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Od Redakcji
Oddajemy do rąk czytelników kolejny zeszyt Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych. Jak
zwykle, zawiera on kronikarski zapis naszej działalności. Żegnamy w nim śp. kol. Mariana
Jackowskiego z Wrześni.
W numerze piszemy o obchodach Dnia Znaczka w Rawiczu oraz o fenomenie "szkoły poznańskiej"
filatelistyki tematycznej. Z dużym zadowoleniem zamieszczamy informacje o spotkaniu opłatkowym
Młodzieżowego Koła Filatelistycznego w Turku.
Jak zwykle, w dziale "Wielkopolana" prezentujemy wykaz datowników stosowanych w Wielkopolsce
w IV kwartale roku 2012. Szczególną uwagę zwraca szerokie opracowanie kol. Stefana Petriuka o
początkach Poczty Polskiej w Zachodniej Polsce w latach 1919-1920. Artykuł ten zawiera szereg
informacji o poczcie okresu Powstania Wielkopolskiego.
Nie ustaje bardzo aktywna działalność Koła PZF w Gostyniu. O najnowszej wystawie z cyklu "moje
hobby" – "Piłka nożna" piszą Koledzy z Gostynia. Omawiamy także krajowe wystawy filatelistyczne
TARNÓW 2012 oraz CHORZÓW 2012 – "ostatni taki dzień 12.12.12".
Prezentujemy dalszy ciąg opracowania o klasycznych całostkach pocztowych dla tematyków
(odcinek 5.), który dotyczy ilustrowanych kart pocztowych Konga Belgijskiego. Opisujemy także
eksponat o reklamie, który w całym świecie filatelistycznym wzbudza olbrzymie zainteresowanie.
Wszystkim życzymy przyjemnej lektury.
Poznań, 2012.12.30
Zespół Redakcyjny WWF

Z KRONIKI OKRĘGU - IV KWARTAŁ 2012
2012.10.03-07. Tarnów. Krajowa Wystawa Filatelistyczna TARNÓW 2012 – Gospodarka –
Społeczeństwo – Środowisko, z okazji 85. rocznicy powstania Zakładów Azotowych w Tarnowie (II
stopnia). Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego: Mirosław Jasicki (Poznań) za eksponat
Pojazdem konnym przez stulecia otrzymał dyplom w randze medalu dużego pozłacanego (klasa
tematyczna, 84 pkt.); Zygmunt Kaczmarek (Oborniki) za eksponat Ekosystemy Polski – wśród nich
żyjemy – dyplom w randze medalu dużego pozłacanego (klasa tematyczna, 81 pkt.).
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2012.10.09. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Janusz Berbeka (Poznań) przedstawił pogadankę Wydanie
lotnicze z 1947r - Fi 441-2. Żywa dyskusja. Udział 13. osób.
2012.10.09-30. Września. W Urzędzie Pocztowym Września 1 Prezes Koła PZF kol. Marian
Jackowski prezentował swój zbiór Września na znakach pocztowych.
2012.10.13-14. Katowice. Walny Zjazd PZF. Kol. Marek Zbierski został wybrany członkiem ZG PZF
i został wiceprezesem ZG PZF. Serdeczne gratulacje od Redakcji WWF.
2012.10.13. Poznań. Dom Kultury "Na Skarpie". Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2012.10.19-21. Apeldoorn (Holandia). Wystawa POSTZEGELSHOW - POSTEX 2012 (wystawa
I stopnia). Udział kol. Marka Zbierskiego (Poznań) który za eksponat Dokumentacja obrotu
pocztowego w Polsce V 1924 - IX 1939 (Taryfy pocztowe) uzyskał dyplom w stopniu medalu dużego
złotego (klasa historii poczty).
2012.10.19-11.05. Leszno. Koło PZF SPINKO. W kościele pw. św. Krzyża zorganizowano pokaz
filatelistyczny Filateliści skupieni wokół Archanioła Gabriela w Klubie – św. Gabriel – na
znakach pocztowych. Na otwarciu pokazu kol. Zdzisław Glapiak przypomniał sylwetki pierwszych
założycieli Klubu: Mariana Kosowicza i Edmunda Jankowskiego z Leszna oraz Zdzisława Biadasza z
Poznania. Pokaz przygotowali: kol. Zdzisław Glapiak i Grzegorz Antoniak z koła PZF -SPINKO- w
Lesznie. Do końca listopada 2012 r. ekspozycja wystawiana była w pomieszczeniu Klubu Inteligencji
Katolickiej w Lesznie.
2012.10.22. Rawicz. Z okazji Dnia Znaczka Koło Miejskie PZF w Rawiczu zorganizowało uroczyste
posiedzenie z udziałem zaproszonych gości. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu WWF.
2012.10.23. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Mirosław Jasicki (Poznań) przedstawił pogadankę Jak
ulepszam swój eksponat "Pojazdem konnym przez stulecia". Żywa dyskusja. Udział 13. osób.
2012.11.13. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) przedstawił
pogadankę Klasyczne całostki pocztowe dla tematyków, czyli zaawansowana obrazkomania.
Argentyna – sekretniki i listowniki. Żywa dyskusja. Udział 12. osób.
2012.11.17-12.08. Gostyń. Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego, Muzeum w Gostyniu oraz UKS
Kania zorganizowali w sali wystaw czasowych Muzeum w Gostyniu wystawę Piłka nożna - moje
hobby. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu WWF.
2012.11.17. Poznań. Dom Kultury "Na Skarpie". Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2012.11.27. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Jacek Wierzbicki (Poznań) przedstawił pogadankę
Prezentacja planu eksponatu "Idea megalityczna w Europie" wraz z przykładowymi walorami
filatelistycznymi. Żywa dyskusja. Udział 17. osób, w tym Koledzy z Koszalina.
2012.12.01. 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.
2012.12.05-30. Drobnin, gm. Krzemieniewo. W Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa kol. Z.
Glapiak z Koła PZF SPINKO z Leszna zorganizował pokaz Narodzenie Jezusa na znakach
pocztowych. Otwierając go Ksiądz Proboszcz Stanisław Pietraszek nawiązał do Ewangelii według
św. Łukasza i św. Marka. Wskazał na znakach pocztowych sceny ewangeliczne, nawiązujące m.in. do
Zwiastowania, Narodzin, Pokłonu Pasterzy i Trzech Króli. Pokaz zwiedziła miejscowa młodzież
szkolna i członkowie drużyny harcerskiej z Krzemieniewa.
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2012.12.07. Toruń. Mikołajkowe Spotkanie Filatelistów Okręgu Toruńskiego PZF. Klub Kameleon
MSM, ul. Tuwima 9. W czasie spotkania kol. Ryszard Prange (Poznań) przedstawił prezentację
Budowa eksponatu tematycznego a kol. Mirosław Jasicki (Poznań) zaprezentował eksponat Pojazdem
konnym przez stulecia. Duże zainteresowanie licznego grona uczestników.
2012.12.08. Poznań. Dom Kultury "Na Skarpie". Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2012.12.11. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Przemysław Przybek (Poznań) przedstawił prezentację
Stemple pocztowe miejscowości włączonych do Poznania. Żywa dyskusja. Udział 12. osób.
2012.12.12-15. Chorzów. Krajowa Wystawa Filatelistyczna Ostatni taki dzień – 12.12.12 (II
stopnia). Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego PZF: Krzysztof Piwko (Poznań) za eksponat
Poczty miejskie w okupowanej Polsce 1914-1918 otrzymał dyplom w stopniu medalu dużego złotego
(klasa tradycyjna, 90 pkt.) oraz uzyskał Grand prix wystawy; Mirosław Jasicki (Poznań) za eksponat
Pojazdem konnym przez stulecia otrzymał dyplom w randze medalu dużego pozłacanego (klasa
tematyczna, 82 pkt.); Zygmunt Kaczmarek (Oborniki) za eksponat Ekosystemy Polski – wśród nich
żyjemy – dyplom w randze medalu srebrnego (klasa tematyczna, 66 pkt.); Jacek Wierzbicki (Poznań)
za eksponat Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana. Popularyzacja archeologii w
filatelistyce otrzymał dyplom w randze medalu złotego (klasa literatury, 87 pkt.).
2012.12.12-15. Chorzów. Krajowa Wystawa Filatelistyczna Ostatni taki dzień – 12.12.12 (II
stopnia). Kol. Marek Zbierski (Poznań) był członkiem jury a kol. Janusz Berbeka (Poznań) ekspertem.
2012.12.15. Turek. Tradycyjne spotkanie opłatkowo - wigilijne z paczkami choinkowymi oraz
upominkami filatelistycznymi zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieżowe
Koło Filatelistów w Turku. Spotkanie odbyło się 15 grudnia 2012 roku w Gimnazjum nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Turku. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu WWF.
Listopad 2012
Ukazał się kolejny, 21. numer Informatora 2012 Koła PZF przy Chodzieskim Domu Kultury. W
"Informatorze" (4 strony, 2. kolorowe) przedstawiono plan emisji znaczków na 2013 rok, informacje
(okręg, koło, stan liczby członków w latach 2003-2012) oraz Historia nalepek polecenia na
podstawie erek z Chodzieży i okolicy. W Informatorze także Wielkopolski akcent na EURO 2012.
Nakład 75 szt. Gratulujemy kol. L. Wincenciakowi tego wydawnictwa.
Grudzień 2012
Ukazał się kolejny, nr 112. Informatora Klubowego Święty Gabriel. Zeszyt obejmuje 28 stron druku,
w tym kolorowa okładka oraz kolorowa wkładka. Zeszyt w sposób szczególny poświęcono 30.
rocznicy ukazania się pierwszego numeru pisma. W numerze znajdują się również opracowania i
informacje: Bogdana Michalaka "Święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze przez papieża Jana
Pawła II", "Leszczyńskie kościoły", "Znaczki z przywieszkami personalizowanymi", Stanisława Jesse
"Papież Jan Paweł II" (kasowniki i frankatury mechaniczne), Leona Kołosow-Rybczyńskiego
"Białoruskie całostki", Jerzego Dudy "Jak zostałem rzecznikiem" oraz stałe działy - "Kronika", "Ex
Libris", "Watykan”, "Nowości polskie”, "Poczta Magistralna", "Nowości zagraniczne” Kolejny
ciekawy zeszyt - gratulacje dla autorów.
Grudzień 2012
Ukazał się kolejny zeszyt - nr 5 Biuletynu Klubu Zainteresowań PZF Filatelistów Tematyków. W
biuletynie obejmującym 80 stron oraz kolorową okładkę zamieszczono szereg opracowań i informacji,
m. in.: "Kronika towarzyska"; "Spotkaliśmy się" (Ryszard Prange) - informacja o pierwszym
ogólnopolskim spotkaniu członków Klubu w Kargowej; kolejne odcinki "Poradnika tematyka" "Nietypowe walory (15)", "Wykorzystanie wiedzy tematycznej (16)" oraz "Warto wykorzystać
kupony (17)" (Ryszard Prange); "Fancy cancels ..." (Adam Staroń); "Eksponat tematyczny czwartej
generacji" (Jonas Hällström); "Aby język giętki .." (Jacek Wierzbicki); "Drobnym drukiem, czyli
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patrz i czytaj dokładnie" (Maciej Kandulski); "Zasłużone zwycięstwo czy wielka pomyłka?"
Krzysztof Trawiński); "Zbierajmy ptaki" (Leszek Bednarek, Ryszard Prange); "Ciekawe eksponaty z
naszych zbiorów (4)" (Ryszard Prange); "Filatelistyka Górala (2)" (Mieczysław Rożek);
"Muchołówka czy muchodławka ..." (Leszek Bednarek) oraz "Kilka słów o kryteriach oceny
eksponatów tematycznych (2)" (Marek Zbierski). Kolejny ciekawy zeszyt - gratulacje dla autorów.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Marian Jackowski
 3.12.1937 -  13.12.2012
Trzynastego grudnia 2012 r. w wieku 75. lat zmarł kol. Marian Jackowski, Prezes Koła PZF we
Wrześni.
Marian Jackowski urodził się 3 grudnia 1937 r. w Pleszewie. W
rodzinnym mieście ukończył szkoły podstawową oraz średnią.
Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i podjął pracę w
bankowości, w której pracował przez 42 lata. Był zatrudniony w
Narodowym
Banku
Polskim,
Wielkopolskim
Banku
Kredytowym i Banku Zachodnim WBK. Ostatnie 20 lat był
Dyrektorem Oddziału BZ WBK we Wrześni. Był wychowawcą
wielu bankowców. Na emeryturę odszedł w roku 2003.
Przez całe życie kol. Marian Jackowski był zaangażowany w
działalność społeczną. Był długoletnim działaczem TKKF
Pleszew, MKS "Victoria" Września oraz Wrzesińskiego Klubu
Koszykówki.
Marian Jackowski już od 10-tego roku życia zbierał znaczki
pocztowe. Do PZF wstąpił 2 marca 1962 r., był członkiem Koła
w Pleszewie, a w latach 1969 - 1970 jego sekretarzem. Po przeprowadzce do Wrześni włącza się do
pracy Koła PZF w tym mieście. W latach 1977 - 1980 był członkiem Komisji Rewizyjnej, a w latach
1980 - 2011 sekretarzem Koła. Od 2011 roku był Prezesem Koła PZF Września.
Zajmował się historią poczty, głównie Ziemi Wrzesińskiej oraz znakami pocztowymi związanymi z
Janem Pawłem II. Zorganizował kilka pokazów filatelistycznych, m. in. w Muzeum Regionalnym we
Wrześni, Urzędach Pocztowych we Wrześni i Gnieźnie, Bibliotece Gminy Powidz. Z Jego inicjatywy
we Wrześni stosowano wiele datowników okolicznościowych.
W ostatnich latach zajął się publikacjami filatelistycznymi. W roku 2011, w nr. 1. publikacji Muzeum
Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich "MUSEION WRZESIŃSKI" zamieścił opracowanie
"Września – historia i rozwój poczty poprzez pryzmat stosowanych pieczęci nadawczych,
odbiorczych i okolicznościowych", natomiast w bieżącym tomie Wielkopolskich Wiadomości
Filatelistycznych (49/1) opracowanie o pruskich stemplach numerowych w Prowincji Poznańskiej.
Za swą działalność odznaczony został brązową (1971), srebrną (1974) oraz złotą (1981) Odznaką
Honorową PZF.
Niespodziewanie odszedł od nas powszechnie poważany i lubiany Kolega, o którym pamięć wśród
nas pozostanie na zawsze.
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012
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Z ŻYCIA KÓŁ
Uroczysty Dzień Znaczka w Rawiczu. 2012.10.22
Z okazji Dnia Znaczka w sali przy strzelnicy Bractwa Kurkowego w Rawiczu zebrali się 22
października filateliści i zaproszeni goście reprezentujący różne instytucje. Spotkanie miało uroczysty
charakter w związku z uhonorowaniem członków PZF i osób związanych z tym środowiskiem
odznakami.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz Jacek Gwizdek, burmistrz Tadeusz Pawłowski oraz
Andrzej Walus, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawickiego, wręczyli kol. Stefanowi Skrzypkowi
odznakę "Za zasługi dla Gminy Rawicz" wraz ze statuetką "Niedźwiedzia". To honorowe wyróżnienie
przyznane zostało S. Skrzypkowi za całokształt osiągnięć podczas jego pracy zawodowej i społecznej.
Najpierw jako instruktor, a później dyrektor Domu Kultury w Rawiczu odnosił sukcesy w dziedzinie
filmu amatorskiego. Zorganizował kilkanaście edycji ogólnopolskich festiwali filmów amatorskich.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku przeprowadził trzynaście ogólnopolskich
wystaw ekslibrisów. Zorganizował siedem wystaw filatelistycznych, w tym dwie krajowe. Jest
autorem projektów kart pocztowych, okolicznościowych datowników, a wiele z nich w nakładach
numerowanych wykonywał własnoręcznie. W 2006 r. wydał książkę "Znaki pocztowe Rawicza od
1955 roku". Od 1954 r. jest członkiem PZF. Od 1959 r. pełnił funkcję opiekuna młodzieży rawickiego
koła, a od 1971 jest nieprzerwanie prezesem koła PZF w Rawiczu.
Uchwałą Zarządu Głównego PZF w Warszawie przyznano dla osób z rawickiego środowiska
filatelistycznego honorowe wyróżnienia. Brązowe odznaki "Za zasługi dla Polskiego Związku
Filatelistów" otrzymali:
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- Tomasz Derlatko: od 1978 r. uczestniczył w pracach Młodzieżowego Koła Filatelistycznego w
Rawiczu. Debiutował jako wystawca własnym eksponatem w 1981 r. na IV Wielkopolskiej
Młodzieżowej Wystawie Filatelistycznej CK Zamek w Poznaniu. Od 1988 r. jest członkiem koła
dorosłych PZF. Nieprzerwanie od 1990 r. do dzisiaj wybierany jest na skarbnika Zarządu Koła PZF
w Rawiczu. Opracował własny eksponat i brał udział w Krajowej Wystawie Filatelistycznej II stopnia
"Pamięci Jana Pawła II" Rawicz - 2006 i był jednym z głównych organizatorów tej wystawy.
Wystawiał swój eksponat na wystawie "Jan Paweł II na znakach pocztowych". Prowadzi abonament
filatelistyczny dla wszystkich członków koła;
- Jacek Jarczewski: profesor doktor habilitowany w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej. Był członkiem komitetów organizacyjnych wystaw
filatelistycznych: "84 r. urodzin papieża Jana Pawła II" (2004 – Zakład Karny, z udziałem arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego), "Tobie Ojcze" (2004), "Złoty Jubileusz – Rawicz 2005", "Ojciec Święty Jan
Paweł II" (2005 - wystawę otwierał arcybiskup Stanisław Gądecki), Krajowa Wystawa Filatelistyczna
II stopnia "Pamięci papieża Jana Pawła II" (2006). Przy okazji wszystkich wymienionych wystaw
opracował półilustrowane koperty i beznominałowe karty pocztowe, datowniki okolicznościowe i
stemple dodatkowe, a także nalepki polecenia. Na uwagę zasługują jego projekty serii kart i kopert z
okazji 25-lecia i Światowego Zjazdu Kadetów, X Ogólnopolskiej Konferencji Częstochowa – Jasna
Góra z reprodukcjami witraży - darem autora dla sanktuarium, zestaw KWF Rawicz - 2006. Artysta
prof. dr hab. Jacek Jarczewski wpisał się w malarstwo materii strukturalnej i opracował własny styl i
technikę zwaną "malarstwem haptycznym". W pracach organizacyjnych zawsze wykazywał się
współdziałaniem i zrozumieniem nierzadko angażując w realizację własne środki materialne;

- Tadeusz Pawłowski: Burmistrz Gminy Rawicz od trzech kadencji, poprzednio wiceburmistrz II
kadencji. Przewodniczył Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika Papieża na plantach Jana Pawła
II w Rawiczu. Z tej okazji objął Honorowy Protektorat nad wystawą filatelistyczną zatytułowaną
"Ojciec Święty Jan Paweł II" (Ratusz – Rawicz 2005), której otwarcia dokonał arcybiskup Stanisław
Gądecki. Wchodził w skład komitetów honorowych uroczystości i wystaw filatelistycznych, m.in.:
"84 r. urodzin papieża Jana Pawła II" (2004 – patronat honorowy), wernisaż filatelistyczny "Tobie
Ojcze" (2004), "Złoty jubileusz – Rawicz 2005", Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Pamięci Papieża
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Jana Pawła II" (2006). Z tej okazji wydał wkładnik – płytę CD zawierającą wszystkie informacje o
wystawie z katalogiem według własnego pomysłu. Płyta zgodnie z oceną sądu konkursowego
otrzymała medal duży srebrny. Przyczynił się m.in. do powstania multimedialnego opracowania "Jan
Paweł II" (2005) Michała i Tomasza Jarczewskich ze Stefanem Skrzypkiem, uwzględniającego
wszystkie wydane w kraju, także z odmianami i błędami, beznominałowe karty pocztowe w ilości
ponad jednego tysiąca sztuk, które Poczta Polska emitowała od stycznia do września 2005 roku.
Nigdy nie zdarzyło się, aby nie znalazł czasu i rozwiązania pomocowego w trudnej sytuacji
miejscowego koła filatelistycznego. Jest prawdziwym sympatykiem i przyjacielem filatelistów;
Złotą odznakę honorową Polskiego Związku Filatelistów otrzymała Jeanette Jarczewska: magister
wychowania muzycznego, podyplomowe studia z zakresu sztuki, kwalifikacje z zakresu wychowania
do życia w rodzinie, nauczyciel dyplomowany. W 1990 r. za zgodą Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego powołała w Rawiczu prywatną Akademię Artystyczną Plastyki i Muzyki
działającą z wielkim powodzeniem. Od 1975 r. do 1990 r. była uczestnikiem Młodzieżowego Koła
Filatelistycznego w Rawiczu. W 1987 r. uczestniczyła w Międzypaństwowej
Wystawie
Filatelistycznej ,,Zielona Góra" , wystawiając eksponat "Anatolij Kałasznikow" (znany także pod
tytułem "Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich" – specjalizowany) i otrzymała medal
pozłacany oraz nagrodę Związku Filatelistów Rosyjskich. Ten sam eksponat na Krajowej Wystawie
Filatelistycznej "70 lat Wielkiego Października – Łódź 87" otrzymała medal pozłacany z gratulacjami
jury i nagrodę Polskiego Związku Filatelistów. Na Krajowej Wystawie Filatelistycznej "70 lat
Niepodległości – Rawicz 88" wystawiała go w klasie honorowej i otrzymała nagrodę. Eksponat ten
jest jednym z najwybitniejszych eksponatów młodzieżowych w historii polskiej filatelistyki. Jako
uczestnik MKF-u czynnie brała udział w organizowanych Maratonach – Młodzieżowych Konkursach
Filatelistycznych. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku sama zaczęła organizować i propagować
Młodzieżowe Konkursy Filatelistyczne, mobilizując środowiska oświatowe, praktycznie
przeprowadzając eliminacje środowiskowe. Kolportowała i powielała szereg własnych opracowań. Po
zaprzestaniu działalności MKF-u w roku 2006, corocznie kontynuuje przeprowadzanie
młodzieżowych ogólnopolskich konkursów poza strukturami PZF. Współpracuje z Wydziałem
Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Rawicz.
Odznaki wręczył Lech Woźny, członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF. Prezes Stefan
Skrzypek przygotował dla uhonorowanych arkusze znaczków personalizowanych z ich podobiznami.
Z okazji Dnia Znaczka zaprojektował też okolicznościową kopertę.
Na zdjęciach przedstawiono migawki ze spotkania.
Henryk Pawłowski

Fenomen "szkoły poznańskiej " filatelistyki tematycznej
W Poznaniu (zaliczając do niego podmiejskie Skórzewo i Suchy Las) stworzone zostały jedyne od
dziesięcioleci eksponaty tematyczne, nagradzane na wystawach światowych złotymi medalami, tylko
nasze eksponaty nagradzane były medalami na mistrzostwach Europy w filatelistyce tematycznej; na
sześć najlepszych w tej chwili eksponatów tematycznych w Polsce, pięć jest autorstwa filatelistów
poznańskich. Skąd taka dominacja? Dlaczego dla działalności tematyków ze stolicy Wielkopolski
ukuto określenie "poznańska szkoła tematyczna "?
Prapoczątki historii sięgają lat, gdy po Marii Groer, Cezarym Rudzińskim i Antonim Kurczyńskim
filatelistyką tematyczną zajął się prof. Ludwik K. Malendowicz. Pisał o niej w prasie filatelistycznej,
a w Wielkopolskich Wiadomościach Filatelistycznych zamieszczał najlepsze plany eksponatów
tematycznych. Organizował spotkania szkoleniowe, na których dwa razy w miesiącu spotykali się
chętni poznania arkanów filatelistyki, a największy w tym udział miała filatelistyka tematyczna. Była
teoria, brakowało wykonawców.
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Marek Zbierski z sędziami, którzy przyznali mu pierwszy złoty medal na „światówce” (EFIRO
Bukareszt 2008).
W 2003 roku pojawił się eksponat nieznanego wystawcy. Niżej podpisany, po dwuletnich naukach
odebranych od Bronisława Jasickiego, wystawił eksponat o dyscyplinie sportowej swojego życia, o
koszykówce. Był to eksponat inny niż dotychczas pokazywane na polskich wystawach. Zgodnie z
trendami nowoczesnej filatelistyki tematycznej "opowiadał historię ". To określenie "Opowiedzieć
historię" stało się mottem cyklu kilkudziesięciu artykułów szkoleniowych jakie napisałem dla
Filatelisty.

Ryszard Prange odbiera medal za drugie miejsce w Mistrzostwach Europy w Filatelistyce
Tematycznej w Essen w 2008 roku.
Grupa poznańskich tematyków zaczęła się spotykać na gruncie prywatnym. Ich spotkania
zdominowały wielogodzinne dyskusje o znaczkach, eksponatach, aukcjach, wystawach. Kolejnym
etapem tematycznej edukacji były wyjazdy na wystawy europejskie i światowe. Na rezultaty nie
trzeba było długo czekać. Eksponat o chemii Marka Zbierskiego szybko zdobył trzy złote medale na
wystawach światowych, a wkrótce złote medale na nich zdobyli także Janusz Jaskulski za eksponat o
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wędkarstwie i Ryszard Prange za swój drugi eksponat, tym razem o winie. Po piętach depcze im cały
czas Mieczysław Rożek z eksponatem o górskiej wspinaczce.

Ryszard Prange i Marek Zbierski podczas szkolenia sędziowskiego w Essen.

Nawet w pociągu jest czas na rozmowy o eksponacie – Krzysztof Trawiński słucha oceny Marka
Zbierskiego.
Szkoła poznańska spotkała się z gorącymi uczuciami, od uznania do zazdrości. Ale ci, którzy ją
uznali, którzy zaczęli korzystać z doświadczeń poznaniaków i przyjęli ich pomoc w przebudowie
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swoich eksponatów, jak Bogdan Cymerys i Krzysztof Trawiński (obydwaj z Warszawy), zaczęli także
osiągać sukcesy na najważniejszych wystawach.
Nic więc dziwnego, że to właśnie w Poznaniu został założony Klub Zainteresowań PZF TEMATICA
i że to poznaniacy tworzą jego władze. Wydawany przez klub biuletyn stanowi w tej chwili dla
filatelistów-tematyków swoistą "biblię" – to w nim, zdobytą przez siebie i stale poszerzaną wiedzę
przekazują polskim tematykom, przede wszystkim, absolwenci "szkoły poznańskiej".
Ryszard Prange

Spotkanie opłatkowe TPD i MKF w Turku. 2012.12.15
Tradycyjnie jak co roku, przed świętami Bożego Narodzenia Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i
Młodzieżowe Koło Filatelistów w Turku zorganizowało spotkanie opłatkowo - wigilijne z paczkami
choinkowymi oraz upominkami filatelistycznymi. Spotkanie odbyło się 15 grudnia 2012 roku w
Gimnazjum numer 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku. Dyrektor Gimnazjum Piotr Binkowski
wspólnie z Prezesem TPD Waldemarem Pawlakiem przygotowali piękny program spotkania. Było
świątecznie i bardzo miło. W spotkaniu uczestniczyli wychowankowie TPD z rodzicami, filateliści
oraz dużo znakomitych gości z przedstawicielami Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału TPD W
Poznaniu panami: Jerzym Brozdowskim - prezesem i Krzysztofem Majchrzakiem - wiceprezesem
oraz wicedyrektorem ZSO W Turku panem Albinem Zańko. Wśród zaproszonych gości byli
sponsorzy, wolontariusze TPD, filateliści.
Prezes TPD podziękował wszystkim za przybycie,
złożył świąteczno - noworoczne życzenia a
następnie
wręczono
honorowe
odznaki
PRZYJACIELA DZIECKA za okazywaną pomoc
naszym wychowankom. Pozostałe dyplomy i
odznaki wręczymy w lutym na integracyjnym
spotkaniu TPD w Galewie. Honorowy tytuł
CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA otrzymał nasz
wypróbowany wieloletni Przyjaciel i sponsor Radny Rady Miejskiej w Turku Andrzej
Kwiatkowski. Wolontariuszom wręczono również
piękne dyplomy z podziękowaniem za pomoc
naszym wychowankom. Dzieci, młodzież, rodzice i
goście spotkania złożyli sobie życzenia i podzielili
się opłatkiem a następnie skosztowali pysznych
wigilijnych smakołyków przygotowanych przez kucharki i pracowników z Gimnazjum nr 2 Turku, za
co ślicznie dziękujemy. 66 dzieci otrzymało paczki choinkowe przygotowane przez TPD, Dyrekcję i
wolontariuszy ZSO w Turku, za co też ślicznie dziękujemy. Wszyscy filateliści z MKF otrzymali
walory i akcesoria filatelistyczne. Równie serdecznie dziękujemy Polskiemu Związkowi Filatelistów z
Poznania oraz firmom ProBiotics POLSKA z BRATUSZYNA i EKO-PUC oraz filatelistom dorosłym
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za okazaną nam pomoc w organizacji tego miłego spotkania wigilijno-opłatkowego. Cały wieczór
umilał piękny śpiew kolęd wykonywanych przez dzieci uczestniczące w spotkaniu pod kierunkiem
pań: Anety Janiak i Wioletty Wituskiej-Walas.

Pokaz ognia grupy Fogo.
Pokaz ognia naszej młodzieżowej grupy FOGO pod kierunkiem menedżera Pana Sebastiana
Woźniaka wbrew złej aurze był wspaniały - dziękujemy. W świątecznym nastroju rozeszliśmy się
oczekując spotkania wielkanocnego w 2013 roku w tym samym lub większym gronie i równie
przyjemnej atmosferze.
Agnieszka Sidorowicz-Michalak

DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE – IV KWARTAŁ 2012

2012.10.09. UP 62-300 Września 1. Datownik przygotowany z okazji Dnia Znaczka
pocztowego. Datownik w kształcie znaczka pocztowego "DZIEŃ znaczka pocztowego Września 1.
09.10.2012" .W środku rycina starej poczty we Wrześni.
2012.11.11. UP 64-100 Poznań 1. Datownik wydany z okazji 30-lecia Kwartalnika Św.
Gabriel. Datownik w kształcie prostokąta otwartego z rysunkiem Archanioła Gabriela z następującą
treścią: "30 LAT KWARTALNIKA ŚWIĘTY GABRIEL 29.11.2012 POZNAŃ 1". Projektantem
datownika jest Marzanna Dąbrowska.
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2012.11.30. UP 63-200 Jarocin Poznański 1. Datownik w kształcie dzwona z rysunkiem
dzwona z treścią "V rocznica inauguracji i nadania imienia Carillon im. Jana Pawła II 30.11.2012
Jarocin Poznański 1".

2012.12.01 UP 63-200 Jarocin Poznański 1. Datownik okrągły, wydany z okazji 110.
rocznicy święceń kapłańskich ks. Ignacego Niedwiedzińskiego. W środku rysunek wizerunku księdza
Niedźwiedzińskiego z napisem "ROK 2012 ROKIEM KS. IGNACEGO NIEDŹWIEDZIŃSKIEGO
110. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 01.12.2012 JAROCIN POZNAŃSKI 1". Projektantem
datownika jest Marcin Pietras.
2012.12.10. UP 63-500 Ostrzeszów 1. Datownik wydany z okazji 55-lecia Koła PZF.
Datownik okrągły z napisem "55 LAT KOŁA PZF IM. ANTONIEGO SERBEŃSKIEGO W
OSTRZESZOWIE 10.12.2012". W środku rysunek głowy artysty malarza i grafika A. Serbeńskiego
ze znakiem PZF. Projektantem datownika jest Andrzej Majchrzak.

DATOWNIKI STAŁY OZDOBNY – IV KWARTAŁ 2012

UP Gniezno 1. Stały datownik ozdobny ("Błogosławiony Jan Paweł II") ze zmienną datą przedłużenie stosowania w okresie od dnia 01.10.2012 do 30.09.2013 w Urzędzie Pocztowym
Gniezno 1. Projektantem datownika jest Izabela Grzelka. Ilustracja powyżej. Datownik opisany w
WWF 48: 99 (2011).
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Okolicznościowe nalepki "R"
od 2012.12.10. Ostrzeszów 1 (63-500): 55 Lat KOŁA PZF im. Ant. Serbeńskiego w
Ostrzeszowie (nakład: 1000 sztuk). Projekt Henryk Dembski.
od 2012.12.11. Ostrzeszów 1 (63-500): Jubileusz Koła PZF przy OCK w Ostrzeszowie 2008 2012 (nakład: 100 sztuk). Projekt Henryk Dembski.

Nakład 100 szt.

Nakład 1000 szt.
Kazimierz Krawiarz

Początki Poczty Polskiej w Zachodniej Polsce 1919/20.
Równoczesne stosowanie niemieckich i polskich znaczków i stempli pocztowych
w latach 1919/20 w Wielkopolsce - byłej Prowincji Poznańskiej
i na Pomorzu - byłej zachodniej części Prus Zachodnich. (1)
Jeszcze dzisiaj, przede wszystkim w Niemczech ale także w Polsce, mało znanym jest fakt, że po
zakończeniu I Wojny Światowej i podczas początku powstania państwa polskiego na terenach
zajętych przez Powstanie Wielkopolskie od 27 grudnia 1918 r., nadal stosowano niemieckie znaczki
pocztowe bez żadnego nadruku i niemieckie rekwizyty pocztowe. Tak działo się w wyzwolonej
Wielkopolsce (Provinz Posen) w prawie całym 1919 roku. Od 10 stycznia 1920 r. sytuacja ta dotyczy
także przejętym na mocy Traktatu Wersalskiego Pomorzu (Prusy Zachodnie czyli Westpreussen). Od
końca I Wojny Światowej, dokładnie do 14 kwietnia 1920 r. w Wielkopolsce i później na Pomorzu
bez żadnej przerwy obowiązywały pocztowe taryfy krajowe Rzeszy Niemieckiej, włączając w to
taryfy pocztowe dla paczek, przekazów pieniężnych itd.
Teoretycznie cała poczta adresowana z Wielkopolski i później z Pomorza do 14 kwietnia 1920 do
Polski powinna być ofrankowana taryfą zagraniczną Rzeszy Niemieckiej. W praktyce nigdy takiego
zagranicznego ofrankowania z Wielkopolski i Pomorza do Polski jeszcze nie natrafiłem.
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Obszar Wielkopolski 1918/1919 ˖-˖-˖-˖-˖-˖; z linią demarkacyjną ˖˖˖˖˖˖˖˖˖ oraz daty zajęcia przez
Powstanie Wielkopolskie (mapa według książki Dietricha Vogta).
Jeszcze w zarządzeniu z 31 marca 1919 nr 6 ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa
Poczt i Telegrafów komunikowano o opłatach w obrocie z byłym zaborem pruskim w sposób
następujący:
"W ziemiach byłego zaboru pruskiego obowiązują dotąd przepisy niemieckie, w wskutek tego należy
uważać Poznańskie pod względem pocztowym i telegraficznym za kraj zagraniczny. Przesyłki
pocztowe i telegramy do Państwa Polskiego mają być zatem opłacane według niemieckiej taryfy
zagranicznej, natomiast dla przesyłek z Państwa Polskiego do Poznańskiego należy stosować taryfę
polską wewnętrzną, która jest wyższa od przedwojennej taryfy zagranicznej a niższa od obecnej
polskiej taryfy zagranicznej".
Zarządzenie to było ważne tylko 4 tygodnie.
W tym aspekcie prezentuję poniżej bardzo ciekawy list z Wielkopolski, z czerwca 1919 r., na którym
widnieją tylko niemieckie znaczki, niemieckie stemple i niemiecka R-ka pocztowa. List nadany
14.6.1919 we LWÓWKU koło Pniew (po niemiecku NEUSTADT bei PINNE) i adresowany do
"Przewodniczącego wydziału pocztowego / Pan starosta Trzecinski / Nowy Tomyśl" z dopisaną
nazwą miejscowości po niemiecku "Neutomischel". Po stronie lewej polska cenzura "Doradzca
poczty w Lwówku / Kontrol". Stempel cenzury z całkowicie czytelnym tekstem znany jest tylko z
tej przesyłki.
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Stempel cenzury "Doradzca poczty w Lwówku / Kontrol.", który z biegiem czasu uległ
zniekształceniu.
Do wydania regionalnego znaczków Fi 66 – 70 (wydanie przedrukowe Dyrekcji P i T w Poznaniu) dla
obszarów byłego zaboru pruskiego w części opanowanej przez Powstanie Wielkopolskie, do początku
sierpnia 1919 używano na tym terenie wyłącznie nie przedrukowane znaczki niemieckie. Za to
używano przez cały okres niemieckie stemple i inne rekwizyty, które w większości były całkowicie
lub częściowo spolszczone. Takie stemple stosowało wiele Urzędów Pocztowych w Wielkopolsce
jeszcze w pierwszych latach 1920 roku. Znane są wyjątki, że spolszczone poniemieckie stemple
pocztowe stosowano jeszcze we wrześniu 1939 r.
Wyjątek stanowiło Pomorze (Westpreussen), gdzie do połowy stycznia 1920 r. stosowano tylko i
wyłącznie niemieckie znaczki i stemple pocztowe.
Chciał bym zwrócić także uwagę na pełną pisownię nominałów na znaczkach z tego okresu,
używanych w Wielkopolsce i na Pomorzu. Znaczki wydane w Berlinie posiadają nominał jeden
Pfennig, za to wydane w Warszawie jeden Fenig. Uważam, że w pisowni należy to rozróżnić, przy
czym w polskim przypadku dotyczy to także marki niemieckiej.
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Najwcześniejszy znany mi list z mieszaną polsko-niemiecką frankaturą z Wielkopolski. List polecony
z Grodziska Wielkopolskiego z stemplem niemieckim GRÄTZ Bz. POSEN z 28 sierpnia 1919 r. do
Lipska, według taryfy pocztowej Niemieckiej Rzeszy z 1.10.1918 r.: list zamiejscowy do 20 g 15
Pfennigów, do tego dodatkowo ekspres w miejscowym okręgu 25 Pfennigów.
Bydgoszcz, była pierwszym miastem, które na mocy Traktatu Wersalskiego, ale dopiero 20 stycznia
1920 r. przekazane zostało władzom polskim. Już w tym samym dniu w Bydgoszczy stosowano
spolszczony były niemiecki stempel pocztowy BYDGOSZCZ (zmieniony z BROMBERG). Także z
tego samego dnia znane są z Bydgoszczy mieszane polsko-niemieckie frankatury pocztowe.
Ponownie pragnę podkreślić, że do 14 kwietnia 1920 r. w Wielkopolsce i na Pomorzu bez przerwy
nadal obowiązywały taryfy pocztowe Rzeszy Niemieckiej. O tym świadczy również znaczek
obiegowy, wydany przez pocztę Rzeszy Niemieckiej w lutym 1920 r. 30 Pfenigów "Zgromadzenie
narodowe w Weimarze”, który został przez Berlin przekazany Pomorzu do użytku pocztowego. Na
teren, który był już zajęty przez Polskie Wojsko i polską administrację. Wszystkie znaczki wydania
"Zgromadzenia narodowego w Weimarze”, (Deutsches Reich MiNr. 107 do 110) użyte na Pomorzu,
na niefilatelistycznych przesyłkach z okresu 20 stycznia do 14 kwietnia 1920 r. są bardzo rzadkie.
Czytelnikom przedstawiam kilka innych interesujących przesyłek z tego okresu.
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Znaczek 25 Pfennigów jako pojedyncza frankatura na liście z poniemieckim stemplem POZNAN 3c
6.9.1919 (Dworzec Główny), adresowanym do Magistratu miasta Görlitz (Zgorzelec). List krajowy
zwykły, zamiejscowy 20 – 250 g według taryfy poczty Rzeszy Niemieckiej na obszarze byłego zaboru
pruskiego od 09.01.1919 = 25 Pfennigów (opłata w markach niemieckich).

"List służbowy wolny od opłaty", nadany przez Grodzki Sąd Pruski i adresowany do Generalnego
Komisarza, Breslau (we Wrocławiu). List stemplowany z poniemieckim stemplem pocztowym, w
którym niemiecka nazwa miejscowości HOHENSALZA została przemieniona na JNOWROCŁAW, z
12 kwietnia 1919 r. Przy zmianie nazwy miejscowości z niemieckiego na polski przeoczono pisownię
134
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INOWROCŁAW, gdzie błędnie zamiast "I" wpisano "J". Ten stempel z błędną pisownią
JNOWROCŁAW stosowany był tylko od lutego do kwietnia 1919 r.
W tym okresie bardzo ciekawe i rzadkie frankatury spotyka się również w obrocie wewnętrznym
poczty na przekazach pocztowych (pieniężne) i adresach pomocniczych (paczki).

Przekaz pocztowy na 87 niemieckich marek z opłatą 40 Pfennigów (na rewersie polski znaczek 5.
fenigowy). Dwujęzyczny przekaz pocztowy ze spolszczonym stemplem pocztowym, nadany w
miejscowości BRUSY (po niemiecku BRUSS) z 13 marca 1920 r. Mieszana polsko-niemiecka
frankatura z rzadkim znaczkiem "Zgromadzenia narodowego w Weimarze”, 25 Pfennigów. Stempel
odbiorczy TORUŃ (spolszczony poniemiecki stempel pocztowy).
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Niemiecka karta pocztowa (na poprzedniej stronie) wydania "Germania" 15 Pfennigów, dodatkowo
ofrankowana polskim znaczkiem 5 Fenigów wydania z 27.1.1919 r. według taryfy pocztowej Rzeszy
Niemieckiej z 1.10.1919 r.: kartka pocztowa krajowa zamiejscowa 15 Pfennig. Poniemiecki stempel
pocztowy, na którym nazwa miejscowości SCHRIMM została zastąpiona nazwą ŚREM (kreska nad S
przesunięta nieco w lewo) z 13.10.1919 r. Karta adresowana jest do dzisiejszej Czarnej Dąbrówki, w
powiecie Bytów, koło Słupska.

Przekaz pocztowy z polską i niemiecką pisownią na 217 niemieckich marek i 60 fenigów, z opłatą 60
Pfennig/Fenig. Polski stempel pocztowy WĄBRZEŹNO 16.3.1920 r. (po niemiecku BRIESEN,
Westpreußen). Bardzo ciekawa mieszana polsko-niemiecka frankatura: obok niemieckiego znaczka 10
Pfennigów "Germania", dwa polskie znaczki 25 Fenigów, wydania "Pierwsza sesja Sejmu
Ustawodawczego”. Jak widać, przynajmniej w filatelistyce "Germania" i "Piłsudski" mogli obok
siebie spokojnie przebywać.
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WYSTAWY I POKAZY W OKRĘGU
Wystawa "Piłka nożna – moje hobby" - Gostyń 2012.11.17-12.08.
Uroczyste otwarcie wystawy "Piłka nożna – moje hobby" odbyło się w sobotę, 17 listopada 2012
roku. Organizatorami imprezy byli Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego
w Gostyniu, Muzeum w Gostyniu i UKS Kania Gostyń. To kolejna ekspozycja z cyklu "Moje hobby",
której pomysłodawcą jest Andrzej Dudek – prezes gostyńskich filatelistów, a jednocześnie wiceprezes
Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF. Połączono na niej eksponaty filatelistyczne o tematyce
piłkarskiej, której właścicielem jest Marek Cebulski oraz pamiątki i trofea należące do UKS Kania
Gostyń. Wystawę można było zwiedzać do 8 grudnia 2012 roku. Towarzyszył jej okolicznościowy
informator wydany przez Muzeum w Gostyniu i Koło PZF w Gostyniu. Wstęp na wystawę był
bezpłatny.
Jedna z pierwszych futbolówek na ziemi wielkopolskiej pojawiła
się w Ostrowie za sprawą ks. Stanisława Grzędy (późniejszego
wikariusza w gostyńskiej farze). Przywiózł ją z Berlina jako
prezes Towarzystwa Terminatorów. Przy tej organizacji założono
pierwszy w Wielkopolsce wyłącznie polski klub piłki nożnej
"Ostrovia". W Ostrowie już w 1907 roku zaczęto grać w piłkę
nożną. Od tego momentu niemal każde niedzielne zebranie
ostrowskiej młodzieży polskiej kończono grą w piłkę nożną, lecz
w przepisowy futbol zaczęto grać dopiero pod koniec lata 1908
roku, kiedy to prezes ponownie przywiózł regulamin gry. W
kwietniu 1909 roku, wśród blisko 30 członków Towarzystwa,
dojrzała myśl o odrębności i niezależności. Statut klubu oraz jego
pełna nazwa zostały zapisane w języku polskim. Podkreśleniem
patriotycznej symboliki było także przyjęcie biało-czerwonych
kolorów, jako barw klubowych (od wiosny 1910 roku). W 1912
roku założono Wartę Poznań, a 10 lat później Lecha.
W 1921 roku powstał Poznański OZPN. Pierwszym prezesem wybrano Zygmunta Góreckiego. Wśród
założycieli Poznańskiego OZPN były 24 kluby, w tym 7 z Poznania: AZS, Pogoń, Posnania, TS
Przyjaciele Sportu, Unia, Warta i Zorza. Pozostałe kluby to: Polonia Bydgoszcz, KS Chodzież, Stella
Gniezno, WKS Grudziądz, Victoria Jarocin, Prosna i Kartuzy Kalisz, Polonia i Pogoń Leszno,
Ostrovia Ostrów Wielkopolski, Prosna Pleszew, Polonia Środa Wielkopolska, Polonia Kępno, Czarni
i Sokół Toruń, KS Tuchola oraz Unitas Wolsztyn.
Pierwszy klub piłkarski w Gostyniu założono w 1923 roku. W dniu 13 maja tegoż roku odbyło się w
sali Hotelu Victoria Michała Kaczmarka w Rynku zebranie grupy miłośników sportu. Obywatele
miasta oraz pracownicy cywilni i wojskowi Powiatowej Komendy Uzupełnień powołali do życia
pierwszy w Gostyniu klub sportowy. Nadali mu nazwę "Kania". W skład pierwszego zarządu weszli:
Władysław Nawrocki – prezes, Stefan Guliński – sekretarz, Paweł Worsztynowicz – kierownik gier
oraz Antoni Wunsch i Stanisław Kochowicz – członkowie zarządu.
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Fragment wystawy
Wystawcy:
Marek Cebulski
Jest mieszkańcem Krobi. Pracował w Rejonie Dróg Publicznych w Gostyniu i firmach pokrewnych.
Prowadził własną działalność handlową w Krobi. W latach 1998-2002 był radnym w gminie Krobia.
Przewodniczył Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu tamtejszej rady. Był współorganizatorem
grupy inicjatywnej budowy hali sportowej w Krobi. Jego pasjami są filatelistyka i sport, a szczególnie
piłka nożna.
Urodził się 19 listopada 1953 roku. W latach 1971-1985 czynnie uprawiał sport, będąc zawodnikiem
klubu piłkarskiego LZS Krobianka Krobia. W latach 1995-2007 sprawował funkcję prezesa tegoż
klubu. Był też prezesem gostyńskiego klubu Kania Gostyń. W latach 1999-2012 sprawował
obowiązki przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Lesznie. Od
2000 roku jest członkiem Zarządu Powiatowego LZS w Gostyniu. Za działalność sportową był
wielokrotnie wyróżniany, m.in.: Złotą Odznaką OZPN Leszno (1997), Srebrną Odznaką Honorową
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (2002), Srebrną Odznaką Honorową PZPN (2007), Złotą
Odznaką Honorową Młodzieżową – za pracę z młodzieżą (2005), Złotą Odznaką Honorową
Zrzeszenia LZS (2007).
Pierwszego lipca 1983 roku wstąpił do gostyńskiego Koła Polskiego Związku Filatelistów. W roku
2005 został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej Koła PZF w Gostyniu. Uczestniczył w pracach
Komitetów Organizacyjnych Krajowych Wystaw Filatelistycznych, jakie odbyły się w Gostyniu w
2007 i 2012 roku. Był wice komisarzem Okręgowej Wystawy Filatelistycznej "Gostyń 2000 – 50 lat
Polskiego Związku Filatelistów" i członkiem Komitetu Organizacyjnego Okręgowej Wystawy
Filatelistycznej "Gostyń 2004 – Małe ojczyzny". Jest również wystawcą filatelistycznym.
Uhonorowany jest wieloma dyplomami uznania oraz odznakami honorowymi Polskiego Związku
Filatelistów (brązową 1986, srebrną 2004). Swą aktywną postawą przyczynił się do nadania
gostyńskiemu Kołu PZF w 2001 roku przez Radę Miejską "Lauru Gostynia".
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UKS Kania Gostyń
Klub powstał 30 października 2006 roku. Podstawowym celem jest szkolenie dzieci i młodzieży.
Obecnie w klubie trenuje ponad 200. chłopców. 5 lutego 2010 roku UKS Kania Gostyń podpisała
umowę o współpracę z KKS Lech Poznań, która umożliwia najbardziej uzdolnionym zawodnikom
dalszy rozwój w jednym z najlepszych klubów w Polsce. Obecnie UKS Kania Gostyń jest największą
organizacją sportową w powiecie gostyńskim oraz jedną z największych w regionie leszczyńskim.
Drużyny młodzieżowe UKS Kani corocznie zdobywają Mistrzostwo OZPN Leszno oraz biorą udział
w prestiżowych turniejach ogólnopolskich i zagranicznych m.in. Saxony CUP w Dreźnie. Dużym
wydarzeniem dla klubu było wyprowadzenie na boisko przez młodych piłkarzy Kani zespołów
polskiej ekstraklasy – Lecha Poznań i Zagłębia Lubin (Poznań, 12 grudnia 2011). Od czterech lat klub
ma drużynę seniorską, opartą głównie na wychowankach UKS Kani, która obecnie zajmuje II miejsce
w Klasie Okręgowej.
Andrzej Dudek
RobertCzub

WYSTAWY KRAJOWE
Krajowa Wystawa Filatelistyczna TARNÓW 2012
Gospodarka – Społeczeństwo – Środowisko,
85 lat Zakładów Azotowych w Tarnowie, Tarnów 3-7 października 2012
Kolejna Krajowa Wystawa Filatelistyczna w tym mieście – TARNÓW 2012 - odbywała się w
Centrum Sztuki w Mościcach. Jej mottem przewodnim to "Gospodarka – Społeczeństwo –
Środowisko" a zorganizowano ją z okazji 85-lecia Zakładów Azotowych w Tarnowie.
Wystawa obejmowała klasy: tradycyjną (4), historii
poczty (3), całostek pocztowych (1), tematyczną
(15),
młodzieżową
(6),
eksponatów
jednoekranowych (6) i literatury filatelistycznej (w
nawiasie podano liczbę eksponatów – razem 38
eksponatów, nie licząc literatury). Sąd konkursowy
wystawy pracował w składzie 5-osobowym, pod
kierunkiem kol. Zygmunta Kałuży.
W protokole Sądu brak informacji o ekspercie oraz
znajduje
się
stwierdzenie
"Mimo
starań
organizatorów na wystawie nie udało się
zgromadzić
stosownej
ilości
eksponatów
wymaganych dla wystawy II stopnia, otrzymano
zgłoszenia i przyjęto do ekspozycji 41 eksponatów,
w tym 7 eksponatów jednoekranowych i 3
eksponaty w klasie pozakonkursowej. Sąd
Konkursowy postanowił utrzymać wystawę na
poziomie II stopnia."
Na wystawie tej pojawiło się szereg nowych
eksponatów (nie prezentowanych dotychczas na
wystawach II lub I stopnia) a kilka eksponatów
uzyskało znacznie wyższe niż dotychczas
wyróżnienia.
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Według moich danych, nowymi eksponatami w klasie tradycyjnej były: Olimpiady między wojnami
1920-1944 (61 pkt., PS); Widoki Krakowa - specjalizacja (90 pkt., DZ) oraz Poczet królów i książąt
polskich (89 pkt., Z). Ten ostatni dotychczas wystawiany był w klasie tematycznej, ale przejście do
klasy tradycyjnej znacznie zwiększyło jego ocenę. Należy zaznaczyć, że w klasie tej oceniany był
także eksponat Stemple "priorytet" stosowane przez polskie urzędy pocztowe (63 pkt., PS) należący
do klasy historii poczty. Jednakże ocena w tej klasie porównywalna jest z wcześniejszymi ocenami w
klasie historii poczty.
W klasie HP nowym eksponatem było opracowanie Niemieckie obozy dla jeńców wojennych 19391945 (73 pkt., DS).
W klasie tematycznej pojawiło się aż 6 nowych eksponatów, z których najwyżej oceniony został
Nauka, kultura i sztuka polska (78 pkt., PZ). Ocena pozostałych nowych opracowań mieściła się w
zakresie 56-65 pkt. W klasie eksponatów jednoekranowych jako nowe zaprezentowały się 4
opracowania, 3 z nich oceniono na medal PZ, pozostały na S.
Trzy nowe eksponaty prezentowano w klasie młodzieżowej (wszystkie z Tarnowa): Poznaj przyrodę
ojczystą (74 pkt., DS); Galeria malarstwa europejskiego 69 pkt., S) oraz Kobiety na znaczkach
pocztowych Węgier (61 pkt., PS).
Zapoznając się z palmaresem zauważyłem kilka znaczących różnic w ocenie eksponatów. I tak w
klasie tematycznej eksponat Ekosystemy Polski, wśród nich żyjemy cieszy się dużym uznaniem w
Tarnowie, uzyskał on 81 pkt. i medal DPZ, na innych wystawach jego oceny są znacząco niższe.
Również w tej klasie dwa opracowania kol. Edmunda Kosiarza Okręty od pary do atomu oraz
Ratownictwo na morzu uzyskały po 89 pkt. i medal Z, podczas gdy w tymże roku na wystawie
GOSTYŃ 2012 uzyskały one odpowiednio 78 pkt. (PZ) oraz 70 pkt. (DS). Widzimy tutaj bardzo duże
różnice w ocenie tych eksponatów. Podobna sytuacja w klasie młodzieżowej, w której eksponat Na
frontach II wojny światowej na wcześniejszej wystawie (Olsztyn) uzyskał 69 pkt. i medal S, na
obecnej 78 pkt. i medal PZ.
Ludwik K. Malendowicz

Krajowa Wystawa Filatelistyczna "OSTATNI TAKI DZIEŃ 12.12.12"
Chorzów, 12-15 grudnia 2012 r.
KWF "OSTATNI TAKI DZIEŃ 12.12.12" była wystawą II stopnia. Odbyła się w okresie 12-15
grudnia 2012 r. w Domu Kultury "Batory" w Chorzowie.
W klasach konkursowych wystawy oceniono 55 eksponatów znaków
pocztowych oraz 15 pozycji literatury filatelistycznej. W poszczególnych
klasach prezentowano następującą liczbę eksponatów: TR - 4; HP - 3; CP
- 4; TH - 20 (w tym 2 wystawców z Ukrainy); MŁ - 18; JEDNO - 6. W
klasie literatury oceniono 14 pozycji.
Sąd Konkursowy pracował w składzie 7. sędziów i 2. aspirantów,
przewodniczącym był kol. Janusz Manterys.
Grand Prix Wystawy, wraz z gratulacjami jury otrzymał kol. Krzysztof
Piwko (O. Wielkopolski) za eksponat Poczty miejskie w okupowanej
Polsce 1914-1918 - 90 pkt., medal DZ.
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Na wystawie po raz pierwszy zaprezentowano kilka eksponatów, z których najlepszym był zdobywca
Grand Prix.
W oparciu o moje dane, do nowych eksponatów (na wystawach I i II klasy) należą:
- w klasie TR: Izrael - 64 pkt., medal PS
- w klasie HP: Poczty miejskie w okupowanej Polsce 1914-1918 - 90 pkt., medal DZ; Grudziądz - 70
pkt., medal DS,
- w klasie TEM: Transport - 55 pkt., medal B; Ewolucja życia na ziemi - 55 pkt., medal B oraz
Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski - 55 pkt., medal B,
- w klasie MŁ: Fascynujący świat sportu oczami dziecka - 55 pkt., medal B; Dobrze być dzieckiem 65 pkt., medal S; Ruda Śląska - ulice mojego miasta - 79 pkt., medal PZ oraz Transport
kolejowy - 73 pkt., medal DS.
- w klasie eksponatów jednoekranowych: Niemieckie obozy dla jeńców wojennych w Beniaminowie
1943-1944 - 65 pkt., medal S; Emanuel Lasker - król szachów - 65 pkt., medal S [prezentowany
na wcześniejszych wystawach jako eksponat 5-ekranowy] oraz Ruiny zamku w Będzinie wydanie obiegowe z 1946 r. - 85 pkt., medal Z.
Oceny eksponatów, które były już wcześniej eksponowane na wystawach I i II stopnia w zasadzie nie
różnią się od ocen uzyskanych w Chorzowie. Zauważyłem dwa odstępstwa od tej zgodności. W klasie
całostek pocztowych eksponat kol. Mariana Brońca Całostki poczt obcych na ziemiach polskich na
wystawie I stopnia w Kargowej (wrzesień 2012) uzyskał 90 pkt. i medal Z, natomiast w Chorzowie
jego ocena wyniosła 75 pkt. i medal PZ. Nie rozumiem, skąd tak niska ocena. Drugim wyjątkiem jest
eksponat Unia Europejska – nasz wspólny dom Europa, który na wystawie w Tarnowie (październik
2012) uzyskał 71 pkt. i medal DS, natomiast na obecnej wystawie oceniony został na 56 pkt. (medal
B), a więc powrócił do poziomu wcześniejszych ocen.
Ludwik K. Malendowicz

Klasyczne całostki pocztowe dla tematyków, czyli zaawansowana obrazkomania. (4)
Kongo Belgijskie. Karty pocztowe.
Teren dorzecza rzeki Kongo był rejonem belgijskiej ekspansji już od 1877. Zainteresowanie to
wynikało z olbrzymich zasobów surowców naturalnych (złoto, diamenty, inne kopaliny) oraz kości
słoniowej i kauczuku. Ekspansja ta odbywała się poprzez Association Internationale Africaine,
stowarzyszenie powołane przez króla Belgii Leopolda II, w roku 1876 w Brukseli. Było ono w całości
kontrolowane przez króla. Początkowym celem Stowarzyszenia było "odkrywanie" niepoznanego
Konga i cywilizowanie tubylców.
W roku 1885 król Leopold II, poprzez Stowarzyszenie utworzył Wolne Państwo Kongo (Congo Free
State), które było jego lennem (lenno, pierwotnie ziemia nadawana przez seniora w użytkowanie
wasalowi, czyli lennikowi, później całokształt stosunków między seniorem i wasalem) i nie podlegało
rządowi Belgii. Władze belgijskie nakładały na tubylców coroczne obowiązki dostarczania
wszelakich dóbr, co bezwzględnie egzekwowano. Spóźniających się lub opornych karały lub
eliminowały oddziały askarysów (askarysi - żołnierze tubylczych sił kolonialnych w XIX i XX w. w
Afryce). Ludobójstwo belgijskie w Kongu nie miało w owym czasie odpowiednika w świecie. Różne
źródła podają liczbę zamordowanych tubylców na 5-15 milionów!
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Sytuacja ta doprowadziła do powołania w roku 1904 specjalnej międzynarodowej komisji ds. Konga,
która praktycznie nie odniosła żadnych sukcesów. "Belgowie wykorzystywali rdzennych
mieszkańców do ciężkiej pracy na plantacjach kawy, kakao, trzciny cukrowej oraz w kopalniach złota
i diamentów. Kolonializm belgijski w Kongu charakteryzował się wykorzystywaniem miejscowej
ludności na olbrzymią skalę i okrucieństwem. W okresie kolonizacji obowiązywał całkowity zakaz
edukacji tubylców, traktowanie ludności czarnej jak własności, pełne niewolnictwo, egzekucje,
krwawe tłumienie buntów. Różnymi metodami koloniści "rozdrapywali" dawne konflikty
międzyplemienne, aby nie dopuścić do porozumienia pomiędzy plemionami. Przez niemal cały okres
istnienia kolonii, Kongo było zamknięte dla cudzoziemców, nawet przyjazdy Belgów były całkowicie
kontrolowane".
W końcu ta tragiczna sytuacja w Kongo spowodowała reakcję rządu Belgii, który w roku 1908
pozbawił króla Leopolda II lenna i ustanowił na tym terenie kolonię – Kongo Belgijskie.

Wolne Państwo Kongo
(odwrotka z kolekcji A. Karpowa)

Kongo Belgijskie

Zarówno Wolne Państwo Kongo jak i Kongo Belgijskie posiadały piękne znaczki skupiające uwagę
licznych filatelistów. Natomiast wśród tematyków dużym zainteresowaniem cieszą się ilustrowane
karty pocztowe Konga Belgijskiego, na których znajduje się bardzo duża liczba elementów
pozwalająca włączać je do wielu eksponatów.
Podstawowym katalogiem całostek Konga jest opracowanie z roku 1986 J. Stibbe. Na jego podstawie
powstała doskonała strona internetowa http://www.congobelge.com/.
Karty pocztowe Konga Belgijskiego zazwyczaj ukazywały się ze znakiem pocztowym dla obiegu
wewnętrznego (kolor zielony lub zbliżony do zielonego) oraz międzynarodowego (kolor czerwony lub
podobny do czerwonego). Znaki opłaty niektórych z nich kilkakrotnie ulegały przedrukom. Z zasady
były one drukowane przez Waterlow and Sons z Londynu.
Ukazały się 3 następujące serie ilustrowanych kart pocztowych Konga Belgijskiego:
I seria, lata 1912-1922, ilustracje 1-72,
II seria, lata 1922-1923, ilustracje 73-122 (czyli 50 dalszych ilustracji)
III seria, lata 1927-1932, ilustracje 1-50.
A więc na kartach, o których piszę, mamy 172 ilustracje! Ilustracje wykonano w sepii, znajdują się na
nich opis ilustracji oraz numer.
W katalogu Stibbe (St) karty posiadają następujące numery:
I seria (1912-1922):
#42 - znak opłaty 5 c - jasno-zielono-żółty
#43 - znak opłaty 10 c - karminowy.
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Karty te zostały przedrukowane w sposób następujący, otrzymując przy tym nowe
numery:
#52 - przedruk z 15 na 5 (z #42)
#53 - przedruk z 15 na 10 (z #43)
#54 - przedruk z 30 na 10 (z #43)
II seria (1922-1923):
#61 - znak opłaty 15 c - zielono-niebieski
#62 - znak opłaty 30 - c - karminowy.
III seria (1927-1932)
#66 - znak opłaty 45 c - zielony
#67 - znak opłaty 1 fr - różowo-karminowy.
Na kartach tych znajdują się przeróżne i często przepiękne ilustracje, które mogą być ozdobą każdego
eksponatu tematycznego. Poza głównym motywem ilustracji widoczne są często elementy wtórne,
także interesujące. Wielka liczba tych ilustracji zmusza mnie tylko do zasygnalizowania pewnych
grup.
W I serii kart (ilustracje 1-72) m. in. widzimy:
• Katanga - budowa linii kolejowej, linia kolejowa Sakania - Elizabethville (piękny, stary
parowóz), karawana;
• rzeki Lomami, Kongo (z osadą tubylców), Uele (pirogi), La Ruziz;
• niwelacja termitier, orka i zbiory (zaprzęgi wołów), nawadnianie pól, słoń ciągnący wóz;
• jeziora Kivu, Tanganika;
• drewniany most w Lukula przez rzekę Mayumbe, most na rzece Pozo;
• tubylcy, ich domy, wioski, bananowce, palmy, draceny;
• porty Matadi (kolejnictwo, okręty, hałdy węgla), Leopoldville;
• przygotowywanie transportu suszonych ryb;
• pierwsze środki transportu - tubylcy pchający wóz kołowy;
• góra Ruwenzori;
• Boma - park gubernatora, urząd pocztowy, targowisko;
• Basoko - plecenie koszy dla transportu;
• parowiec i transport towarów, przygotowywanie węgla i drewna dla parowców;
• Uvira - reduta;
• Kasongo - artyleria;
• Stanley-Falls - ferma bydła;
• Matadi - widoki (też pies na ulicy);
• leopard, polowanie na zebrę, słonia;
• wodospady na rzekach Pozo, Lubilash, przełom rzeki Kongo.
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Kongo Belgijskie. Karta
pocztowa seria I (19121922). Ilustracja nr 2:
Elizabethville
–
układanie
torów
kolejowych.

Kongo Belgijskie. Karta
pocztowa seria I (19121922). Ilustracja nr 30:
Shinkakasa – port na
rzece Kongo. Transport
towarów.

Kongo Belgijskie. Karta
pocztowa seria I (19121922). Ilustracja nr 72:
słoń ciągnący wóz.

144

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012

W II serii kart (ilustracje 73-122) m. in. widzimy:
• Elizabethville - pałac gubernatora, stacja kolejowa, obserwatorium astronomiczne, warsztat
meblarski (piękne strugi!), pole golfowe z grającymi, transport kukurydzy (zaprzęg wołów);
• Panda - kopalnia węgla;
• Kambove - kopalnia odkrywkowa, przeładunek urobku na wagony kolejowe (koparka);
• M'Pala - łowienie ryb (koszami wiklinowymi);
• na wielu kartach tubylcy, ich zajęcia, rodziny;
• oprawianie upolowanego lwa;
• rolnictwo - uprawa ziemniaków;
• hydroplan z ministrem kolonii Belgii, po tym jego wizyty w różnych miejscowościach;
• Stanleyville - wodospady Tshopo;
• magazyn tranzytowy w Kasai;
• Matadi - linia kolejowa (piękny stary parowóz!);
• upolowane antylopy (2 widoki);
• kąpiące się słonie, karmienie kur, okapi.
W III serii kart (ilustracje 1-50) m. in. widzimy:
• Albertville most w Kalemie;
• Stanleyville - rzeka, katedra, wodospady Tshopo;
• Uele - zaprzęgi słoni, transport samochodu przez rzekę;
• Kivu - tam-tamy;
• Bunia - market;
• "siły publiczne" - piechota, artyleria (zaprzęg konny), obóz, rowerzyści, transport broni;
• kolej w Katandze;
• pasterze (też pies);
• kobieta poławiacza ryb nad jeziorem Edwarda (kosz do łowienia ryb);
• regent Burundi, jego rodzina, inni tubylcy, wsie tubylców (różne miejscowości);
• droga Sakania - Kabunda (piękny stary samochód);
• kopalnia złota Kilo-Moto, kopalnia diamentów w Kasai, węgla w Makala, cynku;
• parostatek Kigoma na rzece Kongo;
• przerób bawełny;
• elektrownia wodna i cementownia w Lubudi;
• szkoły szycia, stolarstwa, szkutników, szkolenie pomocników nauczycieli, szkoła na "otwartym
powietrzu";
• Lisala - szpital.
Kilka zaprezentowanych kart ilustruje ich piękno.
Źródła
Stibbe, J.: Les Entires Postaux du Congo et du Ruanda-Urundi. Edition 1986. Edite par L'A.S.B.L.
"Pro-Post", Bruxelles (1986)
wikipedia
www.congobelge.com/.
Ludwik K. Malendowicz
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Kongo
Belgijskie.
Karta pocztowa seria II
(1922-1923). Ilustracja
nr 86: kopalnia w
Kambove, przeładunek
urobku.

Kongo
Belgijskie.
Karta pocztowa seria II
(1922-1923). Ilustracja
nr 90: łowienie ryb
przy pomocy koszy.

Kongo
Belgijskie.
Karta pocztowa seria II
(1922-1923). Ilustracja
nr 105: antylopa elan.
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Kongo Belgijskie. Karta
pocztowa
seria
III
(1927-1932). Ilustracja
nr
8:
udomowione
słonie.

Kongo Belgijskie. Karta
pocztowa
seria
III
(1927-1932). Ilustracja
nr
32:
transport
samochodu przez rzekę.

Kongo Belgijskie. Karta
pocztowa
seria
III
(1927-1932). Ilustracja
nr 33: kopalnia złota w
Kilo-Moto.
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Analiza planu i eksponatu "PubZine / AdvertZine" F. Krola (Francja).
Rewelacyjny eksponat, rewelacyjny plan, wyjątkowa prezentacja – czyli piękny
eksponat tematyczny 4. generacji.
W filatelistyce tematycznej w ostatnim czasie duże zainteresowanie wywołuje eksponat François
Krola (Francja), zatytułowany PubZine / AdvertZine. Tytuł ten pochodzi ze skrótów odpowiednio
francuskiego i angielskiego - "Publicité Magazine" i "Advertising Magazine". Jak wynika z tytułu,
dotyczy on reklamy.
Specyficzne podejście autora do tego tematu, unikalny plan jak i
jego realizacja wywołują wiele emocji i dyskusji, ale wszyscy są
zgodni, iż opracowanie jest unikatowe, daleko odbiegające od
standardów, do których się przyzwyczailiśmy. Autor
opracowania wpadł na - moim zdaniem - doskonały pomysł
opracowania eksponatu przypominającego profesjonalne
czasopismo z branży reklamowej. Trzeba posiadać szeroką
wiedzę oraz olbrzymią fantazję, aby wpaść na taki pomysł.
We wstępie ("Synopsis") autor wyjaśnia podstawy opracowania
eksponatu. Pierwsza część wstępu zawiera informacje o
autorze. Studiował biznes i technologię informacyjną, pracował
w analizie i rozwoju biznesu, firmach konsultingowych był
członkiem
gremiów
kierowniczych
różnych
firm
konsultingowych i informatycznych. Zbiera znaczki od 45. lat, a
zaczynał od odziedziczonego małego zbioru Szwajcarii. To
zainspirowało go do opracowania pierwszego eksponatu
tematycznego, jakim była ogólna encyklopedia o Szwajcarii, do którego to eksponatu włączył wiele
walorów z zakresu historii poczty. Jak na rok 1965, w zakresie tematyki było to opracowanie bardzo
nowoczesne. Kolejne eksponaty były poświęcone zdrowiu człowieka oraz polityce ekonomicznej (ten
ostatni, jak sam podkreśla, trudny do ogarnięcia zarówno przez sędziów jak i zwiedzających).
Niezależnie od eksponatów tematycznych opracowywał eksponaty z zakresu historii poczty: Historia
poczty Genewy (do roku 1850), Transalpine Savoy States (1800-1850) jak również kasowniki Francji
z roku 1789, z okresu Rewolucji Francuskiej.
Kolejna część wstępu dotyczy wyboru tematu. Podkreśla w nim głębokie przemyślenie tematu oraz
nabywania konkretnych walorów, które można do niego włączyć. Głównym celem pracy było
utworzenie eksponatu na takim poziomie, aby mógł ubiegać się o najwyższe wyróżnienia na różnych
wystawach. W tym celu przeprowadzono głębokie rozpoznanie, w wyniku którego:
- określono potencjalnie oryginalny temat, jakiego jeszcze nie opracowano w odniesieniu do
wybranego tematu;
- zebrano informacje konieczne dla uzyskania ogólnego przekroju tematu;
- zidentyfikowano konieczny materiał filatelistyczny, sprawdzono również jego dostępność (na
"rozsądnych" warunkach;
- określono jakość inwestycji - czy konieczny materiał jest znany i dostępny.
Autor podkreśla, że reklama jest jemu intelektualnie najbliższa i spełniała powyższe kryteria, stąd taki
wybór tematu. Mimo tego, że reklama jest często ujmowana w eksponatach tematycznych autor
podkreśla, że nie zna eksponatu poświęconego wyłącznie reklamie, lub w którym reklama tworzyłaby
istotną część opracowania. Jednocześnie materiał jej dotyczący jest szeroki i dostępny, pokrywający
długi czasokres. Zwraca uwagę także na fakt, że walory filatelistyczne dotyczące reklamy
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charakteryzują się zazwyczaj wysokimi nakładami (to przecież cel reklamy), przez co trudno w tej
dziedzinie znaleźć walory unikatowe (ale w eksponacie ma ich bardzo dużo!).
W końcu podkreśla także, że podobnie jak we wcześniejszych swoich eksponatach, początkowo nie
posiadał wiedzy o tym temacie.
W dalszej części wstępu, wychodząc z celów reklamy, autor bardzo skrótowo omawia zawartość
eksponatu. Wobec rozlicznych form reklamy oraz bogactwa materiałów filatelistycznych z tym
związanych, autor zdecydował się na ograniczenie eksponatu do reklamy komercyjnej, którą jesteśmy
otoczeni. Wyjaśnia również genezę tytułu eksponatu. Nicią przewodnią eksponatu jest rozwój
kampanii reklamowej i każda część opracowania reprezentuje etap techniki reklamowej stosowany
przez profesjonalistów. Ponieważ wiele profesjonalnych terminów, szczególnie żargonowych jest
niezrozumiałych dla nie pracujących w tej dziedzinie, każdorazowo je objaśniano.
Wprowadzenie kończy akapit poświęcony "formie" eksponatu. We wcześniejszej wersji tego
eksponatu - przed ŚWF LONDON 2010 - rozwinięcie następowało w oparciu o plan tradycyjny,
numeryczno - encyklopedyczny. Na najwyższych wystawach filatelistycznych ten model, wymagający
szczegółowego opisu każdego rozdziału jest nieco niemodny, a nawet uproszczony. Ponadto, taki
system nie jest specyficznym i może być zastosowany dla wielu eksponatów. W konsekwencji,
obecna wersja zawiera elementy plasujące opracowanie na poziomie eksponatów tematycznych 4.
generacji, bowiem:
- wybrany temat dotyczy specyficznego (własnego, oryginalnego) zagadnienia,
- poprzez wprowadzenie "kluczy" (definicji) koniecznych dla zrozumienia eksponatu - prowadzi do
realnego dialogu z oglądającym, co zachęca do zapoznania się z całym eksponatem,
- preferuje metodę narracyjną,
- zastosowanie narzędzi typograficznych i graficznych podnosi prezentację eksponatu,
- gdy się go ogląda, ukazuje wiedzę i odwagę w wyborze materiału filatelistycznego,
- zawiera krótkie, zarówno filatelistyczne jak i tematyczne badania.
Do tego koniecznym było opracowanie oryginalnego planu oraz takiego rozwinięcia, które dokładnie
odpowiada naturze tematu. Mówiąc o reklamie, co może być lepsze od medium prasowego? Dlatego
też w obecnym opracowaniu wybrano metodę narracyjną, typową dla gazet i magazynów, z ich
raportami, przeglądami, wywiadami i analizami. Aby utrzymać narrację, porządek rozdziałów
odpowiada etapom kampanii reklamowej.
Autor podkreśla także specyficzne podejście do prezentacji, jakim było oparcie się o drukowane
czasopisma, które najlepiej wzbudzają zainteresowanie środowisk, do których reklama jest
skierowana.
Poza aspektami tematycznymi i filatelistycznymi wyboru odpowiednich dokumentów dokonywano
także w aspekcie ich kolorów. Nie włączano kolorów, które rozpraszałyby uwagę oglądającego, przez
co utrzymywano jednolity odcień kart eksponatu.
Eksponat opracowany jest w języku francuskim, ale by umożliwić jego odbiór nie znającym
francuskiego, plan i tytuły rozdziałów podano również w języku angielskim.
Wszystkie sposoby prezentacji eksponatu zastosowano w sposób celowy i oszczędny:
- logiczna i uporządkowana argumentacja,
- wprowadzenie do eksponatu, po którym znajduje się plan, następnie rozdziały i paragrafy (akapity),
- tytuły (ich forma i treść) przyciągające uwagę,
- podkreślona charakterystyka dokumentów filatelistycznych – ich wiek, rzadkość oraz osobliwości,
- umiarkowane wykorzystanie tekstu (zarówno tematycznego jak i filatelistycznego),
- umiarkowane wykorzystanie pewnego stopnia wyobraźni.
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Do opracowania wykorzystano profesjonalny program Creative Suite (Adobe).
Szczególnie ciekawe walory zaznaczono poprzez ich powiększenie (włączając w to nalepki czy też
"grę słów").
Rzadkość prezentowanych walorów wyrażano po komentarzach filatelistycznych, przez zastosowanie
oznaczeń:
- R – do 500. znanych lub widzianych walorów,
- RR – do 50. znanych lub widzianych walorów,
- RRR – do 5. znanych lub widzianych walorów.
Rozpatrując rzadkość dokumentów należy brać pod uwagę, że walory filatelistyczne dotyczące
reklamy nie są rzadkie – z definicji adresowane one były do szerokiego grona odbiorców. Biorąc pod
uwagę obfitość materiału, zainteresowano się głównie materiałami dostępnymi na rynku
filatelistycznym. Ponadto poszukiwano walorów, które niekoniecznie są bezpośrednio związane z
reklamą, ale które zawierają podobne przesłania tekstowe czy też graficzne.
Względny brak rzadkości w miarę możliwości zrównoważony jest walorami, które przechodziły drogę
pocztową.
Tak więc, mamy tutaj fascynujący temat związany z innowacyjną koncepcją i prezentowany w
odpowiednim i oryginalnym medium (jakim jest eksponat).
Nie dysponuję całym wcześniejszym planem tego eksponatu, ale jego początkowe fragmenty to:
Promocja firmy i jej produktów
- reklama korporacyjna
- reklama znaku towarowego
- reklama instytucjonalna
Wywieranie wrażeń na odbiorców i ich przyciąganie
- ogłoszenia
- dowody
- korzyści
Akcja pobudzająca
- informacja zwrotna
- zakupy
Media masowe
- bilbordy
- gazety i magazyny
- radio - TV - filmy - internet
Media zewnętrzne …
A więc poprzedni plan nie różnił się od wielu podobnych. Przechodzimy do planu aktualnego.
Rozpoczyna go "wstępniak", czyli artykuł redakcyjny. Oto on:
Artykuł redakcyjny
AdvertZine jest specjalistycznym magazynem dotyczącym wszystkiego, co łączy się z komercyjną
reklamą na walorach pocztowych lub walorach, które poczta autoryzowała.
AdvertZine posiada układ typowy dla czasopisma: zawiera on szereg artykułów ilustrowanych
wyłącznie rzadkimi, lub bardzo osobliwymi reklamami pocztowymi.
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AdvertZine wykazuje rozsądne podejście. Jego linia wydawnicza odpowiada etapom kampanii
reklamowej: definiuje jej cele, tworzy przesłania, wykorzystuje je i zawiera - w specjalnym raporcie,
szczegółową, krytyczną ocenę kampanii.
AdvertZine przedstawia, wspieraną odpowiednią dokumentacją, słuszność różnych prezentowanych
teorii i podejść i wyjaśnia, jak one są wykorzystywane filatelistycznie.
AdvertZine przedstawia, w sposób oryginalny i współczesny dokumenty z "wszystkich" czasów i
krajów oraz analizuje je w aspekcie tematycznym i filatelistycznym.
AdvertZine w pewnym stopniu jest także opracowaniem niekonwencjonalnym, miejscami nieco
złośliwym: mimo konkursowego charakteru tego wydania, nie wydaje się być błędem zastosowanie
uspokajającego "serce" stonowanego koloru, który byłby bardziej atrakcyjnym dla oglądających i
czytających.
Cieszcie się podróżą do sedna świata komercyjnej reklamy na walorach filatelistycznych w tym
wydaniu AdvertZine.
Wydawca
W prawej kolumnie tej dwukolumnowej karty znajduje się właściwy plan: (liczby oznaczają numery
kart, informacja w nawiasie – formę artykułu, wyjaśnienie lkm)
W numerze:
4. Cel (wywiad)
Dlaczego się reklamuje? Jaka jest najlepsza wybrana forma komunikacji? - AdvertZine pyta
reklamującego się.
17. Partnerzy (przegląd)
W przygotowaniu kampanii reklamowej bierze udział wielu partnerów. - AdvertZine dokonuje
przeglądu tych aktorów.
33. Kreatywny plan pracy (raport)
Ogłoszenia (reklamy) powstają w ramach wyboru strategii i powstają one wokół celów danej reklamy.
- AdvertZine spogląda na pracę artystów komercjonalnych.
49. Media masowe (analiza)
Celem mediów masowych jest ogół społeczeństwa, nie wyodrębniając żadnej grupy. - AdvertZine
rozmawia o metodach wspomagających takich wydawców w ich mediach.
65. Media specjalne (analiza)
Tańsze i bardziej efektywne reklamy nie opierające się na mediach wykazują tendencję wzrostową. AdvertZine analizuje ich zalety.
89. Dystrybucja (raport)
Dostarczanie reklamy wybranym adresatom wymaga fachowej organizacji. - AdvertZine rozmawia z
takimi dystrybutorami.
Raport specjalny
91. Wpływ (wywiad)
Teksty i obrazy stosowane w reklamie powinny mieć pozytywny wpływ na przyjęcie reklamy. Ekspert
- lingwista wyjaśnia, jak je interpretować.
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121. Sukces i rozczarowanie (krytyka)
Chełpliwa reklama może spalić na panewce i wywrzeć zgubny wpływ na reklamującego lub dany
produkt. Krytyka kilku powtarzających się na dokumentach pocztowych przykładów.
Tak więc, powyższy plan jest specyficzny, opracowany wyłącznie dla realizacji tego właśnie tematu
(poświęconego reklamie).
Autor udostępnił mi kilka kart eksponatu w wersji elektronicznej, ale niestety, prosił o
niepublikowanie ich. Stąd też ukazuję generalny plan na podstawie zrzutu ekranu, co dostępne jest w
internecie. Oczywiście na karcie nie ma linii widocznej na ekranie. Karty oryginalne będę
prezentował na jednym ze spotkań szkoleniowo-dyskusyjnych Okręgu Wielkopolskiego PZF oraz na
XX Konferencji Polskiej Akademii Filatelistyki w Ciechocinku (maj 2013 r.).
Kol. F. Krol szczególną uwagę poświęca selekcji walorów filatelistycznych. Zwraca przy tym uwagę
na:
- ich różnorodność i wiek,
- rzadkość (w odniesieniu do rynku i zainteresowania tematyków),
ale również w odniesieniu do innowacyjnych badań 1., 2. i 3. stopnia - oto jego podział:
1. stopień: walory ilustrujące dany temat bezpośrednio,
2. stopień - walory z wtórnymi elementami w odniesieniu do tematu
3. stopnia - walory, których wydanie, pochodzenie lub cel wydania w relacji z tematem można
udowodnić.
Duże wrażenie wywiera opracowanie graficzne eksponatu. Autor wykorzystuje "siłę" czcionki (krój,
wielkość kolor,) do wyróżnienia tekstu. Do opracowania wykorzystano profesjonalny program
Creative Suite (Adobe). W eksponacie odpowiednio podkreśla także najważniejsze walory poprzez
użycie odpowiednich obramowań zarówno samych walorów jak i ich opisów.
W całym eksponacie przeważają walory, które zaliczyć można do historii poczty, znaczki stanowią
znacznie mniejszą część eksponatu.
Eksponat opracowany jest w języku francuskim, tytuły rozdziałów pisane są również po angielsku.
Naprawdę jest to eksponat, który zasługuje na szczególną uwagę.
Ludwik K. Malendowicz
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