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Od Redakcji
Oddajemy do rąk czytelników kolejny zeszyt Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych. Jak
zwykle, zawiera on kronikarski zapis naszej działalności.
W numerze piszemy o tradycyjnym spotkaniu opłatkowym Koła PZF w Gostyniu oraz o współpracy
tego Koła z Nadleśnictwem Piaski.
Z dużym zadowoleniem zamieszczamy informację o konkurs młodzieżowy na projekt kartki
pocztowej.
Jak zwykle, w dziale „Wielkopolana” prezentujemy wykaz datowników stosowanych w Wielkopolsce
w I kwartale roku 2013 oraz o okolicznościowej karcie pocztowej wydanej z okazji 500-lecia nadania
praw miejskich Pile. Zamieszczamy także dalszy ciąg opracowania kol. Stefana Petriuka o początkach
Poczty Polskiej w Zachodniej Polsce w latach 1919-1920. Artykuł ten zawiera dalsze i interesujące
informacje o poczcie okresu Powstania Wielkopolskiego.
Z przyjemnością zamieszczamy informację o pokazie filatelistycznym w Trzciance – „Płynie Wisła,
płynie …”, zorganizowanym przez kol. Romana Wikieła.
Przedstawiamy także sklejane karty pocztowe – temat rzadki, ale do wykorzystania w eksponatach
filatelistycznych.
Opisujemy interesujący eksponat tematyczny o gołębiach (wiadomo, że ptaki to najpopularniejszy
temat w „tematyce”). Przedstawiamy także eksponaty tematyczne, które najdłużej prezentowane są na
światowych i kontynentalnych wystawach filatelistycznych. Prezentujemy dalszy ciąg opracowań
o klasycznych całostkach pocztowych dla tematyków (odcinki 5 i 6), które dotyczą ilustrowanych kart
pocztowych Rwandy i Burundi oraz Brazylii.
Wszystkim życzymy przyjemnej lektury.
Poznań, 2013.03.30
Zespół Redakcyjny WWF

2

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 50, rok 2013

Z KRONIKI OKRĘGU - I KWARTAŁ 2013
2013.01.04. Gostyń. Koło PZF im Wacława Boratyńskiego w Gostyniu. W Domu Dziennego pobytu
tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście oraz liczne
grono członków Koła. Obecni byli m. innymi ks. prałat Artur Przybył, Elżbieta Palka – zastępca
burmistrza Gostynia, Monika Bielka – prezes Stowarzyszenia Kupców Gostyńskich, Robert Czub –
dyrektor Muzeum w Gostyniu i Krzysztof Doliński – właściciel firmy „Doltrans”. Podsumowano
owocny rok działalności Koła oraz opracowano plany na rok 2013. Szczegóły w dalszej części
niniejszego zeszytu WWF.
2013.01.04-19. Leszno. W Kościele pw. św. Kazimierza zorganizowano mini wystawę filatelistyczną
pt. Cicha i wierna obecność Misjonarek i Misjonarzy na całym świecie. Autorami byli członkowie
koła PZF –SPINKO w Lesznie, Zdzisław Glapiak i Grzegorz Antoniak. Mini wystawę obejrzeli
parafianie z całego Leszna, bowiem informacja o tym wydarzeniu była podana w ogłoszeniach
duszpasterskich poszczególnych parafii. Znaki pocztowe przede wszystkim obejrzały dzieci kolędnicy misyjni z całej Archidiecezji Poznańskiej, bowiem 5 stycznia br. odbyło się ich spotkanie
z ks. bp. Grzegorzem Balcerkiem. Ks. kanonik – Proboszcz Parafii Grzegorz Robaczyk w czasie
głoszenia Słowa Bożego nawiązał do misjonarzy, którzy niosą Dobrą Nowinę Indianom w
amazońskiej dżungli – długo wymieniał kontynenty i państwa na których przebywają misjonarze,
a które ujęto w wystawie filatelistycznej. Dzieciom bardzo podobały się znaczki z dalekiej Brazylii,
Ugandy, Tanzanii czy Rwandy. Mini wystawa miała charakter propagujący zbieranie znaczków wśród
dzieci.
2013.01.06. Drobnin gm. Krzemieniewo. Niezliczona liczba parafian oraz wielu miłośników muzyki
z regionu leszczyńskiego zjechała do Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którym odbył
się koncert kolęd polskich Alicji Majewskiej. Akompaniował jej znany kompozytor Włodzimierz
Korcz. Piosenkarka wywołała niemałe poruszenie wśród zgromadzonych, która przy wystawowej
gablocie filatelistycznej stojącej obok głównego ołtarza nawiązała do znaczków o narodzeniu Jezusa.
To wydarzenie odbyło się w obecności wiernych, burmistrza Krzemieniewa Andrzeja Pietruli oraz ks.
Proboszcza Stanisława Pietraszka, który zaprosił artystkę i był również inicjatorem, wraz
z filatelistami z koła PZF SPINKO z Leszna, mini wystawy pt. Narodziny Jezusa. Tak koncert stał
się okazją do popularyzacji nie tylko kolęd, ale również filatelistyki Bożonarodzeniowej.
2013.01.08. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Marek Zbierski (Poznań) przedstawił pogadankę
Prezentacja opracowania M. Schulze „Der Beginn vom Ende” (Początek końca), wygłoszonego na
PAF w 2012 r. (Prezentacja dotyczyła stempli poczt polowych oddziałów niemieckich tuż przed
agresją na Polskę w dn. 1.09.1939 roku). Żywa dyskusja. Udział 13. osób.
2013.01.12. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2013.01.22. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) przedstawił
pogadankę Kongo Belgijskie i Ruanda-Urundi – karty pocztowe dla tematyków. I. Kongo Belgijskie.
Żywa dyskusja. Udział 10. osób.
2013.02.09. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
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2013.02.12. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) przedstawił
pogadankę Omówienie eksponatu, François KROL (Francja) „PubZine” („Reklama”) (jest to jeden
z najciekawszych i najbardziej dyskutowanych eksponatów tematycznych 4. generacji). Żywa
dyskusja. Udział 11. osób.
2013.02.26. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Wojciech Muszyński (Wągrowiec) przedstawił pogadankę
Jak poznawano ogrom Wszechświata – prezentacja eksponatu i dyskusja. Udział Kolegi z Opola
Żywa dyskusja. Udział 16. osób.
2013.03.02. 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.
2013.03.09. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2013.03.12. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Bronisław Jasicki (Swarzędz) przedstawił pogadankę Błędy
na polskich znaczkach. I. Merytoryczne błędy graficzne. Udział Kolegi z Koszalina. Żywa dyskusja.
Udział 16. osób.
2013.03.21-29. Trzcianka. Trzcianecki Dom Kultury, wystawa Płynie Wisła, płynie ... Pocztówki ze
zbiorów Romana Wikieła. Wystawę prezentowano w 26. ekranach, pokazano ponad 300 pocztówek,
kart pocztowych i datowników okolicznościowych. Informacja w dalszej części niniejszego zeszytu
WWF.
2013.03.26. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Andrzej Słodziński (Opole) przedstawił pogadankę Plan
eksponatu „Mostowe impresje” oraz ciekawe walory z tego zakresu.. Żywa dyskusja. Udział 13.
osób.
Marzec 2013
Ukazał się kolejny, nr 113. Informatora Klubowego Święty Gabriel. Zeszyt obejmuje 24 strony
druku, w tym kolorowa okładka oraz kolorowa wkładka. W numerze zamieszczono następujące
artykuły i informacje: „Ołtarz z Issenheim”, „Informacje”, „Święci i błogosławieni Papieża Jana
Pawła II” (Piotr Niewczas), „Boże Narodzenie 2012”, „Twórcy znaczków pocztowych: Edward
Trojanowski” (Bogdan Michalak), „Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie” (Bogdan
Michalak), „Ojciec Jubilat Augustine Hamilcar Serafini”, „Papież Jan Paweł II” (Piotr Niewczas),
„Nowości polskie”, „Watykan” (Bogdan Michalak), „Nowości zagraniczne” (Bogdan Michalak),
„Uzupełnienie katalogu „Papież Jan Paweł II. Kartki i koperty pocztowe. Aerogramy” (Bogdan
Michalak). Kolejny ciekawy zeszyt - gratulacje dla autorów.

Z ŻYCIA KÓŁ
Spotkanie opłatkowe filatelistów Gostynia (2013.01.04)
Członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rok 2013
rozpoczęli tradycyjnie od spotkania opłatkowego, które odbyło się w dniu 4 styczniu w sali Domu
Dziennego Pobytu w Gostyniu. Gośćmi spotkania byli: ks. prałat Artur Przybył, Elżbieta Palka –
zastępca burmistrza Gostynia, Monika Bielka – prezes Stowarzyszenia Kupców Gostyńskich, Robert
Czub – dyrektor Muzeum w Gostyniu i Krzysztof Doliński – właściciel firmy „Doltrans”.
Po odśpiewaniu kolęd i przełamaniu się opłatkiem, Andrzej Dudek – prezes Koła przedstawił,
w formie multimedialnej, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2012. Miniony rok był rokiem
jubileuszu 55-lecie istnienia Koła. Z tego powodu Zarząd postanowił przyznać dyplomy honorowe
4
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osobom, które przyczyniły się do uświetnienia obchodów tego jubileuszu. Warto przypomnieć, że
Koło było głównym organizatorem Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Gostyń 2012”,
zorganizowanej dla uczczenia 55-lecia Koła.
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Dyplomy otrzymali zaproszeni goście oraz nieobecni na spotkaniu Andrzej Wawrzyniak –nadleśniczy
Nadleśnictwa Piaski oraz Marek Komorowski -- właściciel drukarni „Real”. Goście spotkania życzyli
gostyńskim filatelistom wszelkiej pomyślności w nowo rozpoczętym roku.
Na zakończenie zaprezentowano plan pracy gostyńskich filatelistów na rok 2013.
Dwa zdjęcia przedstawiają uczestników spotkania.
Andrzej Dudek
Prezes Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu

Współpraca Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu a Nadleśnictwem Piaski
w Piaskach
Nadleśnictwo utworzone zostało na początku 1945 roku. Pierwsza siedziba mieściła się w Pogorzeli,
a od 1950 roku we wsi Strzelce Wielkie. Po kilku latach siedziba została przeniesiona do wsi Piaski,
ale nazwa „Nadleśnictwo Strzelce Wielkie” przetrwała do 1966 roku. W 1972 roku do Nadleśnictwa
Piaski przyłączono Nadleśnictwo Książ, a w 1979 roku Nadleśnictwo Rawicz. Aktualnie
Nadleśnictwo Piaski podzielone jest na trzy obręby leśne: (i) Książ, (ii) Piaski i (iii) Rawicz. Ogólna
powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 19 692 ha, w tym powierzchnia leśna 19 021 ha.
Współpraca Koła PZF im. Wacława
Boratyńskiego
w
Gostyniu
a
Nadleśnictwem Piaski w Piaskach
została rozpoczęta w 2005 roku. Dwa
lata później Nadleśnictwo wsparło
organizację
Krajowej
Wystawy
Filatelistycznej
„Gostyń
2007”,
zorganizowanej z okazji 50-lecia
naszego Koła. Nadleśniczy Andrzej
Wawrzyniak był członkiem Komitetu
Honorowego Wystawy. W tym samym
roku A. Wawrzyniak został wyróżniony
srebrną odznaką honorową PZF.
W 2008 roku Nadleśnictwo Piaski było
sponsorem wystawy „100. rocznica
urodzin Wacława Boratyńskiego”. W
styczniu 2009 roku A. Wawrzyniak
został
uhonorowany
dyplomem
pamiątkowym za pomoc dla Koła
Gostyń. W czerwcu 2009 roku w Izbie
Leśnej
Nadleśnictwa
Koło
zorganizowało pokaz – „Przyroda polska
na znaczkach pocztowych”. W marcu
2010 roku został zorganizowany
następny
pokaz
o
tematyce
przyrodniczej.
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Il. Otwarcie wystawy „Las - znany i nieznany - moje hobby”.
W dniach 7-23 grudnia 2010 roku w sali wystaw czasowych Muzeum w Gostyniu czynna była
wystawa „Las - znany i nieznany - moje hobby”. Organizatorami wystawy byli Nadleśnictwo Piaski,
Muzeum w Gostyniu oraz Koło PZF w Gostyniu. W lutym 2011 roku nadleśniczy A. Wawrzyniak
wręczył przewodniczącemu zarządu Koła pamiątkowy medal wybity z okazji 90-lecia Lasów
Państwowych. 24 listopada 2011 roku w Izbie Leśnej Nadleśnictwa Piaski przekazaliśmy na ręce
Nadleśniczego A. Wawrzyniaka i opiekuna Izby Jerzego Różańskiego eksponat „Las dla ludzi”, który
składa się z dwóch ekranów wystawowych i zawiera łącznie 32 karty albumowe. Z ramienia Koła
eksponat przekazali: Andrzej Dudek, który dokonał wyboru materiałów oraz Ewa Jankowiak
i Kazimierz Marciniak, którzy pomagali w przygotowaniu eksponatu.
Nadleśnictwo wsparło organizację wystawy „Gostyń wolny od ognia” zorganizowanej w 200.
rocznicę wielkiego pożaru Gostynia z 1811 roku. Wystawa była czynna w okresie 15.09-15.10.2011
roku w Muzeum w Gostyniu. W dniach 2-9 czerwca 2012 roku odbyła się w Gostyniu Krajowa
Wystawa Filatelistyczna „Gostyń 2012 – 55 lat Koła PZF w Gostyniu”. Nadleśnictwo było również
sponsorem tej wystawy, a A. Wawrzyniak członkiem Komitetu Honorowego. Na uroczystym
palmaresie Koło otrzymało okazały puchar ufundowany przez Andrzeja Wawrzyniaka, Nadleśniczego
Nadleśnictwa Piaski.
W 2013 roku Nadleśnictwo udzieliło wsparcia finansowego Zarządowi Okręgu Wielkopolskiego
w Poznaniu na wydawanie Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
W numerze zamieszczamy kilka ilustracji przedstawiających Nadleśnictwo Piaski oraz organizowane
z nim imprezy filatelistyczne.
Andrzej Dudek
Prezes Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu
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Konkursu na projekt beznominałowej kartki pocztowej - rok szkolny 2012/2013
PROTOKOŁ
Podsumowanie konkursu na projekt beznominałowej kartki pocztowej
Rok szkolny 2012/2013
Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej przy Zarządzie Okręgu Wielkopolskiego PZF ogłosiła
konkurs rysunkowy na projekt kartki beznominałowej związany z finałem okręgowym
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w bieżącym roku szkolnym.
Tematyka konkursów była następująca:
1.
Finał Okręgowy 51. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
„Toruńskie Cosmopolis” w Poznaniu, temat uwzględnia życie i działalność Mikołaja Kopernika
2.
Kosmos w moich oczach a dzieło Mikołaja Kopernika, temat uwzględnia tematykę
kosmosu i dzieła M. Kopernika o obrotach sfer niebieskich.
Konkurs plastyczny skierowany
i ponadgimnazjalnych.

był

dla

uczniów

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych

Komisja Konkurowała pracowała w składzie:
Remigiusz Warzecha – przewodniczący (KM PZF)
Anna Plewa-Śróda - członek (Poczta Polska)
Jerzy Grabiak – członek (KM PZF)
Podsumowując konkurs stwierdzamy, że na konkurs wpłynęło 98 prac z 6. szkół i kół. Poziom prac
był dobry. Nie wszystkie prace były zgodne z tematem konkursu. Ocenialiśmy głównie kompozycję
kartki, jej wartość artystyczną i technikę wykonania. Większość prac reprezentowała grupę szkół
podstawowych. W związku z powyższym postanowiono rozstrzygnąć konkurs tylko w tej grupie
wiekowej. Prace w grupach starszych nie spełniały warunków konkursu. Przyznano dwie
równorzędne główne nagrody za prace, które będą wykorzystane do druku beznominałowych kart
pocztowych przez Pocztę Polską. Wielu uczestnikom przyznano wyróżnienia. Osoby wyróżnione:
Szkoły Podstawowe – nagrody główne:
1.
2.

Mateusz Lerczak lat 8
Michalina Rolewska lat 9

Szkoła Podstawowa nr 25 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu

WYRÓŻNIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8

Angelika Golak
Natalia Król
Agnieszka Płaczek
Martyna Antkiewicz
Natalia Nagła
Jakub Król

Szkoła Podstawowa nr 25 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 25 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 25 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 25 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 25 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 25 w Poznaniu
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dominik Wiciak
Sebastian Myszkiewicz
Maksym Adamski
Antonina Polańska
Tomasz Fibakiewicz
Zuzanna Molska
Joanna Szczublińska
Michalina Rolewska
Pola Hejne
Hanna Węglarska
Wiktoria Miężał
Natasza Habryło
Stanisław Gardzielewski
Miłosz Rekiel

Szkoła Podstawowa nr 21 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 25 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 25 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 90 w Poznaniu

Nagrody główne to filatelistyczne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszystkie wyróżnione projekty
zostały nagrodzone znaczkami pocztowymi oraz dyplomami. Nagrody ufundowali: Regionalny Dział
Filatelistyki i Handlu Poczty Polskiej S.A. w Poznaniu, oraz Polski Związek Filatelistów ZOW
w Poznaniu. Dziękujemy wszystkim opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu.

Remigiusz Warzecha – przewodniczący (KM PZF)
Anna Plewa-Śróda - członek (Poczta Polska)
Jerzy Grabiak – członek (KM PZF
Na ilustracjach przedstawiono wyróżnione projekty kart.

Projekt karty Michaliny Rolewskiej.
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Projekt karty Mateusza Lerczaka.

DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE – I KWARTAŁ 2013
2013.01.13. UP 61-890 Poznań 1. Datownik przygotowany z okazji 21. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy o nieregularnym kształcie z rysunkiem serca na tle zarysu budynku
z następującą treścią „21. FINAŁ WOŚP” 13.01.2013 Poznań 1.
2013.03.03. UP 61-640 Poznań 9. Datownik półokrągły z koroną i lilią z napisem „XX
KAZIUK” 03.03.2013. Projektantem datownika jest Władysław Saletis.
2013.03.04. UP 64-900 Piła 1. Datownik w kształcie pieczęci lakowej z napisem „500-LECIE
NADANIA PRAW MIEJSKICH PILE 04.03.2013 PIŁA 1” (datownik stosowano do emisji karty
pocztowej ze znakiem opłaty).
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2013.03.18. UP 61-400 Poznań 9. Datownik w kształcie znaczka pocztowego z rysunkiem
zajączka i następującą treścią; „WIELKANOCNA POCZTÓWKA ALLELUJA 18.03.2013 POZNAŃ
9”. Projektantem datownika jest Marek Galarowicz.

Kazimierz Krawiarz
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KARTY POCZTOWE
500-lecie nadania praw miejskich Pile

4 marca 2013 r. weszła do obiegu karta pocztowa z okazji 500-lecia nadania praw miejskich Pile. Na
karcie przedstawiono:
• na znaku opłaty o wartości 2,35 zł fotografię współczesnej Piły autorstwa R. Judyckiego, do
znaku opłaty pocztowej dołączono przywieszkę z napisem „PRIORYTET”,
• na ilustracji fragment najstarszej polskiej mapy autorstwa Bernarda Wapowskiego, historyczna
pieczęć miasta i znak obchodów 500-lecia miasta.
Karta o wymiarach 148 x 105 mm została wydrukowana jednostronnie, techniką offsetową, na
kartonie białym, w nakładzie 33 000 szt. Projektantem karty jest Kazimierz Bulik.
Bogumił Ciesielski
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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. (2)
Kontynuując informacje z poprzedniego zeszytu WWF, pragnę przedstawić czytelnikom dalsze
interesujące przesyłki pocztowe dotyczące początków Poczty Polskiej a Zachodniej Polsce w latach
1919/1920.

List polecony nadany na Pomorzu, ze spolszczonym poniemieckim stemplem pocztowym KONITZ na
CHOJNICE z 5.3.1920 r. oraz niemiecką eR-ką Konitz 1 (Westpreussen), czyli po polsku CHOJNICE
1 (Prusy Zachodnie). Adresowany do Ministerstwa Wojny w Berlinie. List ofrankowany według
taryfy pocztowej Rzeszy Niemieckiej z 1 października 1919 r.: list krajowy zamiejscowy do 20 g - 20
Pfennigów oraz polecony 30 Pfennigów. „10” dopisane ołówkiem kopiowym wskazuje
prawdopodobnie na wyższą wagę i być może, że ściągnięto w Berlinie od odbiorcy dopłatę. Na liście
opłata polskim znaczkiem 5 Fen. wydania w walucie markowej oraz niemieckim znaczkiem
„Zgromadzenie narodowe w Weimarze”, 3 x 15 Pfennigów wydania z 1.7.1919 r. Do tego cenzura
wojskowa z Bydgoszczy.
Niemiecka karta pocztowa 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 Pfennigów. 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 (poniżej).
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List z obiegu pocztowego według taryfy pocztowej Rzeszy Niemieckiej z 1.10.1919 r.: list krajowy
zamiejscowy do 20 g - 20 Pfennigów. List z niemieckim stemplem pocztowym FILEHNE 25.2.1920
(po polsku WIELEŃ) do Mężyka (po niemiecku Mensik) koło Wielenia, z mieszaną polsko-niemiecką
frankaturą.
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Karta
pocztowa
do
Grudziądza (Graudenz) z
niemieckim
stemplem
LESSEN (WESTPR.) (po
polsku
ŁASIN,
Prusy
Zachodnie czyli Pomorze),
nadany 8. 04. 1920 r.
Urzędnik pocztowy nie
uznał
prawidłowej
niemieckiej frankatury 15
Pfennigów i dokleił ten sam
nominał jeszcze raz, ale
znaczkiem
polskiego
wydania. Było to wbrew
obowiązującym przepisom,
aczkolwiek w tym regionie
do 14 kwietnia 1920 r. nadal obowiązywała tylko i wyłącznie taryfa pocztowa Rzeszy Niemieckiej.
Jednakże akceptowano także mieszane frankatury polsko-niemieckie, lub tylko niemieckie, bądź też
tylko polskie.
Literatura:
Brzozowski, B.: „Stemple pocztowe Wielkopolski i Pomorza w latach 1919 – 1939”, Zakład
Graficzny AGH, Kraków (1986).
Brzozowski, B., Tokar, J.: „Polska CENZURA Korespondencji w latach 1918 – 1922”, Polskapress
Sp. z o.o., Gdańsk, ISBN 83-916874-5-7 (2002).
Vogt, D. „Der Großpolnische Aufstand 1918/1919“, J.G. Herder-Institut, Marburg/Lahn (1980).
Stefan Petriuk, Langballigholz, ekspert PZF

WYSTAWY I POKAZY W OKRĘGU
Trzcianka. „Płynie Wisła płynie …” 2013.03.21-29
Pocztówki ze zbiorów Romana Wikieła. Trzcianka 2013.03.21-29
„Płynie, Wisła, Płynie...” - to tytuł najnowszej wystawy, której oficjalne otwarcie miało miejsce
21 marca br., w galerii Trzcianeckiego Domu Kultury. Tym razem swój dorobek artystycznohobbystyczny zaprezentował pan Roman Wikieł – znany trzcianecki filatelista. Mieszkaniec naszego
miasta od wielu już lat kolekcjonuje popularne widokówki. Szczególnie obszerna jest jego kolekcja
związana z królową polskich rzek, czyli Wisłą.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, panu Romanowi udało się zebrać bardzo interesujący zbiór.
Przedstawiona na kilkudziesięciu obrazach ekspozycja ilustruje przebieg najdłuższej polskiej rzeki
(1048 km.), od jej źródeł na stokach Baraniej Góry do ujścia, do Bałtyku w okolicach Świbna. Warto
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 50, rok 2013
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zaznaczyć, że znaczna część, spośród przeszło 300 kartek pocztowych, pochodzi z pierwszej połowy
XX wieku. Pocztówki w głównej mierze skupiają się na wydarzeniach historycznych i nadwiślańskich
widokach i pejzażach. Na wielu z nich dostrzec można także pracujących na tratwach flisaków oraz
ludzi aktywnie wypoczywających nad wodą, w tym wioślarzy, wędkarzy i kajakarzy. Znaczną część
kolekcji stanowią też kartki ukazujące zabytki architektury oraz okazałe budowle.

Il. Otwarcie wystawy. Po lewej – kol. Roman Wikieł objaśniający wystawę.

Sam autor, podczas krótkiej autoprezentacji gorąco zachęcał wszystkich obecnych na wystawie
mieszkańców Trzcianki do tego, aby nie zaniechać tradycji związanej z wysyłaniem do bliskich
i przyjaciół popularnych widokówek. Choć jak sam przyznał, jest to w obecnych czasach szczególnie
trudne, zwłaszcza w dobie smsów czy też e-maili, które w przeciwieństwie do tradycyjnych kartek
docierają do odbiorcy w błyskawicznym tempie. Niemniej, otrzymanie zwykłej widokówki na pewno
bardziej ucieszy każdego adresata niż np. przeczytanie krótkiej wiadomości tekstowej, po której
zwykle nie zostaje żaden ślad. Warto o tym pomyśleć chociażby w kontekście nadchodzących Świąt
Wielkanocnych, i może tym razem zamiast oklepanego smsa – lepiej wysłać kolorową pocztówkę
z życzeniami? Właśnie tego życzyły sobie przedstawicielki Poczty Polskiej, które na wernisaż pana
Romana Wikieła przybyły z wielkim bukietem kwiatów, będącym ich wyrazem uznania dla pasji
naszego trzcianeckiego filatelisty, dzięki której promowana jest przy okazji działalność instytucji
pocztowej.
My również dołączamy się do serdecznych gratulacji i gorąco zapraszamy tych, którzy jeszcze
ekspozycji nie widzieli do Trzcianeckiego Domu Kultury. Wystawa czynna będzie do 29 marca br.
Ewa Sarna
www.trzcianka.pl
Na kolejnej stronie zamieszczamy ilustrację okolicznościowego folderu.
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Sklejane karty pocztowe i karty pocztowe z opłaconą odpowiedzią – przykład Indii. Ich
przydatność także dla tematyków.
Sklejane rolki papieru drukarskiego w czasie produkcji znaków pocztowych tworzą charakterystyczne
i łatwo rozpoznawalne ślady. Dotychczas opisywane były one najczęściej w odniesieniu do znaczków
pocztowych. Prawdę mówiąc, winny one być eliminowane w czasie kontroli produkcji, jednakże
makulatura taka pojawia się bardzo często na rynku filatelistycznym.
W przypadku kart pocztowych tego typu usterki występują rzadko, co spowodowane jest głównie
nieco odmienną techniką drukarską. Jednakże na rynku filatelistycznym sporadycznie, ale pojawiają
się sklejane karty pocztowe, a wg mojego rozeznania, przodują na tym polu Indie.
W Indiach tego typu usterki pojawiły się na kartach pocztowych wydawanych głównie w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku, przy czym używano taśm klejących bez nadruku
bądź też z nadrukiem firmowym. Są to karty pocztowe (także z opłaconą odpowiedzią), ze znakiem
opłaty zawierającym godło Indii – cztery lwy (stojące tyłem do siebie, stąd jeden niewidoczny). Takie
sklejone karty dotyczą także wydań późniejszych.
Na taśmach tych w procesie druku nadrukowywane były elementy karty pocztowej, co przedstawiają
ilustracje 1 i 2.

Il. 1. Indie. Karta pocztowa ze znakiem opłaty „cztery lwy” (godło Indii), o nominale 5 p z taśmą
klejącą, na której wydrukowano elementy karty.
18
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Il. 2. Indie. Karta pocztowa ze znakiem opłaty „tygrys”, o nominale 15 p z taśmą klejącą na awersie
i rewersie (dolna część). Fragmenty wydrukowanej karty na taśmie klejącej.

Il. 3. Indie. Karta pocztowa ze znakiem opłaty „cztery lwy” (godło Indii), o nominale 6 p z taśmą
klejącą wytwórni Titaghur, z obrazkiem słonia, na której wydrukowano elementy karty.
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 50, rok 2013
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Il. 4. Taśma klejącą wytwórni Titaghur, z obrazkiem słonia, którą wykorzystywano do sklejania
papieru w toku druku kart pocztowych.

Il. 5. Indie. Karta pocztowa z opłaconą odpowiedzią (H&G76) ze znakiem opłaty „cztery lwy” (godło
Indii), o nominale 3 p z taśmą klejącą wytwórni Titaghur, z obrazkiem słonia, na której wydrukowano
elementy karty.
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Jednakże przez pewien okres do sklejania papieru używano taśm znanej wytwórni papieru Titaghur
z Kalkuty (powstała już w roku 1900). Wytwórnia ta stworzyła szereg produktów pod marką
„Elephant” (słoń). Na taśmie produkowanej przez tą wytwórnię umieszczono obraz słonia. Taśmami
tymi sklejano zarówno karty pocztowe jak i karty z opłaconą odpowiedzią (ilustracje 3-5).
Powstałe w ten sposób walory filatelistyczne są walorami, które mogą znaleźć się w eksponatach
zarówno całostek pocztowych jak i w eksponatach tematycznych. Moim zdaniem, w eksponatach
tematycznych mogą być one prezentowane, bowiem spełniają brzmienie artykułu 3.1 „Wytycznych do
oceny eksponatów filatelistyki tematycznej” [dokładne brzmienie artykułu:
3.1. Odpowiedni materiał filatelistyczny
Odpowiedni materiał pocztowo - filatelistyczny to taki, który dla celów przekazywania poczty lub
innych form komunikacji pocztowej został wydany, miał być wydany lub został wytworzony w czasie
przygotowania do druku, był używany lub też uważany był za ważny dla opłaty przesyłek przez
rządowe, lokalne lub prywatne agencje pocztowe bądź też przez w pełni upoważnione lub
uprawomocnione władze. (Wytyczne do oceny eksponatów filatelistyki tematycznej zatwierdzone
przez 66. Kongres FIP, Madryt 2000.10.14)].
Ludwik K. Malendowicz

Najciekawsze eksponaty tematyczne. Piękny eksponat o gołębiach.
Ptaki to temat, który cieszy się wielkim powodzeniem wśród filatelistów. Znaki pocztowe z nimi
związane - szczególnie te lepsze - są rozchwytywane i to niezależnie od ceny.
Popularność tego tematu zmusza wystawców do poszukiwań oryginalnych tematów. I takie się
pojawiają na światowych wystawach filatelistycznych. We wcześniejszych publikacjach podałem
tytuły ponad 20. eksponatów poświęconych ptakom, opisałem także na łamach Filatelisty
i Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych kilkanaście z nich, podając m. in. ich plany. Wśród
tych eksponatów bardzo rzadko spotyka się opracowania poświęcone gołębiom. Wcześniej, wg moich
notatek, eksponat taki prezentowała pani Janine Herve (Francja), uzyskując na ŚWF GENOVA'92
medal pozłacany i 82 pkt.
I dopiero po wielu, wielu latach, w roku 2008 pojawił sie na wystawie światowej kolejny eksponat
poświęcony tym ptakom, eksponat, który z uwagi na opracowanie (z wyjątkowo ciekawym
materiałem) „zrobił” oszałamiającą” karierę. Autorem opracowania jest Lutz König z Niemiec. Jego
eksponat zatytułowany jest Gołębie – wielka różnorodność w warunkach naturalnych, udomowione
i uwielbiane przez ludzi. Od początku eksponat uzyskiwał bardzo wysokie wyróżnienia na wystawach
światowych, a mianowicie: ISRAEL 2008 – LV i 88 pkt., CHINA 2009 – LG i 95 pkt.+F (gratulacje
jury), IBRA 2009 – G i 93 pkt., ITALY 2009 - LG i 95 pkt., PORTUGAL 2010 – LG i 95 pkt., ECTP
2011 (Europejskie Mistrzostwa Filatelistyki Tematycznej) – drugi czempion.
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Il. Fragment karty tytułowej
Eksponat opracowany jest na dużych (podwójnych kartach) wystawowych. Rozpoczyna się on
działem o najwcześniejszych przyrodnikach, którzy odkryli i opisali gatunki należące do rodziny
gołębiowatych (z rzędu gołębiowych). Poza okolicami okołobiegunowymi zamieszkują one cały
świat,. Ich życie związane jest głównie z drzewami, ale występują też gatunki żyjące na skałach
i naziemne. Autor opracowania opisuje ich wygląd oraz zachowanie. W dalszej, szerokiej części autor
analizuje różnice pomiędzy gatunkami żyjącymi w różnych krainach zoogeograficznych świata
podkreślając ich cechy związane ze środowiskiem. Opisuje naturalnych wrogów dzikich gołębi jak
również podejmowane środki chroniące gołębie przed nimi. Droga od naturalnego (dzikiego) gołębia
skalnego do gołębia udomowionego była bardzo długa i autor przedstawia kilka hipotez dotyczących
tej ewolucji.
Z punktu widzenia tematycznego i filatelistycznego najcenniejszą część eksponatu tworzy dział
związany z historią poczt gołębich. W nim bardzo szeroko opracowana jest część związana z rolą
gołębi w wywiadzie wojskowym, gdzie prezentowany jest wyjątkowo rzadki materiał. Przedstawia
także dokumentacje pocztową różnych wyścigów gołębi. Krótką część autor poświęcił także pokazom
tych ptaków.
Autor przedstawia także „lot” gołębi od starożytnego boskiego ptaka do jednego z głównych symboli
chrześcijaństwa. Od gołębi pochodzą nazwy miast oraz ludzi, co wskazuje na ich ważną rolę w życiu.
Szybkość lotu i przywiązanie do gołębnika przyczyniły się do wykorzystania gołębi jako symbolu
różnych poczt. Ponadto, cechy gołębiowatych powszechnie łączą się z pokojem i wolnością - stąd
symbol gołąbka pokoju.
Przedstawiam plan tego eksponatu (na ŚWF PORTUGAL 2010). Jest on tłumaczony z języka
angielskiego, w języku niemieckim niektóre punkty są inaczej sformułowane.
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Gołębie – wielka różnorodność w warunkach naturalnych, udomowione i uwielbiane przez ludzi.
1. Biografie gołębi w świecie
1.1 Żeglarze i naukowcy odkrywają i opisują gołębie w całym świecie
1.2 cechy i zachowanie typowe dla rodziny gołębi
1.3 Różnorodność gatunków i siedlisk w regionach zoogeograficznych zasiedlonych przez
gołębie
1.4 Naturalni wrogowie gołębi
1.5 Zagrożenia dzikich gołębi ze strony człowieka i ich konsekwencje
1.6 Jest ich 5 z 12! Gatunki zagrożone objęte są specjalną opieką.
2. Rozwój dzisiejszych udomowionych gołębi od gołębi znajdowanych w skamielinach
2.1 Hipotezy udomowienia - jak gołębie przystosowały się do środowiska ludzkiego
2.2 Poczta gołębia - od jej powstania do czasów obecnych
2.3 Loty gołębi - sport bardzo konkurencyjny
2.4 Hodowane dla piękna - ciągłe poszukiwanie doskonałości
2.5 Gołębniki budowano zarówno w celach ochronnych jak i prestiżowych
2.6 Gołębie w mieście - podziwiane czy też nie chciane stworzenia
2.7 Niebezpieczeństwa grożące udomowionym gołębiom i środki ochronne
3. Droga od antycznego boskiego ptaka do symbolu religijnego
3.1 Od mieszkańca skał do mieszkańca świątyni - jak gołębie zostały ptakami kultu
3.2 Rola gołębi w wierzeniach Żydów
3.3 Gołębie również są głównymi symbolami chrześcijaństwa
4. Gołębie są źródłem inspiracji - różnego rodzaju światowa sława
4.1 Gołębie udostępniają swą nazwę w różnych dziedzinach aktywności
4.2 Szybkość i zdolność powrotu do domu uczyniły gołębie symbolem poczty
4.3 Gołębie inspirują wielu artystów
4.4. Gołębie są najsilniejszym symbolem walki o pokój i wolność
4.5 W wielu dziedzinach gołębie są bardzo wysoko cenione
Źródła
Malendowicz, L.K.: Eksponaty tematyczne na światowych wystawach filatelistycznych - analiza
tematów. Filatelista 45: 14-15 (1998)
Malendowicz, L.K.: Przykłady planów najciekawszych eksponatów tematycznych prezentowanych na
światowych wystawach filatelistycznych. Filatelista 45: 307-340 (1998)
Malendowicz, L.K.: Znaczenie oryginalności planu w eksponatach klasy tematycznej. Filatelista 47:
365-368 (2000)
Ludwik K. Malendowicz

Eksponaty tematyczne prezentowane najdłużej na światowych wystawach
filatelistycznych (1992-2012)
Na światowych wystawach filatelistycznych (lub z poparciem FIP, albo też ich odpowiednikach)
ciągle pojawiają się i znikają różne eksponaty. W tym kontekście postanowiłem zainteresować się
eksponatami klasy tematycznej, która przez lata ulega największym zmianom. Od roku 1992, od
którego prowadzę odpowiednie zapisy (wiem, że nie są one kompletne), na wystawach tego typu
prezentowano ponad 1200 eksponatów.
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W tym celu zająłem się eksponatami, które brały udział w wystawie w latach 1992-1995 i ciągle były
wystawiane – od roku 2007 włącznie (czyli 12 lat i dłużej). Znalazłem 41 eksponatów tego typu – jest
to około 3% eksponatów, jakie posiadam w bazie.
Oto te eksponaty (podaję wystawcę, kraj, tytuł eksponatu, uzyskane wyróżnienia na wystawach –
medal i punkty, ECTP – Europejskie Mistrzostwa Filatelistyki Tematycznej):
BAECHLER, Jean - Michel (Szwajcaria) W sprawie architektury [GRANADA’92 - G90;
GENOVA’92 - G90; BELGICA 2006 – V82; ITALY 2009 - G90]
BAGRI, Rajesh Kumar (India) Świat map [GENOVA’92 - LV85; SINGAPORE’95 - LV85;
INDEPEX'97 - LV-85; ITALIA'98 - V81; CHINA’99 – LV85; ESPANA 2000 – LV85;
INDIPEX 2011 – V82]
BATS, Willy (Belgia) Omnibus (Autobus) [BRASILIANA’93 - V80; MOSKWA'97 - V83;
PHILEXFRANCE’99 – V80; ESPANA 2000 – V82; BELGICA 2001 – V81; EURO-CUPRUM
2001 - V83; ECTP 2007 – 81 pkt.; ECTP 2007 – 90 pkt.; ISRAEL 2008 – LV88; PORTUGAL
2010 - LV86]
BINANI, Rameshwardas (India) Flagi [GENOVA’92 - V80; SINGAPORE’95 - V83; INDEPEX'97 LV-87; ITALIA'98 - V80; INDIPEX 2011 – V82]
BOURRET, Charles-Ami (Szwajcaria) Konie [GRANADA’92 - V80; PACIFIC'97 - V82; ITALIA'98
- V81; ESPANA 2004 – LV85; BELGICA 2006 – V82; ITALY 2009 - V81; PORTUGAL 2010
– V82]
BRENDL, Lumir (Czechy) Trudne lata w Bohemii (1620-1918) i Czechosłowacji (1918-1945)
[GENOVA’92 - G90; PACIFIC'97 - LV88; MOSKWA'97 - LV88; ISRAEL 98 - LV88; ECTP
2006 - 91 pkt.; PORTUGAL 2010 – LV88.]
CALENDA, Luciano (Włochy) Mecz stulecia - 100 lat koszykówki [GENOVA’92 - LV89; ECTP
2008 – 92 pkt.]
CISOŃ, Jan (Polska) 1000 lat dziejów państwa polskiego [POLSKA’93 - V80; ITALIA'98 - V83;
EURO-CUPRUM 2001 – LV85; LONDON 2010 – S73]
DAFFLON, Claude-Michel (Szwajcaria) Winnice i wina [GENOVA’92 - V84; INDEPEX'97 - V83;
PHILEXFRANCE’99 – LV86; BELGICA 2001 – LV85; AMPHILEX 2002 – LV87; CHINA
2009 – V83]
DEDIVITIS, Rogerio (Brazylia) Bicie serca [BANGKOK’93 – V81; ITALIA'98 - LV85;
PHILEXFRANCE’99 – V82; EFIRO 2008 – LV86]
DELAEY, Yannick (Belgia) Koleje żelazne. Potrzebujemy was. [POLSKA’93 - V80; BANGKOK’93
– LV85; MOSKWA'97 - G92; ISRAEL 98 - G91; CHINA’99 – LG95; BELGICA 2001 – G90;
PHILAKOREA 2002 – LG95; BANGKOK 2003 – LG95; ECTP 2006 - 95 pkt.; ECTP 2008 – 94
pkt.]
EBERHARD, Charles (Szwajcaria) Historia współczesnej Europy [GENOVA’92 - G90;
MOSKWA'97 - G90; ITALIA'98 - G91; BELGICA 2006 – LV88; ITALY 2009 - LV86]
FISHER, Dan (Izrael) Spotkania z roślinami i kwiatami Obecnie Znaczenie kwiatów i roślin
[BANGKOK’93 – V82; SINGAPORE’95 - V83; ISTANBUL’96 - V83; PACIFIC'97 - LV85;
ISRAEL 98 - G90; ITALIA'98 - LV87; ESPANA 2000 – G90; HAFNIA 01 – G91; BANGKOK
2003 – G91; BRNO 2005 – G91; ISRAEL 2008 – LG95; CHINA 2009 – G92]
HAENE, Konrad (Szwajcaria) Las i gospodarka leśna [GENOVA’92 - V80; IBRA’99 - LV85;
PHILANIPPON’01 – LV85; ESPANA 06 - G90; WIPA 2008 – G90]
HENRIETTE, Jean-Louis (Belgia) Wiek Ludwika XIV [GENOVA’92 - V83; ISTANBUL’96 - V80;
ISRAEL 98 - V83; PHILEXFRANCE’99 – V83; ESPANA 2000 – V82; EURO-CUPRUM 2001
– LV85; BRNO 2005 – LV85; BELGICA 2006 – LV86; CHINA 2009 – LV85; INDONESIA
2012 – LV85]
HEREDIA MACHADO, Segundo (Hiszpania) Samochody [GENOVA’92 - V84; CHINA’99 – LV87;
ESPANA 2000 – LV86; PHILANIPPON’01 – LV85; EURO-CUPRUM 2001 – LV89;
BANGKOK 2003 – LV88; ESPANA 06 – LV88; ISRAEL 2008 – G91; CHINA 2009 – LV85;
PORTUGAL 2010 – LV86]
24

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 50, rok 2013

HESS, Wolf (RFN) Walka z gruźlicą [GENOVA’92 - LV86; IBRA’99 - LG95; HAFNIA 01 – LG96;
ECTP 2007 – 97 pkt.]
HONGISTO, Heikki (Finlandia) Cukier w życiu ludzi [GENOVA’92 - V80; SINGAPORE’95 - V83;
HAFNIA 01 - LV85; ECTP 2006 - 86 pkt.; ECTP 2007 – 86 pkt.; ECTP 2008 – 86 pkt.]
HORAK, Jiri (Czechy) 100-lecie pojazdów motorowych [GENOVA’92 - V80; CAPEX’96 - V82;
ISTANBUL’96 - V80; PACIFIC'97 - V82; MOSKWA'97 - LV85; INDEPEX'97 - V83; ISRAEL
98 - LV86; ITALIA'98 - LV86; IBRA’99 - LV86; PHILEXFRANCE’99 – LV88; CHINA’99 –
G90; ESPANA 2000 – G90; PHILANIPPON’01 – G90; HAFNIA 01 – G90; EURO-CUPRUM
2001 – 91; PHILAKOREA 2002 – G90; AMPHILEX 2002 – G90; BRNO 2005 – G90;
BELGICA 2006 – LV87; ECTP 2007 – 87 pkt.; ST. PETERSBURG 2007 – LV87]
HSIAO, Shin-Cheng (Chiny) Dentystyka [BANGKOK’93 – V80; SINGAPORE’95 - V84;
BANGKOK 2003 – V83; PHILANIPPON 2011 – LV87]
JOHANSEN, Inge (Norwegia) Historia roweru, aktualnie Historia dwukołowca nie
zanieczyszczającego środowisko [BANGKOK’93 – V80; INDONESIA 2012 – V80]
JÖRGENSEN, Jörgen (Dania) Rybołówstwo - od gromadzenia żywności do karmienia świata
[GRANADA’92 - V84; GENOVA’92 - V84; POLSKA’93 - G90; CAPEX’96 - G91;
PACIFIC'97 - G91; INDEPEX'97 - G90; ITALIA'98 - G91; CHINA’99 – G92; LONDON 2000 –
G90; PHILAKOREA 2002 – G94; BANGKOK 2003 – LG95; WASZYNGTON 2006 – LG95;
BELGICA 2006 - .LG95; ECTP 2008 – 95 pkt.; LONDON 2010 – LG95]
KNUDSEN, Frode Vesterby (Dania) Opis konia i jego znaczenie dla ludzkości, aktualnie Siła konia
jest siłą człowieka [GENOVA’92 - V81; SINGAPORE’95 - V83; ESPANA 2000 – V80;
BANGKOK 2003 – V83; BRNO 2005 – LV85; ECTP 2007 – 91 pkt.; IBRA 2009 – G91; EFIRO
2008 – G91]
LÄGE, Damian (RFN) Życie ptaków Australazji [BRASILIANA’93 - LV85; SINGAPORE’95 G90F; ITALIA'98 - LG95; CHINA’99 – LG97; BELGICA 2001 – LG97, obecnie klasa
mistrzowska FIP]
LEE, Linda (Australia) Kobieta w społeczeństwie [BANGKOK’93 – V80; SINGAPORE’95 - LV86;
PACIFIC'97 - V81; INDEPEX'97 - LV85; PHILEXFRANCE’99 – LV85; LONDON 2000 –
V83; ESPANA 2000 – V80; HAFNIA 01 – V84; BANGKOK 2003 – LV87; LONDON 2010 –
G90]
MAIA, Julio Pedroso (Portugalia) Ten chwalebny czyn (o Kolumbie) [GENOVA’92 - LV88;
BRASILIANA’93 - LV87; BANGKOK’93 – LV85; INDEPEX'97 - LV86; PHILEXFRANCE’99
– G90; LONDON 2000 – G92; ESPANA 2000 – LG97; HAFNIA 01 - LV88; ECTP 2006 - 95
pkt.; ESPANA 06 - LG95; ECTP 2007 – 95 pkt.; IBRA 2009 – LG95]
MARINHO, Francisco Sergio (Brazylia) Poczta morska [GRANADA’92 - LV89; GENOVA’92 G91; BRASILIANA’93 - G91; CAPEX’96 - G90; INDEPEX'97 - G93; ESPANA 2000 – LG96;
CHINA 2009 – G93]
OÉ Paul (Luksemburg) Krótka historia sztuki zachodniej [GENOVA’92 - V80; SINGAPORE’95 V80; BULGARIA 2009 LS75; INDONESIA 2012 – LS76]
PAN DE ALFARO Estanislao (Hiszpania) Przygody skautów [GRANADA’92 - V82; GENOVA’92 V84; ESPANA 2000 – V80; ITALY 2009 - V81; ECTP 2011 – 85 pkt.; INDONESIA 2012 –
LV88]
PEDRERO, Michel (Josette) (Francja) Jak rozpoznajemy ptaki [GENOVA’92 - V84;
SINGAPORE’95 - V80; ESPANA 2000 – G90; BELGICA 2001 – G92; HAFNIA 01 - LV88;
BANGKOK 2003 – G92; ESPANA 2004 – G94; ESPANA 06 – G90; ECTP 2007 – 90 pkt.;
CHINA 2009 – G90; PORTUGAL 2010 - G90]
PINIELLA CORBACHO Francisco (Hiszpania). Kronika odkryć Nowego Świata, aktualnie Podbój
horyzontu [GRANADA’92 - LV86; GENOVA’92 - LV86; BRASILIANA’93 - V83;
ISTANBUL’96 - LV87; PACIFIC'97 - LV87; INDONESIA 2012 – LV87]
RADZUWEIT Thomas (RFN) Rozwój ONZ [GENOVA’92 - LV86; CAPEX’96 - LV89;
INDEPEX'97 - G90; CHINA’99 – G91; PHILANIPPON’01 – G92; SINGAPORE 2004 – G92;
WASZYNGTON 2006 – G90; BELGICA 2006 – G90; ITALY 2009 - G93]
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RADZUWEIT, Thomas (RFN) Republika Waimarska [BANGKOK’93 – LV86; ISTANBUL’96 LV88; MOSKWA'97 - LV87; ISRAEL 98 - G90; ITALIA'98 - G90; IBRA’99 - G92;
PHILEXFRANCE’99 – G92; ESPANA 2000 – G91; BELGICA 2001 – G91; HAFNIA 01 - G92;
ANTWERPIA 2010 – G90]
ROŻEK Mieczysław (Polska) Ku szczytom gór [POLSKA’93 - V81; ANTWERPIA 2010 – V80;
ECTP 2011 – 81 pkt.]
SINI, Giorgio (Włochy) Pochodzenie, rozwój i rozprzestrzenianie się piłki nożnej w świecie ,
aktualnie Olimpijska i światowa piłka nożna [GENOVA’92 - LV89; ITALY 2009 - LV86]
SLETTEBO, Hallvard (Norwegia) Świat skautingu [PHILAKOREA’94 - V81; SINGAPORE’95 V80; MOSKWA'97 - V83; INDEPEX'97 - LV85; LONDON 2000 – LV88; HAFNIA 01 - G92;
BANGKOK 2003 – G93; WASZYNGTON 2006 – G91; CHINA 2009 – LG95; ANTWERPIA
2010 – LG95; PHILANIPPON 2011 – LG95]
SOLE, Brian (Wielka Brytania) Jeździmy rowerem [GENOVA’92 - V80; ITALIA'98 - V81;
PHILANIPPON’01 – LV86; PHILAKOREA 2002 – LV87; SINGAPORE 2004 – G90;
WASZYNGTON 2006 – G90; WIPA 2008 – G90; CHINA 2009 – G91; LONDON 2010 – G93]
TORNARE, Jean-Pierre (Szwajcaria) Ludwik van Bethoven [POLSKA’93 - V83; ITALIA'98 - LV85;
ESPANA 06 – LV89; BELGICA 2006 – V82; WIPA 2008 – V84]
Van den BOLD, Willem E.J. (Holandia) Czy mogę się przedstawić? Jestem automobil [GENOVA’92
- G93; POLSKA’93 - G90; PHILAKOREA’94 - G90; SINGAPORE’95 - G92; CAPEX’96 LG95; ISTANBUL’96 - G94; PACIFIC'97 - LG95; ISRAEL 98 - G93; PHILEXFRANCE’99 –
LG95; ECTP 2006 - 94 pkt.; ECTP 2007 – 95 pkt.]
VANTILLARD, Michel (Francja) Sól i sód [GENOVA’92 - LV86; CAPEX’96 - LV89F; ISRAEL 98
- G90; PHILEXFRANCE’99 – G91; LONDON 2000 – G92; PHILAKOREA 2002 – G91;
ESPANA 2004 – G93; WASZYNGTON 2006 – LG95; BELGICA 2006 - G93; ECTP 2007 – 94
pkt.]]
WEIBEL, Jeremias (Szwajcaria) Zafascynowanie życiem zwierząt [SINGAPORE’95 - V82; ISRAEL
98 - G90; IBRA’99 - G90; ITALY 2009 - V81]
Tak długi, czynny udział na wystawach filatelistycznych najwyższego szczebla, szczególnie w klasie
tematycznej, zasługuje na głębszą analizę. Są to eksponaty, które ciągle się zmieniają. Wprowadzanie
nowych regulaminów, czy też wytycznych do nich wymuszają na wystawcach ciągłą pracę. Eksponaty
te ciągle się zmieniają. Ulegają przebudowie plany, wprowadzany jest ciągle nowy i ciekawszy
materiał, w czym bardzo pomocne są portale aukcyjne. Przykładem niech będzie eksponat kol.
Mieczysława Rożka (Poznań), po raz pierwszy wystawiony w 1993 roku w Poznaniu. Od tego czasu
był chyba 6-7-krotnie zmieniany, udoskonalany. Tak czyni większość aktywnych i ambitnych
wystawców. W tej grupie nie ma eksponatów wyjętych z szafy, odkurzonych i wystawionych. To jest
naprawdę benedyktyńska, „mrówcza” praca.
Spośród tych 41. eksponatów, 5 rozpoczęło karierę od wyróżnień na poziomie medalu złotego lub
„tuż koło złota”. Eksponaty te przez około 15 lat utrzymują swój bardzo wysoki poziom. Do tych
eksponatów należą: W sprawie architektury, Trudne lata w Bohemii (1620-1918) i Czechosłowacji
(1918-1945); Poczta morska; Czy mogę się przedstawić? Jestem automobil oraz Sól i sód.
Kolejną grupę spośród omawianych stanowią eksponaty, które osiągnęły pełny, lub prawie pełny
rozwój. Do tej grupy zaliczam 16 eksponatów, wśród nich tak doskonałe opracowania jak Yannicka
DELAEY (Belgia), Wolfa HESSA (RFN), Jiri HORAKA (Czechy), Jörgena JÖRGENSENA (Dania),
Damiana LÄGE (RFN), Julio Pedroso MAIA (Portugalia), czy też Hallvarda SLETTEBO (Norwegia).
Wreszcie 3. grupa eksponatów, które przez ten okres nie uzyskały znaczącego postępu w ocenach.
Zaliczam do niej 20 eksponatów. Wszystkie z nich udoskonalane, w niczym nie przypominające
pierwowzorów. Czyżby na nich odbiło się „piętno pierwszej oceny”? Z doświadczenia wiem, że mniej
znaczące udoskonalenia eksponatu na każdą kolejną wystawę mogą ujść uwadze sędziów. Najlepszym
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wyjściem jest całkowita przebudowa eksponatu, na którą każdy zwiedzający, czy też sędzia musi
zwrócić uwagę.
Pragnę zwrócić uwagę, iż część aktualnych wystawców rozpoczynała swą karierę w klasach
młodzieżowych. Niestety, nie posiadam zapisów eksponatów tematycznych tych klas młodzieżowych,
stąd nie miałem możności prześledzenia ich kariery.
Ludwik K. Malendowicz

Klasyczne całostki pocztowe dla tematyków, czyli zaawansowana obrazkomania.
(5) Rwanda i Burundi. Karty pocztowe.
W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku bardzo gwałtownie rozwinęło się zainteresowanie krajów
Europy opanowywaniem Afryki. Podyktowane to było głównie licznymi bogactwami naturalnymi tam
występującymi oraz tanią siłą roboczą. Do krajów, które od dłuższego czasu były obecne w Afryce
(Wielka Brytania, Francja) dołączyły nowe - Niemcy, Belgia, Włochy oraz Hiszpania. Głównym
„rozgrywającym” w tej sprawie starał się zostać król Belgii Leopold II. Na zwołanej przez niego w
roku 1885 w Berlinie konferencji dokonano ostatecznego podziału terenów Afryki i ustalono strefy
wpływów państw kolonialnych, wśród których dominującą pozycję utrzymały Wielka Brytania
i Francja, zajmując łącznie 2/3 kontynentu afrykańskiego.
W tym okresie ekspansja nowych kolonizatorów objęła terytoria:
• Niemcy: 1884 - Kamerun i Afryka Południowo-Zachodnia; 1885 - Togo; 1889 - Królestwo
Rwandy oraz Królestwo Burundi; 1890 - Tanganika
• Belgia: 1884 - Kongo
• Włochy: 1882 - Erytrea; 1889 - Somalia; 1912 - Libia
• Hiszpania: 1884 - Sahara Hiszpańska, Gwinea Hiszpańska
Po I wojnie światowej byłe niemieckie posiadłości kolonialne w Afryce, na mocy Traktatu
Wersalskiego z 1919 r. przekształcono w terytoria mandatowe (po II wojnie światowej - terytoria
powiernicze ONZ).
W czasie I wojny światowej, w roku 1916 Królestwo Rwandy oraz Królestwo Burundi zostały zajęte
przez wojska belgijskie stacjonujące w Kongo Belgijskim. W 1924 r. Liga Narodów powierzyła
Belgii mandat gwarantujący pełną kontrolę nad tymi terenami. Do tego czasu nazywano je jako
„Terytoria Wschodniej Afryki Okupowane przez Belgię”, w roku 1924 oficjalna nazwa tych terenów
to Rwanda-Burundi (Ruanda-Urundi). Belgowie nie wypełniali zobowiązań wynikających
z przyznania im mandatu, zaprowadzając w Rwandzie-Burundi podobny system wyzysku jak
w Kongu Belgijskim.
Jak powyżej wspomniano, w roku 1916 wojska belgijskie zajęły, będące w posiadaniu Niemiec
Królestwa Rwandy i Burundi. Oczywiście, wprowadzono na tym terenie system pocztowy, który
wykorzystywał znaki pocztowe Konga Belgijskiego, w tym także ilustrowane karty pocztowe. Wg
J. Stibbe, użycie ilustrowanych kart pocztowych typu Konga Belgijskiego w Rwandzie i Burundi
można podzielić na dwa okresy: okres przejściowy (grudzień 1916 – styczeń 1918) oraz definitywny.
W okresie przejściowym na tym terenie stosowano ilustrowane karty pocztowe Konga Belgijskiego
(karty Konga Belgijskiego #42 i #43, , karty I serii, z ilustracjami 1-72 na każdej karcie, z
odmianami), o czym świadczą datowniki. Karty te często nie posiadały żadnych nadruków, na innych
zaś prawdopodobnie znajdowały się proste nadruki, chyba wykonywane ręcznie. W katalogu Stibbe
karty te oznaczone są jako RU #5 i RU #6.
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Okres definitywny związany jest z wydaniem ilustrowanych kart pocztowych typu Konga
Belgijskiego, ze znakiem opłaty typu palma, ale z nadrukiem w kolorze czarnym „EST AFRICAIN
ALLEMAND (Occupation Belge)/DUITSCH OOST AFRIKA (Belgische Bezetting)”. Karty te
natomiast posiadają inne ilustracje (1-50). W katalogu Stibbe karty te oznaczone są jako RU #11
i RU #12. W roku 1922 znak opłaty tych kart przedrukowano, posiadają one następujące oznaczenia:
RU #17 znak opłaty 15/5 c - jasno-zielono-żółty,
RU #18 znak opłaty 15/10 c - karminowy,
na obu kartach po 50 ilustracji.

Il. Karta pocztowa Konga Belgijskiego z nadrukiem w kolorze czarnym „EST AFRICAIN
ALLEMAND (Occupation Belge)/DUITSCH OOST AFRIKA (Belgische Bezetting)
Na znakomitej większości tych ilustrowanych kart, po stronie ilustracji znajduje się napis „EST
AFRICAIN ALLEMAND (Occupation Belge)/DUITSCH OOST AFRIKA (Belgische Bezetting)”,
podany jest numer ilustracji oraz opis widoku.
Na kartach tych m. in. widzimy:
• Udjidi - żaglówki na wodzie, osada (palmy);
• Gottorp - fabryka soli;
• Rutshuru – strażnica;
• Kigali - parada wojskowa, grupa tubylców Watuzi, koszary;
• Vers la Kagera - transport bagaży przez tubylców (na innej karcie po płaskiej lawie, na kolejnej
wzdłuż brzegu wody), kolumna tubylców transportująca amunicję, uzbrojeni tubylcy;
• Makala – dom gościnny (hotel);
• Lulanguru - stacja kolejowa;
• Kigoma - transport kolejowy, port;
• kolumna wojska w Rwandzie, obóz w tym kraju, działo broniące Kalemie, bateria artylerii na
górze Mitoko, pozycje obronne koło Mitoko;
• „siły publiczne” – odpoczynek;
• most Fortune na rzece (drewniany, prymitywny, 2 widoki);
• Musinga - król Rwandy;
• parowiec „Baron Dhanis”, torpedowiec „Netta”, parowiec „Götzen”;
• rzeka Kagera (5 widoków), pokonywanie rzeki Ruwuwu koło Biaramulo (piękne pirogi
z tubylcami, mosty), wodospady rzeki koło Rusomo;
• jezioro Kiwu;
• karawana koło Taboru, tubylcy-wojownicy;
• wioska Watuzi;
• góra Lubafu – odpoczynek;
• wejście Belgów do Taboru (3 widoki, w tym kolumna, konie ciągnące działa);
• zatoka Kigoma.
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Rwanda i Burundi.
Karta
pocztowa
z
ilustracją
nr
5:
maszerująca kolumna.

Rwanda i Burundi.
Karta
pocztowa
z
ilustracją
nr
7:
maszerująca
kolumna
przez lawę wulkaniczną.

Rwanda i Burundi.
Karta
pocztowa
z
ilustracją
nr
14:
torpedowiec „Netta”.

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 50, rok 2013

29

Rwanda i Burundi.
Karta
pocztowa z
ilustracją nr 15: rzeka
Kagera.

Rwanda i Burundi.
Karta
pocztowa z
ilustracją
nr
36:
przeprawa przez rzekę
Ruwuwu
koło
Biaramulo .

Rwanda i Burundi.
Karta
pocztowa z
ilustracją nr 45: most
szczęścia na rzece
Luvone.
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Najwięcej kart związanych jest z rzeką Kagera. Wypływa ona z jeziora Rweru, płynie wzdłuż granic
Rwandy i Burundi, Burundi i Tanzanii, Rwandy i Tanzanii oraz Ugandy i Tanzanii i wpływa do
jeziora Wiktorii w Ugandzie. To z tą rzeką związane jest także straszne ludobójstwo z roku 1994,
które doprowadziło do śmierci około miliona osób. Ciała ofiar masowo wrzucano do rzeki Kagera
a odnajdywano je często w jeziorze Wiktorii.
Kilka powyżej zaprezentowanych kart ilustruje ich piękno.
Źródła
Malendowicz, L.K.: Klasyczne całostki pocztowe dla tematyków, czyli zaawansowana obrazkomania.
(4) Kongo Belgijskie. Karty pocztowe. WWF 49: 141-147 (2012)
Stibbe, J.: Les Entires Postaux du Congo et du Ruanda-Urundi. Edition 1986. Edite par L'A.S.B.L.
„Pro-Post”, Bruxelles
wikipedia
www.congobelge.com
Ludwik K. Malendowicz

Klasyczne całostki pocztowe dla tematyków, czyli zaawansowana obrazkomania.
(6) Brazylia. Karty pocztowe.
W pierwszej połowie XX wieku, szczególnie w latach 1930-40 w wielu krajach zapanowała moda na
wydawanie ilustrowanych kart pocztowych przedstawiających najpiękniejsze miejsca i miasta,
również poświęcone wybitnym osobistościom. W tym kontekście należy wspomnieć o długoletniej
emisji ilustrowanych kart pocztowych Niemiec z cyklu „Lernt Deutschland kennen!”. Na uwagę
zasługują przepiękne karty Nowej Południowej Walii, Nowej Zelandii i Tasmanii (koniec XIX
i początek XX wieku). Mamy także swoje osiągnięcia w tym zakresie - w całym świecie polskie karty
z serii widokowej są wysoce cenione.
Także kraje Ameryki Środkowej oraz Południowej podjęły tę
inicjatywę. Do krajów tych należą m. in. Boliwia, Ekwador,
Panama, Peru, czy też Brazylia. W kolejnym odcinku
„obrazkomanii dla tematyków” pragnę czytelnikom przekazać
kilka informacji o kartach pocztowych Brazylii.
Jak wspominałem już we wcześniejszych odcinkach,
podstawowym katalogiem całostek pocztowych świata jest
katalog Higgins & Gage World Postal Stationery Catalog,
wydawany w latach 1964 - 1986. Obejmuje on 19 tomów (części)
oraz dodatki. Numeracja tego katalogu jest powszechnie używana
w całym świecie filatelistycznym - skrót H&G oraz numer
określają dany walor filatelistyczny. Niestety, katalog zawiera
tylko podstawowe informacje o walorze, nie podaje natomiast
informacji o ewentualnych ilustracjach. Podstawowe natomiast
informacje o ilustracjach na kartach pocztowych Brazylii zawiera
katalog opracowany przez Rolfa Haralda Meyera: Catalogo de
Selos do Brasil 1994. Volume IV - 1867 a 1993. Inteiros Postais
(1994). W piśmiennictwie filatelistycznym oznaczany jest on jako „RHM” (od imion i nazwiska
autora.
Z punktu widzenia zbieractwa tematycznego kilkadziesiąt ilustrowanych kart pocztowych Brazylii
wzbudza zrozumiałe zainteresowanie. Do najwcześniejszych należą:
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1908.(rok) 50 r. (nominał) H&G36, RHM BP-74 100-lecie otwarcia portu w Rio de Janeiro. Karol
I, król Portugalii oraz Affonso Penna, prezydent Brazylii. Ilustracja - postacie allegoryczne na tle
portu, z bardzo bogatą ornamentystyką, w kilku odmianach koloru.
1908.50 r.H&G37. RHM BP-77 Wystawa narodowa 1908 r. Rysunek alegoryczny, z wieloma
elementami interesującymi tematyków. Powyższe karty są pięknie wykonane, łatwo dostępne
i niedrogie. Dwie kolejne natomiast emisje ilustrowanych kart pocztowych Brazylii to rzadko
spotykane w eksponatach, poszukiwane i bardzo drogie karty pocztowe. Ukazały się one w 2. seriach,
w latach 1933 i 1934. Oto te wydania:
1933.11.15 VI Targi Międzynarodowe, Rio de Janeiro, wydrukowany znaczek to widok plaży
zatoki Botafogo, nominał 100 r. Rozmiary: 88/92 x 149/150 mm, na ilustracjach widoki Rio de
Janeiro (20 widoków). Wszystkie karty noszą jeden numer H&G43, natomiast w katalogu RHM
posiadają kolejne numery, które podaję:
BP 84 gmach deputowanych
BP 85 kanał Mangue
BP 86 wejście do portu
BP 87 targi
BP 88 Gruta da Imprensa - fragment alei Niemeyera
BP 89 kościół Matki Bożej Penha
BP 90 ogrody na placu paryskim
BP 91 ogrody i kościół Glory
BP 92 Głowa Cukru nad Zatoką Guanabara, z pomnikiem Chrystusa
BP 93 pałac Guanabara
BP 94 pałac Monroe
BP 95 pawilon Mauretański;
BP 96 fragment zatoki Botafogo
BP 97 fragment zatoki Botafogo
BP 98 plac Floriana
BP 99 plac Floriana i aleja Rio Branco
BP 100 plac Paryski
BP 101 plaża Botafogo
BP 102 teatr miejski
BP 103 nadbrzeże portowe
Na większości ilustracji widocznych jest wiele elementów wykorzystywanych w wystawiennictwie
tematycznym.
1934, marzec, widoki Brazylii, opis po portugalsku i esperanto, wydrukowany znaczek - aleja
palmowa ogrodu botanicznego, nominał 100 r. Rozmiary: 88/92 x 149/150 mm (39 widoków).
Również w tej serii wszystkie karty noszą jeden numer H&G44, natomiast w katalogu RHM posiadają
kolejne numery, które podaję poniżej. W wykazie tym drukiem wytłuszczonym podaję stan
(w Brazylii istnieje 26 stanów oraz Dystrykt Federalny) oraz Nordeste, czyli Region północnowschodni.
BP 104 Alagoas, wodospady Paulo Afonso
BP 105 Amazonia, Rio Negro - dopływ Amazonki, Manaus
BP 106 Amazonia, port Manaus na Rio Negro, dopływie Amazonki
BP 107 Bahia, miasto Cachoeira połączone mostem
BP 108 Ceará, zapora w Quixadá
BP 109 Rio de Janeiro, Teresópolis, sławne góry ze szczytem palec boży (Dedo de Deus)
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BP 110 Espírito Santo, port Vitoria
BP 111 Goiás, Pirenópolis, sławne wodospady
BP 112 Mato Grosso, miasto Corumbá
BP 113 Mato Grosso, Cuiabá (stolica stanu), kościół Matki Bożej Dobrej Zakonu
BP 114 Maranhão, São Luís (stolica stanu), plac św. Antoniego
BP 115 Minas Gerais, Juiz de Fora, miasto, potężny ośrodek przemysłowy
BP 116 Nordeste (Region północno-wschodni), palmy kokosowe.
BP 117 Nordeste (Region północno-wschodni), żaglówka
BP 118 Nordeste (Region północno-wschodni), tubylcy - gaucho
BP 119 Nordeste (Region północno-wschodni), plaża Cabo Branco
BP 120 Nordeste (Region północno-wschodni), zawody Vaquejada (ze zwierzętami)
BP 121 Nordeste (Region północno-wschodni), plaża, wędkarstwo
BP 122 Pará, Belem, plac
BP 123 Pará, Belem, teatr pokoju
BP 124 Paraná, tory kolejowe na linii Curitiba- Paranaguá
BP 125 Paraná, Guaira - nieistniejący już wodospad Sete Quedas na rzece Parana
BP 126 Paraná, wodospad Iguazu
BP 127 Paraná, miejscowość Ponta Grossa, słynne piaskowce w rezerwacie Vila Velha
BP 128 Alto Paraná, wodospad Iguazu
BP 129 Paraiba, João Pessoa (stolica stanu), plac Bela Vista z widokiem kościoła
BP 130 Paraiba, João Pessoa (stolica stanu), widok miasta
BP 131 Pernambuco, Recife (brazylijska Wenecja), widok nadbrzeża
BP 132 Pernambuco, Fernando de Noronha – archipelag na Oceanie Atlantyckim
BP 133 Piaui, Teresina (stolica stanu), szkoła
BP 134 Rio Grande do Norte, plaża Marbordo
BP 135 Rio Grande do Norte, Natal (stolica stanu), plaża Areia Preta
BP 136 Rio Grande do Sul, Porto Alegre (stolica stanu), plac Argentyny
BP 137 Rio Grande do Sul, Porto Alegre (stolica stanu), poczta i telegraf
BP 138 Santa Catarina, wodospad Rio Preto
BP 139 São Paulo, São Paulo (stolica stanu), park Don Pedro II
BP 140 São Paulo, São Paulo (stolica stanu), plac da Sé
BP 141 São Paulo, Santos, panorama miasta
BP 142 Sergipe, Aracaju (stolica stanu), katedra
Kilka zaprezentowanych kart ilustruje ich piękno. Bardzo dziękuję koledze Luizowi Paulo Cunha
z Brazylii, członkowi Komisji Tematycznej FIP, za pomoc w przygotowaniu artykułu.
Źródła:
Encyklopedia Filatelistyki. Red. T. Hampel. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa (1993)
Higgins & Gage World Postal Stationery Catalog (1964-1986)
Meyer, Rolf Harald: Catalogo de Selos do Brasil 1994. Volume IV - 1867 a 1993. Inteiros Postais
(1994)
Ludwik K. Malendowicz
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Brazylia. 1908 r. Karta
pocztowa
H&G36,
RHM BP-74: 100-lecie
otwarcia portu w Rio de
Janeiro.

Brazylia. 1933 r. Karta
pocztowa wydana z
okazji
VI
Targów
Międzynarodowych (20
widoków
Rio
de
Janeiro).
Wszystkie
karty noszą jeden numer
H&G43, RHM BP 88 –
ilustracja: Gruta da
Imprensa - fragment alei
Niemeyera.

Brazylia. 1933 r. Karta
pocztowa wydana z
okazji
VI
Targów
Międzynarodowych (20
widoków
Rio
de
Janeiro).
Wszystkie
karty noszą jeden numer
H&G43, RHM BP 92 –
ilustracja: Głowa Cukru
nad Zatoką Guanabara,
z pomnikiem Chrystusa
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Brazylia. 1933 r. Karta
pocztowa
wydana
z okazji VI Targów
Międzynarodowych
(20 widoków Rio de
Janeiro).
Wszystkie
karty noszą jeden
numer H&G43, RHM
BP 101 – ilustracja:
plaża Botafogo.

Brazylia. 1934 r. Karty
pocztowe
przedstawiające widoki
Brazylii (39 widoków),
opis po portugalsku
i esperanto. Wszystkie
karty noszą jeden
numer H&G44, RHM
BP 104 - ilustracja:
Alagoas, wodospady
Paulo Afonso.

Brazylia. 1934 r. Karty
pocztowe
przedstawiające widoki
Brazylii (39 widoków),
opis po portugalsku
i esperanto. Wszystkie
karty noszą jeden
numer H&G43, RHM
BP 106 – ilustracja:
Amazonia,
port
Manaus.
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Brazylia. 1934 r. Karty
pocztowe
przedstawiające widoki
Brazylii (39 widoków),
opis po portugalsku
i esperanto. Wszystkie
karty noszą jeden numer
H&G44, RHM BP 108 ilustracja: Ceará, zapora
w Quixadá.

Brazylia. 1934 r. Karty
pocztowe
przedstawiające widoki
Brazylii (39 widoków),
opis po portugalsku
i esperanto. Wszystkie
karty noszą jeden numer
H&G43, RHM BP 109
– ilustracja: Rio de
Janeiro,
Teresópolis,
sławne góry ze szczytem
palec boży (Dedo de
Deus).

Brazylia. 1934 r. Karty
pocztowe
przedstawiające widoki
Brazylii (39 widoków),
opis po portugalsku
i esperanto. Wszystkie
karty noszą jeden numer
H&G43, RHM BP 111
– ilustracja: Goiás,
Pirenópolis,
sławne
wodospady
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