognistej); ruiny kościoła Jezuitów w Prowincji Misiones – 5 widoków, wodospady
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Iguazu – 9 widoków), czy też sławny port Ushuaia (skąd rozpoczynają się wszystkie wyprawy
antarktyczne) – 2 widoki.

Il. 8. Argentyna. listownik z 1901 r. Ilustracja:
widok Ziemi Ognistej.

Il. 9. Argentyna. listownik z 1902 r.,
miejscowość Posadas, widoczny dyliżans
pocztowy.

Powyższe listowniki (armada i pejzaże) wydano także w kolorze kasztanowym i szaro-liliowym. A
więc kolejne 54 odmiany!
W 1901 roku te same ilustrowane listowniki (armada i
pejzaże) wydano ze znakiem pocztowym o typie „głowa
wolności”, jednakże koloru ciemno-niebieskiego i
wartości 15 c. Ilustracje drukowano także w 2. kolorach
(zielonożółty oraz kasztanowy i szaro-liliowy). I
ponownie mamy 108 kombinacji!!
Aby dopełnić szczęścia, w roku 1902 przedrukowano znak
opłaty tych ilustrowanych listowników kolorem
czerwonym na wartość 5 c (il. 10 - obok). I ponownie
mamy 108 kombinacji!!!

Źródła:
Encyklopedia Filatelistyki. Red. T. Hampel. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa (1993)
Higgins & Gage World Postal Stationery Catalog (1964-1986)
Kneitschel, V.: Catálogo de los Sellos Postales de la República Argentina, Sexta Edicion, Buenos
Aires (1958)
Vasen, W., Riese, H.L.: Catalogo de enteros postales Argentinos (1991)
Ludwik K. Malendowicz
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Najciekawsze eksponaty tematyczne. Połączenia między oceanami – z informacjami o
znaczkach Kompanii Kanału Sueskiego.
Geografia, kartografia czy też podróże odkrywcze to tematy, które są stosunkowo często zbierane
przez filatelistów. W tym aspekcie należy także myśleć o kanałach morskich, które ułatwiają podróże
i transport morski.
Od kilkunastu lat na światowych
wystawach
filatelistycznych
prezentowany jest eksponat Historia
kanału
panamskiego,
którego
autorem jest Raymond Ireson
(Kanada).
Eksponat
ten
na
światowych
wystawach
filatelistycznych uzyskał następujące
wyróżnienia: CAPEX’96 - V82;
INDEPEX'97 - LV85; ESPANA
2000 – V80; BELGICA 2001 – V81;
ESPANA
2004
–
V84;
WASZYNGTON 2006 – V83. Plan
tego eksponatu przedstawiłem już na
łamach WWF w roku 2001.
W roku 2004 na wystawie ESPANA 2004 prezentowano kolejny eksponat związany z kanałami
łączącymi morza i oceany. Jego autorem jest João Moura (Portugalia) a nosi on nazwę Połączenia
między oceanami. Za opracowanie to autor uzyskał medal pozłacany (80 pkt.).
Oto plan tego opracowania:
Połączenia między oceanami
4. Odkrycie drogi wokół Przylądka Dobrej
Wstęp - oceany
1. Rzutowanie kulistego świata.
Nadziei.
2. Rzutowanie wg Van der Grintena.
5. Marzenia i osiągnięcia.
3. Rzutowanie azymutowe.
6. Ferdynand de Lesseps.
4. Rzutowanie otwarte.
7. Droga lądowa.
5. Rzutowanie eliptyczne.
8. Otwarcie kanału w 1869 roku.
6. Rzutowanie Mercatora, czyli cylindryczne.
9. Po roku 1869.
Część I – naturalne połączenia między Część III – Kanał Panamski
1. Odkrycie przesmyku panamskiego.
oceanami
1. Atlantyk i Arktyka.
2. Lokalizacja przesmyku panamskiego.
2. Atlantyk i Ocean Indyjski.
3.
Dostęp
morski
do
przesmyku
3. Ocean Indyjski i Pacyfik.
panamskiego.
4. Pacyfik i Arktyka.
4. Marzenia i projekty.
5. Atlantyk, Ocean Indyjski, Pacyfik i
5. Droga lądowa.
Antarktyda.
6. Projekt kanału przez Nikaraguę.
6. Atlantyk i Pacyfik.
7. Projekt Ferdynanda de Lessepsa i
pierwsze prace.
Część II – Kanał Sueski
1. Lokalizacja przesmyku sueskiego.
8. Zainteresowanie USA budową kanału.
2. Dostęp morski do przesmyku sueskiego.
9. Okupacja strefy kanału i budowa kanału.
3. Pierwsze prace.
10. Kanał.
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Wysokie wyróżnienie na wspomnianej wystawie – moim zdaniem – uzyskał wystawca dzięki
przepięknym i cennym walorom filatelistycznym. Natomiast plan tego opracowania jest dla mnie
raczej niezrozumiały. Jest on mało logiczny, brak w nim przewodniej nuty. Jest on bardzo "rwany",
niezrównoważony, poszczególne punkty są mało związane ze sobą, brak jakiegoś podsumowania, razi
wielokrotne "rzutowanie" itp.
Ale na marginesie tego eksponatu pragnę przedstawić kilka informacji o fascynujących znaczkach
Kompanii Kanału Sueskiego. Są one uważane za znaczki lokalne.

Ilustracja znaczka Kompani Kanału Sueskiego z katalogu Firmy David Feldman.
W roku 1859 Kompania Kanału Sueskiego wprowadziła własny system pocztowy przeznaczony do
komunikacji urzędowej pomiędzy 4. miastami – Aleksandrią, Portem Said, Ismailią i Suezem. W tym
czasie w Egipcie działała Poczta Europejska zorganizowana przez Włocha Giacomo Muzzi.
Kompania Kanału Sueskiego w 1860 r. podpisała umowę z Pocztą Europejską, która przejęła obsługę
poczty Kompanii Kanału Sueskiego. Umowa ta trwała do roku 1865, to jest do momentu przejęcia
Poczty Europejskiej przez rząd egipski. W związku z tym Kompania ponownie uruchomiła własny
system pocztowy, przy czym przesyłki biznesowe, personelu oraz części rezydentów strefy kanału
były zwolnione z opłat. Jednakże celem pokrycia kosztów przesyłek, decyzją z listopada 1867 r.
wprowadzono od 1 lipca 1868 r. opłaty. Dyrekcja Kompanii w Paryżu zamówiła w firmie Chézaud
Ainé et Tavernier (Paryż) druk znaczków o nominałach 1, 5, 20 i 40 centymów. Znaczki drukowano
techniką litograficzną, w arkuszach 120-znaczkowych a znalazły się one w Ismailii dopiero 8 lub 9
lipca 1868 r. Spadek dochodów poczty egipskiej wywołany wprowadzeniem tych znaczków oraz
próba utrzymania monopolu doprowadziły do przejęcia 16 sierpnia 1868 r. przez Pocztę Egiptu
systemu pocztowego Kompanii Kanału Sueskiego. Poczta przejęła wszystkie urzędy i ich
wyposażenie. Tak więc, znaczki wydane przez Kompanię były w obiegu zaledwie 38 lub 39 dni.
Znaczki drukowano na papierze ze znakiem wodnym "LA+-F," (inicjały producenta papieru Lacroix
Freres i prawdopodobnie bardzo mały krzyż maltański) - przy czym nie na każdym znaczku znak ten
występuje, często jedynie jego fragment. Są to znaczki nieperforowane, o tej samej ilustracji –
parowiec i napisie "Canal maritime de Suez" oraz "Postes". Nakład ich wynosił: 1 c – 11820 szt.
(czarny), 5 c – 61253 (jasnozielony), 20 c – 205665 (jasnoniebieski) i 40 c – 20860 (jasnoczerwony).
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Z uwagi na bardzo krótki okres obiegu znaczki kasowane są bardzo rzadkie, należy także podkreślić,
że znanych jest zaledwie 21 oryginalnych przesyłek z tymi znaczkami.

Ilustracja znaczków wszystkich wartości (z Egipt Study Circle, UK)
Stałe usterki płyty pozwalają na plating wszystkich 120. znaczków wartości 20 c. Z uwagi na technikę
druku, w pozostałych nominałach występują tylko po 4 typy.
Istnieje bardzo wiele fałszerstw tych znaczków, powszechnie uznaje się, że są to jedne z najczęściej
fałszowanych znaczków świata. W fachowym piśmiennictwie zidentyfikowano 12 różnych fałszerstw
samych znaczków, ponadto istnieje wiele fałszywych ostemplowań na znaczkach prawdziwych.
Ludwik K. Malendowicz
Źródła:
http://www.egyptstudycircle.org.uk/Stamps/suez.html
http://catalogue.klaseboer.com/vol1/html/suez.htm
http://www.rjbw.net/SCC.html
Malendowicz, L.K.: Mapy, poznawanie świata, podróże odkrywcze i nie tylko, czyli kolejne
najciekawsze eksponaty tematyczne prezentowane na światowych wystawach filatelistycznych.
WWF 38: 72-76 (2001)
The Robson Lowe: Encyclopaedia of British Empire Stamps (1949)
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