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Od Redakcji
Oddajemy do rąk czytelników kolejny zeszyt Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych. Jak
zwykle, rozpoczyna go kronikarski zapis naszej działalności, a aktywność naszych członków
zasługuje na uznanie. Zamieszczamy informacje o dwóch wycieczkach Koła PZF w Gostyniu na
wystawy w kraju.
W dziale „Wielkopolana” prezentujemy wykaz kart pocztowych z elementami dotyczącymi
Wielkopolski, datowników stosowanych w Wielkopolsce w III kwartale roku 2014 oraz o pocztach
specjalnych. O tych ostatnich zamieszczamy zasadnicze informacje (wyciągi z regulaminów) oraz
szczegółowe sprawozdania z Poczty Szybowcowej z okazji 33. Szybowcowych Mistrzostw Świata
w Lesznie oraz Poczty Balonowej z okazji 1. Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet w Lesznie. Kol.
Antoni Zgórecki pisze o gnieźnieńskich cenzurach powstania wielkopolskiego a kol. Stefan Petriuk
o ciekawej cenzurze z Poznania.
W dziale poświęconym pokazom i wystawom zamieszczamy informacje o 2. pokazach
zorganizowanych przez kol. Romana Wikieła (Trzcianka, Rąbin). Koło Miejskie PZF w Lesznie
zorganizowało bardzo ciekawą wystawę „Poczta szybowcowa i balonowa. 1926-2014”, a Państwo
Danielewiczowie zorganizowali kolejne pokazy filatelistyczne poświęcone św. Janowi Pawłowi II.
W niniejszym zeszycie Wielkopolskich Wiadomosci Filatelistycznych piszemy też o II Mistrzostwach
Polski w filatelistyce tematycznej PSZCZYNA 2014, o VII Bałtyckim Festiwalu Znaczka oraz XVI
Debiutach w Koszalinie. Zamieszczamy także informację ogólną i tematyczną o Światowej Wystawie
Filatelistycznej PHILAKOREA 2014.
Wreszcie prezentujemy analizę planu i fragmentów eksponatu kol. prof. Damiana Läge
„Zafascynowani piórami – jak ptaki inspirują ludzi”. Nie musimy zapewniać czytelników, że eksponat
jest fascynujący (podobnie jak ptasie pióra!).
Wszystkim życzymy przyjemnej lektury.
Poznań, 2014.09.30
Zespół Redakcyjny WWF
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Z KRONIKI OKRĘGU - III KWARTAŁ 2014
2014.06.05-08. Gostyń. Koło Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego
w Gostyniu zorganizowało dwudniową wycieczkę po Dolnym Śląsku, by móc zwiedzić Krajową
Wystawę Filatelistyczną KAMIENNA GÓRA 2014. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu
Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2014.06.24-07.04. Trzcianka. W Bibliotece Publicznej w Trzciance zorganizowano wystawę
filatelistyczną „50 lat kolekcjonerskiej pasji” Romana Wikieła. Szczegóły w dalszej części
niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2014.07.08-13. Odessa (Ukraina). Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna ODESSAPHILEX
2014, z okazji 220. rocznicy powstania miasta. Udział kol. Marka Zbierskiego (Poznań) który za
eksponat Dokumentacja obrotu pocztowego w Polsce V 1924 - IX 1939 (Taryfy pocztowe) uzyskał
dyplom w stopniu medalu pozłacanego (klasa historii poczty).
2014.07.27. Leszno. Z okazji 33. Szybowcowych Mistrzostw Świata w Lesznie, Koło Miejskie PZF
w Lesznie było współorganizatorem poczty balonowej. Szczegóły w dalszej części niniejszego
zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2014.07.28-09.14. Leszno. Z okazji 33. Szybowcowych Mistrzostw Świata oraz I Balonowych
Mistrzostw Świata Kobiet, Koło Miejskie PZF zorganizowało w salach Muzeum Okręgowego
w Lesznie wystawę "Poczta Szybowcowa i Balonowa 1926-2014. Szczegóły w dalszej części
niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2014.08.01-09.30. Poznań. Znany ze swej wyjątkowo aktywnej działalności wystawienniczej kol.
Dionizy Danielewicz zorganizował kolejne pokazy filatelistyczne w Poznaniu. Od 1 sierpnia do 30
września 2014 r. w Urzędach Pocztowych nr 2 przy Dworcu Zachodnim w Poznaniu (ul. Głogowska
17) oraz nr 9 (ul. 23 Lutego 28) w ramach kontynuacji cyklu pokazów „Święty Jan Paweł II na
znaczkach pocztowych świata” zaprezentował wierne reprodukcje wybranych fragmentów swych
zbiorów. Ilustracje w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości
Filatelistycznych.
2014.08.21-24. Pszczyna. II Mistrzostwa Polski w Filatelistyce Tematycznej. Udział wystawców
z Okręgu Wielkopolskiego PZF: kol. Mirosław Jasicki (Poznań) za eksponat Pojazdem konnym przez
stulecia otrzymał 77 pkt. i medal duży pozłacany; kol. Mieczysław Rożek (Poznań) za eksponat Ku
szczytom gór otrzymał 88 pkt., uzyskał medal duży złoty i w swojej klasie został mistrzem. Kol.
Rożek został także wicemistrzem Polski w Filatelistyce Tematycznej. W klasie pozakonkursowej
wystawy prezentowane najlepsze polskie eksponaty tematyczne, w tym opracowania: kol. Janusza
Jaskulskiego (Poznań) Wędkarstwo – moje hobby, kol. Ryszarda Prange (Poznań) Winorośl i wino –
dary bogów, słońca i ziemi oraz Koszykówka. Kocham tą grę i kol. Marka Zbierskiego (Poznań)
Chemia - klucz do lepszego życia. Dalsze informacje o wystawie na następnych stronach
Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2014.08.21-24. Pszczyna. II Mistrzostwa Polski w Filatelistyce Tematycznej. Przewodniczącym Sądu
Konkursowego wystawy był kol. Ryszard Prange (Poznań), członkiem kol. Marek Zbierski (Poznań).
2014.08.23. Pszczyna. W Pszczyńskim Centrum Kultury przy ul. Piastowskiej 1, odbyła się
Uroczysta, XV Gala Polskiej Kapituły Filatelistycznej. W kategorii „Najlepszy wystawca roku”
statuetkę otrzymał kol. Ryszard Prange (Poznań). Nominowanym do „Prymusa” był także kol.
Mieczysław Rożek (Poznań).
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2014.09.06. Poznań. W gościnnej sali Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul.
Kramarska 2, odbyło się kwartalne spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym uczestniczyło ponad
20 osób z całego kraju.
2014.09.08. Leszno. Koło Miejskie PZF w Lesznie współorganizatorem poczty balonowej z okazji
I Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet, które odbyły się w tym mieście. Szczegóły w dalszej części
niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2014.09.09-13. Koszalin. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna 60 LAT KOSZALIŃSKIEGO
OKRĘGU PZF oraz Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna DEBIUTY XVI (III stopnia). Udział
wystawców z Okręgu Wielkopolskiego PZF: kol. Andrzej Dudek (Gostyń), za eksponat Gostyń
otrzymał dyplom w randze medalu srebrnego (klasa historii poczty, 58 pkt.); kol. Andrzej Świdurski
(Gostyń) za eksponat A słowo ciałem się stało otrzymał medal posrebrzany (klasa tematyczna, 54
pkt.); kol. Ewa Jankowiak (Gostyń) za eksponat Architektura otrzymała medal brązowy (klasa
tematyczna, 46 pkt.); kol. Szymon Krawiec (Borek Wlkp.) za eksponat Polska i Polacy w czasie II
wojny światowej 1939-1945 otrzymał dyplom w randze medalu dużego pozłacanego (klasa
młodzieżowa, 71 pkt.); Koło PZF przy GOK Borek Wlkp. za eksponat Przyroda polska otrzymało
medal brązowy (klasa młodzieżowa, 45 pkt.).
2014.09.09-13. Koszalin. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna 60 LAT KOSZALIŃSKIEGO
OKRĘGU PZF oraz Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna DEBIUTY XVI (III stopnia). Kol.
Mieczysław Rożek był członkiem sądu konkursowego.
2014.09.11-14. Gostyń. Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu. Wycieczka na VII
Bałtycki Festiwal Znaczka 2014 w Koszalinie. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu
Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2014.09.13. Lugano (Szwajcaria). Kongres FEPA (Europejska Federacja Stowarzyszeń
Filatelistycznych). Delegatem Polskiego Związku Filatelistów na Kongres był kol. Ludwik
K. Malendowicz.
2014.09.13. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2014.09.15-30. Poznań. Wystawa Filatelistyczna „Solidarność. Poczta Podziemna w PRL”. Sala
konferencyjna Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Poznań, ul. Metalowa 7.
W Komitecie Organizacyjnym Wystawy byli m. in. kol. Dionizy Danielewicz oraz kol. Piotr Koschel.
2014.09.28. Rąbin. Obchody „220. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej 1794-2014”. Szczegóły
w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
Czerwiec 2014
Z okazji 52. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego „Gniezno i Poznań – tu Polska się
zaczęła”(Gniezno, 19-22 czerwca 2014 r.) ukazał się Informator
konkursu. Wydawnictwo powstało wspólnym wysiłkiem Komisji ds.
Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF oraz Okręgu Wielkopolskiego
PZF. Obok podstawowych informacji - planu, spisu uczestników,
regulaminów itd., zamieszczono w nim bardzo ciekawy artykuł kol.
Antoniego Zgóreckiego Gniezno, w którym autor opisał historię
poczty pierwszej stolicy Polski.
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Sierpień 2014
Ukazał się kolejny zeszyt - nr 10 Biuletynu Klubu Zainteresowań PZF Filatelistów Tematyków.
W biuletynie obejmującym 64 strony oraz kolorową okładkę zamieszczono szereg opracowań
i informacji, m. in.: „Nasza inicjatywa była strzałem w dziesiątkę” (Marek Zbierski); kronika
sukcesów członków Klubu; „Narracja tematyczna” (Ryszard Prange); „Muzyka i filatelistyka w moim
życiu” (Yukio Onuma) (jest to skrót przemówienia podczas otwarcia wystawy specjalnej wersji jego
eksponatu o Beethovenie jesienią 2012 roku w domu urodzin Beethovena w Bonn); z cyklu
„Eksponaty Mistrzów” kol. Ryszard Prange omawia eksponat kol. Yukio Onumy L. v. Beethoven –
jego życie w kontekście historycznym i jego spuścizna. Dalsza część zeszytu zawiera opracowania:
„Nadruk na odwrocie znaczka w służbie reklamy” (Marek Zbierski); „Stemple dodatkowe na
przesyłkach Łotwy” (Krzysztof Trawiński / Maciej Kandulski / Marek Zbierski); „Zwolnione z opłaty
(1)” (Ryszard Prange); „Sędziowie mnie nie zrozumieli” (Krzysztof Trawiński); „Rady warte
zapamiętania i stosowania (3)” (Ryszard Prange); „Klasa Otwarta – nowoczesność w filatelistyce?”
(Marek Zbierski). W dziale „Pożółkłe kartki tematyczne” zamieszczono „Uwagi jury dla wystawców
tematycznych” (Antoni Kurczyński). Kolejny ciekawy zeszyt - gratulacje dla autorów.
Wrzesień 2014
Ukazał się kolejny, nr 119 Informatora Klubowego Święty Gabriel. Zeszyt obejmuje 24. strony druku
(z okładkami), cały wydany w kolorze. Zeszyt poświęcony jest 75. rocznicy urodzin Kardynała
Zenona Grocholewskiego, Protektora Klubu „Święty Gabriel”. Wyjątkowo interesującym jest
szerokie przedstawienie sylwetki dostojnego Jubilata opracowane przez kol. Bogdana Michalaka „Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, Protektor Klubu „Święty Gabriel”. Ponadto w numerze
znajdują się opracowania kol. B. Michalaka „600. rocznica urodzin św. Jana z Dukli, patrona Polski”,
„500 lat Diecezji Funchal”, „Papież Franciszek”, „Poliklinika Gemelli - oficjalny szpital papieży”,
„Święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II”, „Watykan”, „Św. papież Jan
Paweł II”, „Nowości Polskie 2014 roku” i „Nowości zagraniczne”. W zeszycie także ciekawa kronika
klubu. Kolejny ciekawy zeszyt - gratulacje dla wydawcy i autora.

Z ŻYCIA KÓŁ
Koło PZF w Gostyniu. Wycieczka na KWF KAMIENNA GÓRA 2014
Członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu
zorganizowali dwudniową wycieczkę po Dolnym Śląsku, by móc zobaczyć Krajową Wystawę
Filatelistyczną „Kamienna Góra 2014”. Odbywała się ona w dniach od 5 do 8 czerwca 2014 roku.
Gostyńscy filateliści obecni byli na Palmaresie imprezy.
Na wystawie Andrzej Dudek zaprezentował w klasie Historia Poczty Polskiej eksponat „Gostyń”, za
który otrzymał medal posrebrzany. Były również wystawiane dwa eksponaty z Koła Młodzieżowego
działającego przy MGOK w Borku Wielkopolskim. Szymon Krawiec za „Polska i Polacy w czasie II
wojny światowej 1939-1945” zdobył medal pozłacany, a eksponat Koła „Przyroda Polski” – medal
duży srebrny.
Podczas naszego pobytu na Dolnym Śląsku zwiedziliśmy Kamienną Górę, Krzeszów, Bolków, Jawor.
Zaś podczas pobytu na kwaterze w Opawie odbyliśmy owocne spotkanie z kol. Andrzejem Skorkiem
oraz filatelistami z Okręgu Koszalińskiego PZF.
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Il. 1. Uczestnicy wycieczki na Krajowej Wystawie
Filatelistycznej KAMIENNA GÓRA 2014

Il. 2. Kol Andrzej Dudek przed swoim
eksponatem na Krajowej Wystawie
Filatelistycznej KAMIENNA GÓRA 2014.
Andrzej Dudek

Wycieczka Koła PZF w Gostyniu na VII Bałtycki Festiwal Znaczka 2014 w Koszalinie,
wrzesień 2014 r.
W dniach od 9 do 13 września 2014 roku w Koszalinie czynna była wystawa filatelistyczna VII
Bałtycki Festiwal Znaczka 2014 „60 lat Koszalińskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów” oraz
młodzieżowa ekspozycja „Debiuty XVI”. Na wystawę zostały przyjęte trzy eksponaty z koła PZF im.
Wacława Boratyńskiego w Gostyniu.
Zaproszenie do Koszalina na uroczyste zakończenie wystawy było zachętą do zorganizowania przez
nasze Koło oraz Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne wyjazdu na Pomorze Zachodnie. W sobotę 13
września w Centrum Rozrywki „Na Pięterku” KSM „Przylesie” w Koszalinie podczas uroczystego
palmaresu odbyło się wręczenie medali, pucharów oraz nagród rzeczowych dla wyróżnionych
eksponatów wystawowych.
Andrzej Dudek otrzymał medal srebrny oraz puchar pamiątkowy za eksponat Gostyń, Andrzej
Świdurski za eksponat A słowo ciałem się stało medal posrebrzany, Ewa Jankowiak za eksponat
Architektura medal brązowy. W prezentacji uczestniczyły także dwa eksponaty z koła
młodzieżowego z Borku Wielkopolskiego – Szymona Krawca eksponat Polska i Polacy w czasie II
wojny światowej 1939-1945 – otrzymał medal duży pozłacany oraz puchar pamiątkowy.
Przez pięć dni gościliśmy na Pomorzu Zachodnim. W drodze na wybrzeże odwiedziliśmy Górkę
Klasztorną, najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce. Oprócz Koszalina, Łeby, gdzie mieliśmy bazę
noclegową, odwiedziliśmy również Lębork, Darłowo, Jarosławiec, Ustkę, Dobrzycę.
Wyjazd pozwolił nam nawiązać nowe kontakty z filatelistami z Okręgu Koszalińskiego PZF oraz
z wystawcami z całej Polski. O naszych eksponatach rozmawialiśmy z sędziami filatelistycznymi.
Długą rozmowę odbyliśmy z Andrzejem Skorkiem, Prezesem Zarządu Okręgu Koszalińskiego PZF
oraz komisarzem wystawy - kol. Jerzym Musiałem. Otrzymaliśmy zaproszenie na kolejną wystawę,
która odbędzie się w przyszłym roku.
Andrzej Dudek
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Fot. 1. Spotkanie uczestników wycieczki na VII Bałtycki Festiwal Znaczka 2014 „60 lat
Koszalińskiego Okręgu Polskiego Związku Filatelistów” z Prezesem ZO Koszalińskiego PZF kol.
Andrzejem Skorkiem.

Fot. 2. Kol. Andrzej Dudek otrzymuje puchar z rąk Kazimiery Hołub, Przewodniczącej Rady Osiedla
im. M. Wańkowicza w Koszalinie.
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Fot. 3. Uczestnicy wycieczki.
Fot. Archiwum PZF Koło Gostyń

KARTY POCZTOWE – III KWARTAŁ 2014
Karty pocztowe „Arboreta i Ogrody Botaniczne w Polsce”.
Dwie karty pocztowe emisji „Arboreta i Ogrody Botaniczne w Polsce”, o nominale 2,35 zł każda,
wprowadzono do obiegu pocztowego 23 sierpnia 2014 roku. Obie dotyczą Wielkopolski. Do znaków
opłaty pocztowej dołączono przywieszkę z napisem: PRIORYTET.
Na znakach opłaty i ilustracjach kart przedstawiono:
1. Na znaku opłaty żółtnicę pomarańczową (Maclura pomifera), w części ilustracyjnej ekspozycję
roślin i miejsc charakterystycznych dla Instytutu Dendrologii PAN, Arboretum w Kórniku.
2. Na znaku opłaty lotos orzechodajny (Nelumbo nucifera Gaertn), w części ilustracyjnej ekspozycję
roślin charakterystycznych dla Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.
W Katalogu polskich znaków pocztowych tom II Fischera karty sklasyfikowane są pod numerami
1682 i 1683.
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Karty o wymiarach 148 x 105 mm, wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową, na kartonie
białym, w nakładzie po 23.500 sztuk każdej. Projekt: Agata Tobolczyk.

Karta pocztowa Fi 1682

Karta pocztowa Fi 1683
W pierwszym dniu obiegu stosowano datowniki okolicznościowe w UP Poznań 37 i UP Kurnik.
Bogumił Ciesielski
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 51, rok 2014
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE – III KWARTAŁ 2014
2014.07.27. UP 64-100 Leszno 1. Datownik okrągły z następująca treścią: „33SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA 27.07.2014-LESZNO 1” z sylwetkami szybowców nad
dachami Leszna. Datownik projektował Wojciech Akuszewski.
2014.08.23. UP 62-035 Kórnik. Datownik nieregularny z napisem „Arboreta i Ogrody
Botaniczne w Polsce Kórnik 23.08.2014”. N rycinie stylizowana korona drzewa. Datownik wydano
z okazji wydania całostki z serii Arboreta i Ogrody Botaniczne w Polsce – Instytut Dendrologii PAN
w Kórniku. Arboretum w Kórniku. Projektantem karty i datownika jest Agata Tobolczyk.
2014.08.23. UP 60-580 Poznań 37. Datownik nieregularny z napisem „Arboreta i Ogrody
Botaniczne w Polsce Poznań 37 23.08.2014”. Na rycinie stylizowana baletnica. Datownik wydano
z okazji wydania całostki z serii Arboreta i Ogrody Botaniczne w Polsce – Ogród Botaniczny
w Poznaniu. Projektantem karty i datownika jest Agata Tobolczyk.

2014.09.06. UP 63-500 Ostrzeszów 1. Datownik okrągły, dwuobrączkowy z napisem „100
LAT HARCERSTWA W OSTRZESZOWIE 06.09.2014”. W środku stylizowany rysunek baszty
z lilijką harcerską i lata 1914-2014. Projektantem datownika jest Anna Jędrzejewska.
2014.09.08. UP 64-100 Leszno 1. Datownik w kształcie balona z następująca treścią: „1.
BALONOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET 08.09.2014-LESZNO 1” z rysunkiem balonu
z jedynką. Datownik projektował Wojciech Akuszewski.
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DATOWNIK STAŁY, OZDOBNY, ZE ZMIENNĄ DATĄ – III KWARTAŁ 2014
Od 2014.08.01. do 2014.12.31. UP 62-800 Kalisz 1. Datownik okrągły z treścią „100.
rocznica zburzenia miasta 1914-2014 KALISZ 1”. W środku rysunek herbu miasta. Projektowała
Anna Garczarek.

Kazimierz Krawiarz

POCZTY SPECJALNE – III KWARTAŁ 2014
Poczta Szybowcowa z okazji 33. Szybowcowych Mistrzostw Świata. Leszno 2014.07.27.
Wyciąg z regulaminu.
Regulamin „Poczty Szybowcowej” organizowanej z okazji 33. Szybowcowych Mistrzostw
Świata organizowanych w Lesznie w dniu 27.07.2014 r. (wyciąg).
1. Organizatorami „Poczty Szybowcowej” są: Biuro Marketingu i Filatelistyki Regionalny
koordynator ds. Filatelistyki, Region Sieci w Poznaniu, Komitet Organizacyjny - Koło PZF
w Lesznie, Centralna Szkoła Szybowcowa AP w Lesznie.
2. „Poczta Szybowcowa” zostanie zorganizowana w dniu 27 lipca 2014 r. z okazji 33.
Szybowcowych Mistrzostw Świata. Przewóz przesyłek nastąpi Szybowcem na trasie z lotniska
Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie na lotnisko w Poznaniu - obszar obsługiwany przez
Region Sieci w Poznaniu.
6. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Szybowcową” będą również przyjmowane w dniu 27
lipca 2014 r. na stoisku okolicznościowym odbywającym się na terenie lotniska Centralnej Szkoły
Szybowcowej w Lesznie podczas trwania 33. Szybowcowych Mistrzostwa Świata.
7. Przesyłki dopuszczone do przewozu „Pocztą Szybowcową” zostaną oznaczone kolejnym numerem
oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem „33. SZYBOWCOWE
MISTRZOSTWA ŚWIATA 27.07.2014 LESZNO”.
9. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą Szybowcową” pracownicy Urzędu Pocztowego
Leszno 1 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - członkowi załogi
szybowca celem przewiezienia ich na zaplanowanej trasie: lotnisko w Lesznie - lotnisko w Poznaniu.
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10. Po przewiezieniu „Pocztą Szybowcową” przesyłki zostaną przekazane przez upoważnionego
członka załogi szybowca - upoważnionej osobie celem ich przewiezienia i przekazania pracownikom
Urzędu Pocztowego Poznań 2 gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz
stemplem informacyjnym o treści: PRZEWIEZIONO MOTOSZYBOWCEM OGAR SP 0024
pilot prof. Waldemar Ratajczak, członek załogi Lech Woźny. Następnie przesyłki zostaną
przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu
04.06.2014 r.
źródło: Poczta Polska

Poczta Kolejowa z okazji 700 lat udokumentowanego winiarstwa oraz corocznego święta
Winobranie w Zielonej Górze. 2014.09.06. Wyciąg z regulaminu.
Regulamin „Poczty Kolejowej” organizowanej w dniu 06.09.2014 r. z okazji 700 lat
udokumentowanego winiarstwa oraz corocznego święta Winobranie w Zielonej Górze (wyciąg).
1. Organizatorami „Poczty Kolejowej” są: Biuro
Marketingu
i
Filatelistyki
Regionalny
koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region
Sieci w Gorzowie Wlkp., Region Sieci
w Poznaniu, Fundacja na rzecz Lubuskiego
Dziedzictwa, Instytut Rozwoju i Promocji Kolei
w Poznaniu.
2. „Poczta Kolejowa” zostanie zorganizowana w dniu 06 września 2014 r. z okazji święta „700 lat
UDOKUMENTOWANEGO WINIARSWA” oraz „WINOBRANIA”. Przewóz przesyłek nastąpi
Pociągiem WINNICZEK na trasie: stoisko okolicznościowe w Zielonej Górze (obszar obsługiwany
przez Region Sieci w Gorzowie Wlkp.) - Dworzec Kolejowy w Zielonej Górze - Dworzec Kolejowy
w Poznaniu - Urząd Pocztowy Poznań 2.
7. Przesyłki dopuszczone do przewozu „Pocztą Kolejową” zostaną przez pracowników Urzędu
Pocztowego Zielona Góra 1 ostemplowane datownikiem ozdobnym ze zmienną datą z hasłem
„WINOBRANIE”.
8. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą Kolejową” pracownicy Urzędu Pocztowego Zielona
Góra 1 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia
„Pocztą Kolejową” na zaplanowanej trasie: Dworzec Kolejowy w Zielonej Górze - Dworzec
Kolejowy w Poznaniu.
9. Po przewiezieniu „Pocztą Kolejową” przesyłki zostaną opracowane przez pracownika Urzędu
Pocztowego Poznań 2, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem
informacyjnym o treści: PRZEWIEZIONO POCIĄGIEM WINNICZEK na trasie Zielona Góra Poznań. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 07
sierpnia 2014 r.
źródło: Poczta Polska
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Poczta Balonowa z okazji 1. Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet. Leszno 2014.09.08.
Wyciąg z regulaminu.
Regulamin „Poczty Balonowej” organizowanej z okazji 1. Balonowych Mistrzostw Świata
Kobiet organizowanych w Lesznie w dniu 08.09.2014 r. (wyciąg).
1. Organizatorami „Poczty Balonowej” są: Biuro Marketingu i Filatelistyki Regionalny koordynator
ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Komitet Organizacyjny - Koło PZF w Lesznie,
Leszczyński Klub Balonowy w Lesznie.
2. „Poczta Balonowa” zostanie zorganizowana w dniu 08 września 2014 r. z okazji 1. Balonowych
Mistrzostw Świata Kobiet. Start balonu nastąpi z lotniska Centralnej Szkoły Szybowcowej
w Lesznie. Przewóz przesyłek nastąpi balonem na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci
w Poznaniu.
6. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Balonową” będą również przyjmowane w dniu 08
września 2014 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym w dniu otwarcia mistrzostw na
terenie Hotelu "Akwawit" w Lesznie.
7. Przesyłki dopuszczone do przewozu „Pocztą Balonową” zostaną oznaczone kolejnym numerem
oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem „1. BALONOWE MISTRZOSTWA
ŚWIATA KOBIET 08.09.2014 LESZNO”.
9. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą Balonową” pracownicy Urzędu Pocztowego Leszno
1 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - członkowi załogi balonu
celem przewiezienia ich „Pocztą Balonową”.
10. Po przewiezieniu „Pocztą Balonową” przesyłki zostaną przekazane przez upoważnionego członka
załogi balonu - upoważnionej osobie celem ich przewiezienia i przekazania pracownikom Urzędu
Pocztowego znajdującego się najbliżej miejsca lądowania, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem
eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: PRZEWIEZIONO BALONEM MRÓZ
SP-BWP pilot Bogdan Prawicki członek załogi Anna Plewa -Śróda. Następnie przesyłki zostaną
przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu
04.06.2014 r.
źródło: Poczta Polska
opracował: Jerzy Fischer
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Poczta Szybowcowa z okazji 33. Szybowcowych Mistrzostw Świata w Lesznie.
2014.07.27. Sprawozdanie.

W dniu 27 lipca 2014 roku w Lesznie zorganizowana została
„Poczta Szybowcowa” z okazji 33. Szybowcowych Mistrzostw
Świata w Lesznie.
Organizatorami Poczty Szybowcowej byli: Biuro Marketingu
i Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki, Poczta
Polska S.A. Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1,
Centralna Szkoła Szybowcowa AP w Lesznie oraz Komitet
Organizacyjny Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie.
Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro
Marketingu i Filatelistyki w dniu 04 czerwca 2014 roku. Do
przewozu Pocztą Szybowcową zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe
i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
Łącznie do przewozu szybowcem przygotowano 954 przesyłki w tym:
przesyłek poleconych: 75 szt. z czego:
przesyłek krajowych priorytetowych było 27szt.,
przesyłek krajowych ekonomicznych 48 szt.
przesyłek zwykłych: 879 szt. z czego:
przesyłek krajowych było 784 szt., w tym:
priorytetowych 36 szt.,
ekonomicznych 748 szt.
przesyłek zagranicznych było 95 szt., w tym:
priorytetowych 52 szt.,
ekonomicznych 43 szt.
Przesyłki zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym
z hasłem: „33. SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA 27.07.2014 LESZNO 1”, a listy
polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”. Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę
listową, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała
upoważnionemu członkowi załogi Lechowi Woźnemu, prezesowi Koła PZF w Lesznie.
Start z lotniska Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie motoszybowca o nazwie OGAR SP 0024
nastąpił o godzinie 13.45 z załogą w składzie: pilot prof. Waldemar Ratajczak i członek załogi Lech
Woźny. Odprawa poczty specjalnej odbyła się 27.07.2014 r., w dniu rozpoczęcia zawodów 33.
Szybowcowych Mistrzostw Świata. Podczas odprawy poczty obecni byli: przedstawiciele Koła PZF
w Lesznie, pracownicy Poczty Polskiej S.A. z: UP Leszno 1, Regionu Sieci Sekcji Koordynacji
Sprzedaży w Lesznie oraz Działu Marketingu w Poznaniu.
Przewieziony ładunek pocztowy po wylądowaniu motoszybowca o godz. 16.05 na lotnisku im. Wandy
Modlibowskiej w Kobylnicy został przekazany przez upoważnionego członka załogi Lecha Woźnego
do najbliższej miejsca lądowania motoszybowca placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 60700 Poznań 2.
W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie
datownikiem eksploatacyjnym „Poznań 2 27.07.2014” i inicjałami „AAŁ” między dwoma
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gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści „PRZEWIEZIONO MOTOSZYBOWCEM
OGAR SP 0024, pilot: prof. Waldemar Ratajczak, członek załogi: Lech Woźny”.
Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło PZF w Lesznie i Pocztę Polską S.A.:
1. Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej „Poczta Szybowcowa” z logo 33.
Szybowcowych Mistrzostw Świata, wydane w arkuszach po 9 szt., w nakładzie 909 sztuk.
Znaczek przygotowany wg projektu artysty plastyka Wojciecha Akuszewskiego.
2. Karnety okolicznościowe - dwa wzory. Jeden w liczbie 10 sztuk zawierający arkusz
spersonalizowanego znaku opłaty pocztowej. Drugi karnet w liczbie 70 sztuk zawierający
kartkę i kopertę z obiegu poczty szybowcowej. Autorem projektu karnetów jest Lech
Woźny.
3. Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 500 szt. Projekt koperty
przygotował Wojciech Akuszewski.
4. Okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 1000 sztuk. Projekt kartki
przygotował Wojciech Akuszewski.
Autorem projektu datownika okolicznościowego jest Wojciech Akuszewski.
Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną
zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie - prezes
Lech Woźny i skarbnik Tadeusz Posikata oraz naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska.

Il. 1 Znaczek spersonalizowany
z okazji 33. Szybowcowych
Mistrzostw Świata w Lesznie.

Il. 2 Przygotowane przesyłki poczty szybowcowej na lotnisku
w Lesznie.

Na specjalnie zorganizowanym stoisku filatelistycznym przez UP Leszno 1 w dniu 27 lipca 2014 roku
na terenie Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie można było uzyskać odcisk datownika
okolicznościowego o treści „33. SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA 27.07.2014
LESZNO1” oraz wysłać przesyłki pocztą specjalną. Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się
pracownicy Poczty Polskiej S.A. Urzędu Pocztowego Leszno 1: Katarzyna Henczak oraz Ewa
Kożuchowska.
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Il. 3. Wydawnictwa dla poczty szybowcowej
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Il. 4 Karnet przygotowany z okazji „Poczty szybowcowej”.
W dniu 29.07.2014 roku w Muzeum Okręgowym w Lesznie otwarto czasową wystawę filatelistyczną
„Poczta szybowcowa i balonowa. 1926-2014”. Organizatorem wystawy jest: Koło Polskiego Związku
Filatelistów w Lesznie oraz Muzeum Okręgowe w Lesznie. Wystawa filatelistyczna poświęcona jest
poczcie szybowcowej i balonowej. Wystawa tematycznie nawiązuje do organizowanych w tym roku
w Lesznie dwóch imprez: 33. Szybowcowych Mistrzostw Świata i 1. Balonowych Mistrzostw Świata
Kobiet. Na wystawie można obejrzeć zbiory filatelistyczne, datowniki, koperty, znaczki
okolicznościowe, pieczęcie i zdjęcia.
Informacje medialne dotyczące Poczty Szybowcowej organizowanej 27 lipca 2014 roku w Lesznie
ukazały się w/na:
 Dziennik ABC
 Czasopismo Panorama Leszczyńska
 Radio ELKA
 Radio Markury Poznań
 Telewizja Leszno
 www.leszno.pl
 www.elka.pl
 www.zg.pzf
 www.tvleszno.pl
Ewa Kożuchowska
naczelnik UP Leszno 1

Poczta Balonowa z okazji 1. Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet. Leszno 2014.09.08.
Sprawozdanie.

W dniu 8 września 2014 roku w Lesznie zorganizowana została Poczta
Balonowa z okazji 1. Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet.
Organizatorami Poczty Balonowej byli: Biuro Marketingu i Filatelistyki,
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Poczta Polska S.A.
Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1, Leszczyński Klub
Balonowy w Lesznie oraz Komitet Organizacyjny Koło Polskiego
Związku Filatelistów w Lesznie.
Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Marketingu
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i Filatelistyki w dniu 04 czerwca 2014 roku.
Do przewozu Pocztą Balonową zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe
i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. Łącznie do przewozu balonem
przygotowano 895 przesyłek w tym:
przesyłek poleconych: 59 szt., z czego:
przesyłek krajowych priorytetowych były 2 szt.,
przesyłek krajowych ekonomicznych 57 szt.
przesyłek zwykłych: 836 szt., z czego:
przesyłek krajowych było 775 szt., w tym:
priorytetowych 96 szt,
ekonomicznych 679 szt.
przesyłek zagranicznych było 61 szt., w tym:
priorytetowych 59 szt.,
ekonomicznych 2. szt.
Przesyłki pocztowe zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem
okolicznościowym z hasłem: „1. BALONOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET 08.09.2014
LESZNO 1”, a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”. Po opracowaniu przesyłek
sporządzono odsyłkę listową, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska
wydała upoważnionemu członkowi załogi balonu Annie Plewa-Śróda - Koordynatorowi ds.
Filatelistyki w Poznaniu.

Fot. 1. Z przygotowanymi przesyłkami poczty balonowej. Od lewej: Lech Woźny, Bogdan Prawicki,
Ewa Kożuchowska, Katarzyna Henczak, Zbigniew Białas.
Start balonu nastąpił z lotniska Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie o godzinie 18.32,
w towarzystwie drugiego balonu, którego załogę stanowili: pilot Jacek Bogdanowicz oraz redaktor
telewizji TVN24 Marek Radziszewski.
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Odprawa poczty specjalnej odbyła się 8 września 2014r. w dniu rozpoczęcia 1. Mistrzostw Świata
Kobiet w Balonach na Ogrzane Powietrze. Patronat nad Mistrzostwami objęła Anna Komorowska,
Pierwsza Dama RP.
Podczas odprawy poczty obecni byli: przedstawiciele Koła PZF w Lesznie, przedstawiciel Koła PZF
ze Śremu, pracownicy Poczty Polskiej S.A. z: UP Leszno 1, Regionu Sieci Sekcja Koordynacji
Sprzedaży w Lesznie oraz Biura Marketingu i Filatelistyki w Poznaniu.

Fot. 2. Szczęśliwe lądowanie, przekazanie przesyłek kol. Kol. Lechowi Woźnemu i Tadeuszowi
Posikacie w celu przekazania ich do najbliższej placówki Poczty Polskiej – w Rawiczu.
Po wylądowaniu balonu o godz. 19.36 ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego
członka załogi Annę Plewa-Śróda do najbliższej miejsca lądowania balonu czynnej placówki
pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 63-900 Rawicz. W placówce pocztowej przesyłki podlegały
dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym „Rawicz 1
08.09.2014” i inicjałami „AN” między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści
„PRZEWIEZIONO BALONEM Mróz SP-BWP pilot Bogdan Prawicki, członek załogi Anna PlewaŚróda”.
Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło PZF w Lesznie i Pocztę Polską S.A.:
1. Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej „Poczta Balonowa” z logo 1. Balonowych Mistrzostw
Świata Kobiet, wydane w nakładzie 495 sztuk w arkuszach po 9 szt. Znaczek przygotowany wg
projektu artysty plastyka Wojciecha Akuszewskiego.
2. Karnety okolicznościowe - dwa wzory: jeden w liczbie 4 sztuki zawierający arkusz
spersonalizowanego znaku opłaty pocztowej; drugi karnet w liczbie 50. sztuk zawierający kartkę
i kopertę z obiegu poczty balonowej. Autorem projektu karnetów jest Lech Woźny.
3. Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 500 szt. oraz okolicznościowa
kartka beznominałowa wydana w nakładzie 1000 sztuk. Projekt koperty, kartki i datownika
okolicznościowego przygotował Wojciech Akuszewski.
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Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną
zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie prezes
Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, członkowie: Mirosław Gertych i Czesław Jankowski oraz
naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska.

Fot. 3 i 4. Lech Woźny podczas otwarcia 1. Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet podziękował Ewie
Prawickiej-Linke i Bogdanowi Prawickiemu za pomoc w organizacji poczty balonowej i wręczył
dyplom wraz z walorami pocztowymi.
Na specjalnie zorganizowanym przez UP Leszno 1 stoisku filatelistycznym w dniu 8 września 2014
roku na Rynku w Lesznie można było uzyskać odcisk datownika okolicznościowego o treści
„1. BALONOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET 08.09.2014 LESZNO 1” oraz wysłać
przesyłki pocztą specjalną. Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się pracownicy Poczty
Polskiej S.A. Urzędu Pocztowego Leszno 1: Katarzyna Henczak, Marzena Kowalska oraz Ewa
Kożuchowska.
Informacje medialne dotyczące Poczty Balonowej organizowanej 8 września 2014 roku w Lesznie
ukazały się w/na:
 Dziennik ABC
 Czasopismo Panorama Leszczyńska
 Radio ELKA
 Radio Markury Poznań
 Telewizja Leszno
 Telewizja TVN 24
 www.leszno.pl
 www.zgpzf.pl
 www.kzp.pl
Ewa Kożuchowska
naczelnik UP Leszno 1
fot. – z archiwum Koła Miejskiego PZF w Lesznie
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Gnieźnieńskie cenzury powstania wielkopolskiego.
Do tej pory znane były dwie cenzury powstania wielkopolskiego stosowane w Gnieźnie. Pierwsza to
cenzura w ozdobnej ramce (il. 1) stosowana w okresie II- IV 1919 r., jest stemplem kauczukowym
o wymiarach 58 x 12 mm w kolorze fioletowym.
Druga cenzura, stosowana w okresie V-VII 1919 r., jest ze stemplem kauczukowym liniowym, o treści
„Cenzura w Gnieźnie” (il. 2), o wymiarach 48 x 5 mm, w kolorze fioletowym.
Trzecia cenzura (il. 3), do tej pory nieznana, znajduje się na liście poleconym z erką niemiecką,
wysłanym już w dniu 11.1.1919 r. „Do Pruskiego Rządu” w Bydgoszczy. List został wysłany
z Kreiskasse Gnesen – Powiatowej Kasy w Gnieźnie, z odbitym okrągłym stemplem tuszowym
w kolorze fioletowym, o średnicy 27 mm i dodatkowym stemplem zwolnienia z opłaty pocztowej.
Stempel cenzury jest w języku niemieckim, w kolorze fioletowym, o wymiarach 45 x 3 mm i napisem
w języku niemieckim „Zugelas. Censur”, co oznacza dopuszczony przez cenzurę.
Trudno jest określić miejsce jego stosowania - czy było to Gniezno czy też Bydgoszcz, jednak
z wyraźnego odbicia stempla wynika, że jest to jego jedno z pierwszych zastosowań do cenzury
korespondencji, na co wskazuje również data pieczęci pocztowej 11.1.1919 r.

Il. 1
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Il. 2

Il. 3
Jak wiadomo, pierwsze znaki cenzury obszaru powstania wielkopolskiego na przesyłkach listowych
pojawiły się w styczniu 1919 r., a najwcześniejsza przesyłka znana jest z Kruszwicy, z datą 4.1.1919
r.
Natomiast najwcześniejsze niemieckie znaki cenzury korespondencji „Militarisch geprüft” w obrocie
z obszarem powstania i z Polską - jak podają w swoim opracowaniu „Polska Cenzura Korespondencji
w latach 1918-1922” B. Brzozowski i J. Tokar - znane są z początku kwietnia lub nieco wcześniej.
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W tej sytuacji zagadką pozostaje czy opisana cenzura jest cenzurą polską, niemiecką czy też może
falsyfikatem?
Antoni Zgórecki

Ciekawa cenzura z Poznania, z okresu powstania wielkopolskiego.
W czasie powstania wielkopolskiego stosowano różnorodne oznaczenia cenzury przesyłek
pocztowych. Zazwyczaj były to pieczątki (lub pieczęcie), oznaczenia odręczne typu „C” itp., o czym
już niejednokrotnie pisałem na łamach Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych. Dzisiaj pragnę
przedstawić inna, rzadką i bardzo interesującą cenzurę.

Il. Koperta z nadrukiem: Krajowe Biuro Ubezpieczeń Poznań/ do/ Kierownictwo Policji /w / Opłata
obowiązkowa sprawa służbowa/ Wolne od opłaty.
Cenzura ta znajduje się na kopercie listu służbowego nadanego 26.3.1919 r. w Poznaniu do Zgorzelca
(Görlitz). List ten ofrankowany jest zgodnie z taryfą wewnętrzną Poczty Rzeszy Niemieckiej
(z 9.1.1919 r.) znaczkiem wartości 15 fenigów, typu Germania. Jak wiadomo, ciągle jeszcze
w Wielkopolsce – do 14 kwietnia roku 1920 - obowiązywała wewnętrzna taryfa niemiecka. Znaczek
ostemplowany jest datownikiem POSEN W. Przesyłka znajdowała się w kopercie służbowej
z nadrukiem w języku niemieckim: Krajowe Biuro Ubezpieczeń Poznań/ do/ Kierownictwo Policji
/w / Opłata obowiązkowa sprawa służbowa/ Wolne od opłaty. Z lewej strony, u góry znajduje się
odbita w czerwonym tuszu pieczęć o treści stempel „Komisarjat Naczelnej Rady Ludowej /
Kontroler Ubezpieczalni Krajowej w Poznaniu”. W czasie powstania wielkopolskiego pieczęć ta
służyła jednocześnie jako pieczęć cenzora.
Stefan Petriuk
Ekspert PZF
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WYSTAWY I POKAZY W OKRĘGU
TAKŻE ORGANIZOWANE PRZEZ CZŁONKÓW OKRĘGU
Wystawa Filatelistyczna „50 LAT KOLEKCJONERSKIEJ PASJI” Romana Wikieła.
Biblioteka Publiczna w Trzciance. 2014.06.24-07.04.
Nie tylko w Okręgu Wielkopolskim PZF kol. Roman
Wikieł znany jest ze swej kolekcjonerskiej pasji.
W ostatnich latach zajmuje się głównie opracowywaniem
zbiorów filatelistycznych (i nie tylko) dotyczących
kroniki polskich wydarzeń w wieku XX, przewozem
poczt ambulansami w Wielkopolsce oraz Insurekcji
Kościuszkowskiej. Opracowania swe przedstawiał
w wielu miejscowościach, m. in. w Czarnkowie, Człopie,
Gorzowie Wlkp., Katowicach, Margoninie, Mosinie,
Okonku, Pile, Trzciance, Wałczu, Wrocławiu, Zakrzewie
i Złotowie.
Kol. Roman Wikieł, długoletni pracownik Poczty
Polskiej, od roku 1962 jest członkiem Polskiego Związku
Filatelistów. W tym kontekście, z małym opóźnieniem,
w Bibliotece Publicznej w Trzciance zorganizowano
wystawę filatelistyczną „50 lat kolekcjonerskiej pasji”
Romana Wikieła. Na wystawie prezentowano fragmenty
opracowań kol. Romana: „1794 - 2014, 220. rocznica
insurekcji kościuszkowskiej”; „Wiek XX - kronika
polskich wydarzeń na znakach pocztowych” oraz
„Przewóz poczty ambulansami w Wielkopolsce”.
Il. 1 Autor wystawy - kol. Roman Wikieł przedstawia informacje o materiałach dotyczących
insurekcji kościuszkowskiej.
Otwarcie wystawy odbyło się 24 czerwca, w ramach „Dni Trzcianki”. Zgromadziło ono wielu
zainteresowanych. Udział w nim wzięli m.in. protektorzy wystawy: wicestarosta Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego Tadeusz Taterka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Trzcianka Krzysztof
Czarnecki. W czasie otwarcia imprezy pan T. Rychlik grał „Poloneza Kościuszki” z 1792 r. Z okazji
wystawy wydano okolicznościowy folder.
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Il. 2 Gratulacje od wicestarosty Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego Tadeusza Taterki.

Il. 3 Duże zainteresowanie prezentowanymi
materiałami.

Wystawa trwała do 4 lipca 2014 r. i cieszyła sie dużym zainteresowaniem.
Bogumił Ciesielski

Koło Miejskie PZF w Lesznie. Wystawa filatelistyczna „Poczta szybowcowa i balonowa.
1926-2014” (2014.07.30-09.14).

Z okazji 33. Szybowcowych Mistrzostw Świata i 1. Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet w
Muzeum Okręgowym w Lesznie (pl. Jana Metziga 17) Koło Miejskie PZF w Lesznie zorganizowało
wystawę filatelistyczną Poczta szybowcowa i balonowa. 1926-2014. Wystawa ilustruje ponad 60letni wkład filatelistów Leszna w organizację licznych poczt szybowych i balonowych, rozwijając
dzięki temu polską aerofilatelistykę.
Jak wiadomo, historia poczty balonowej sięga roku 1793, kiedy to z oblężonego Valenciennes
wysłano pierwszy list. Najbardziej znaną jest poczta balonowa z okresu wojny francusko-pruskiej. W
latach 1870-1871 z oblężonego Paryża balony wywiozły 2,5 miliona przesyłek. Do historii polskiej
filatelistyki przeszła poczta balonowa z oblężonego Przemyśla z roku 1915.
Poczta szybowcowa ma głównie charakter okolicznościowy. Karty i listy zabierane przez pilotów
szybowców dostarczane są do najbliższej placówki pocztowej, z której dalej są wysyłane do
adresatów. Pierwszy lot poczty szybowcowej odbył się w 1924 r. w górach Rhön (Niemcy). W Polsce
pierwszą pocztą szybowcową przewieziono w 1935 r. z okazji krajowych zawodów szybowcowych w
Ustjanowej. W okresie powojennym pocztę balonową wznowiono w 1958 roku w Lesznie. Wtedy to
z okazji VII Szybowcowych Mistrzostw Świata miejscowe Koło zorganizowało pocztę szybowcową.
Od tego czasu miasto Leszno wiedzie prym w liczbie odbytych lotów balonowych i szybowcowych.
33 Szybowcowe Mistrzostwa Świata w Lesznie stanowiły doskonałą okazję dla filatelistów do
zaprezentowania swych zbiorów podczas wystawy czasowej. Prezentowano na niej nie tylko znaczki,
ale liczne karty pocztowe, okolicznościowe znaki współpocztowe - nalepki, datowniki, stemple,
koperty, które stanowią obraz zmieniającej się rzeczywistości. Na wystawie prezentowano również
wagi do ważenia przesyłek pocztowych a także nagrody i medale zdobyte przez filatelistów za
niepowtarzalne zbiory.
Dodatkowo w kiosku multimedialnym Muzeum udostępniło materiały o organizowanych w Lesznie
szybowcowych mistrzostwach świata (głównie w oparciu materiał wydawniczy znajdujący się
w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Grochowiaka w Lesznie z lat 1958-2006).
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Fot. 1. Otwarcie wystawy Poczta szybowcowa i balonowa. 1926-2014 w Lesznie. Od prawej: Witold
Omiczyński dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie, Lech Woźny prezes Koła PZF w Lesznie,
Tadeusz Posikata skarbnik Koła PZF w Lesznie, Jarosław Orłowski dyrektor biura 33.
Szybowcowych Mistrzostwa Świata w Lesznie, Dariusz Cisek sędzia główny - dyrektor generalny
Mistrzostw, Adela Dankowska – pilot, Edmund Jankowski honorowy prezes Koła PZF w Lesznie,
Kazimierz Kucharzak członek koła PZF w Lesznie.

Fot. 2. Lech Woźny wręcza pani Adeli Dankowskiej dyplom oraz walory filatelistyczne w
podziękowaniu za pomoc w organizacji poczt szybowcowych.
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Fot. 3. Lech Woźny wręcza Edmundowi Jankowskiemu dyplom za prezentację zbioru Historia poczt
szybowcowych i balonowych organizowanych w Lesznie w latach 1958-2014.
Lech Woźny
fot. – z archiwum Koła Miejskiego PZF w Lesznie

Obchody „220. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej 1794-2014” w Rąbinie. 2014.09.28.

Wprawdzie lubimy wszelkie „okrągłe” rocznice, ale niektóre umykają naszej uwadze. Wszystko
zależy chyba od aktualnego „zapotrzebowania”. Być może i rocznica, o której wspominam, ze
względu na obecne zawirowania i dosyć napięte stosunki ze wschodnim sąsiadem, budzi lekką obawę
co u niektórych.
Mija właśnie 220 lat od chwili rozpoczęcia walk podczas insurekcji kościuszkowskiej. Jako
mieszkańców Wielkopolski interesuje nas jej wpływ na postawę Wielkopolan. 10 czerwca 1794
Tadeusz Kościuszko wydał okólnik, w którym wzywał do rozszerzenia nastrojów powstańczych na
terenach zajętych zarówno przez Rosję jak i Prusy. 12 czerwca tego roku Rada Najwyższa Narodowa
wydała proklamację „Do obywatelów prowincji Wielkopolskiej” wzywającej do formowania
oddziałów powstańczych i podporządkowania ich polskim władzom.
Oddział liczący ok. 600. powstańców zebrał się na polach pod Rąbiniem (gmina Krzywiń, powiat
kościański). Podpisano tam akt przystąpienia do powstania. Dokumentuje to obelisk z umocowaną na
nim tablicą ze stosownym napisem. Obelisk znajduje się na rąbińskim rynku nazwanym Placem
Kościuszki.
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Fot. 1. Goście uroczystości przed
kościołem pod wezwaniem św.
Apostołów Piotra i Pawła. Pierwszy
z lewej
Prezes
Okręgu
Wielkopolskiego PZF kol. Maciej
Kandulski, trzeci z lewej kol. Roman
Wikieł.

Z okazji rocznicy w Rąbinie zorganizowano uroczyste, okolicznościowe obchody. Rozpoczęły się one
od mszy w kościele pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła. Po niej delegacje złożyły kwiaty
pod pomnikiem insurekcji. Kol. Roman Wikieł, właściciel zbioru 220. rocznica insurekcji
kościuszkowskiej (ostatnio prezentowanego w Izbie Muzealnej w Mosinie oraz w Bibliotece
Publicznej w Trzciance), na prośbę pani sołtys tej wioski - Iwony Malak, zaprezentował go również w
świetlicy wiejskiej w Rąbinie. Poza prezentacją tego zbioru, miał miejsce wykład popularno-naukowy
o insurekcji kościuszkowskiej (dr Mikołaj Pukianiec z Instytutu Historii UAM w Poznaniu) oraz
występy dzieci i młodzieży. Panią sołtys do zorganizowania uroczystości upamiętniającej to ważkie
dla społeczności Ziemi Kościańskiej i nie tylko, wydarzenie zobligował Włodzimierz Bobrowski śremski filatelista i członek byłego Klubu PZF „Posnaniana”, którego to Klubu myślą przewodnią
było „Nic co poznańskie i wielkopolskie nie jest nam obce i obojętne”. W. Bobrowski jest też twórcą
kartki okolicznościowej, którą wydano w nakładzie 500 szt. z funduszu Urzędu Miejskiego w Śremie.
Gros kartek rozprowadzono wśród śremskiej i krzywińskiej młodzieży .
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Fot. 2. Kol. Roman Wikieł omawia
prezentowany zbiór o insurekcji
kościuszkowskiej.

Fot. 3. Świetlica wiejska w Rąbiniu. Liczni
uczestnicy okolicznościowych obchodów.

Po prezentacji zbioru (zbiór obejmuje walory filatelistyczne, widokówki, telegramy okolicznościowe
itp.), zbiór pozostał w świetlicy wiejskiej w Rąbinie. Dwa dni po uroczystości, pod nieobecność kol.
Wikieła, młodzieży, która zjechała tam z różnych okolicznych szkół eksponat objaśniał Włodzimierz
Bobrowski.
Włodzimierz Bobrowski

Pokazy filatelistyczne poświęcone św. Janowi Pawłowi II - ze zbiorów
Marii i Dionizego Danielewiczów (III kwartał 2014 r.)
Państwo Maria i Dionizy Danielewiczowie z Poznania, członkowie Klubu PZF św. Gabriel - znani ze
swej bogatej działalności filatelistycznej, szczególnie związanej ze znaczkami pocztowymi
poświęconymi Janowi Pawłowi II, w III kwartale 2014 r. zorganizowali kolejne pokazy filatelistyczne
w Poznaniu. Od 1 sierpnia do 30 września 2014 r. w Urzędach pocztowych nr 2 przy Dworcu
Zachodnim w Poznaniu (ul. Głogowska 17 - il. 1) oraz nr 9 (ul. 23 Lutego 28 - il. 2) w ramach
kontynuacji cyklu pokazów „Święty Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata” zaprezentowali
wierne reprodukcje wybranych fragmentów swych zbiorów.
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Il. 1. Urząd Pocztowy nr 2 przy Dworcu Zachodnim w Poznaniu (ul. Głogowska 17)

Il. 2. Urząd Pocztowy nr 9 przy ulicy 23 Lutego 28 w Poznaniu.
za: http://www.janpawel2znaczki.ayz.pl/galleries/exhibitions/exhibitions.htm (Gabriel)
Redakcja WWF
118

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 51, rok 2014

WYSTAWY W KRAJU
II Mistrzostwa Polski w filatelistyce tematycznej PSZCZYNA 2014. 2014.08.21-24
II Mistrzostwa Polski w filatelistyce tematycznej, (po pięcioletniej przerwie) zostały zorganizowane
ponownie w Pszczynie, w dniach 21 – 24.08.2014 r. Ekspozycję Mistrzostw usytuowano w Sali
Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu, mieszczącym się tuż obok murów pięknego zamku
Pszczyńskiego – dawnej siedziby Hochbergów. W klasie konkursowej wystawy uczestniczyło 25
eksponatów w czterech grupach tematycznych. Okręg Wielkopolski na II Mistrzostwach
w Filatelistyce Tematycznej reprezentowali: Mirosław Jasicki oraz Mieczysław Rożek. Na wystawie
zaprezentowano także pięć najlepszych polskich eksponatów tematycznych, które zdobywały
najwyższe wyróżnienia na wystawach światowych czy europejskich. Były to eksponaty naszych
kolegów z Poznania: Janusza Jaskulskiego Wędkarstwo moje hobby, Ryszarda Prange Raport
o koszykówce oraz Winorośl i wino – dary bogów, słońca i ziemi, Marka Zbierskiego Chemia - klucz
do lepszego życia oraz eksponat wystawcy młodzieżowego z Okręgu PZF w Łodzi kol. Konrada
Andraczka Uroki polskiej motoryzacji.
Jury oceniło eksponaty wyłaniając zwycięzców poszczególnych grup, aby potem spośród nich
wyłonić mistrza i wicemistrza Polski. Grupę pierwsza wygrał kol Wiesław Studziński (Okręg
Warszawski) eksponatem Historia architektury europejskiej - 84 pkt. (medal złoty), grupę drugą kol.
Krzysztof Trawiński (Okręg Warszawski) eksponatem W cieniu drzew - 89 pkt (medal duży złoty),
grupę trzecią Bogdan Cymerys (Okręg Warszawski) eksponatem Bezpieczeństwo drogowe ratuje
życie - 85 pkt. (medal duży złoty) a grupę czwartą Mieczysław Rożek (Okręg Wielkopolski)
eksponatem Ku szczytom gór – 88 pkt. (medal duży złoty).

Il. 1. Kol. Krzysztof Trawiński odbiera dyplom i statuetkę Mistrza Polski w filatelistyce tematycznej.
Pierwszy z lewej autor informacji.
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Należy odnotować, że kol. Mirosław Jasicki w swej grupie zajął drugie miejsce, otrzymując za
eksponat Pojazdem konnym przez stulecia – 77 pkt. (medal duży pozłacany). Akcentem
podnoszącym rangę Mistrzostw była wspólna uroczystość – XV Galla Prymusów i ogłoszenie
wyników wyborów mistrza i wicemistrza Polski. Jury II Mistrzostw Polski w filatelistyce tematycznej
ogłosiło, że zgodnie z obowiązującym regulaminem Mistrzem Polski został kol. Krzysztof Trawiński
(il. 1) a wicemistrzem Mieczysław Rożek (il. 2 i 3). Nagrodzonym wręczono pięknie wykonane
statuetki.

Il. 2. Pamiątkowa statuetka
wicemistrza Polski w
filatelistyce tematycznej.

Il. 3. Dyplom wicemistrza Polski w filatelistyce tematycznej.

Kolejnym miłym akcentem tego dnia dla Wielkopolan było ogłoszenie na Galii Prymusów
(filatelistyczne Oskary), że laureatem jednej z siedmiu kategorii – najlepszy wystawca został kol.
Ryszard Prange. Warto wspomnieć, że w okresie trwania Mistrzostw w Pszczynie Klub „Tematica”
działający przy Okręgu Wielkopolskim PZF zorganizował dla swoich członków ogólnopolskie
spotkanie integracyjne w Pszczynie. Był grill dla ponad trzydziestu osób członków Klubu „Tematica”
i zaproszonych gości, a przy ognisku niekończące się rozmowy przybyłych, które zdominowała
„tematyka” i troska o dalsze losy naszego hobby. Na wystawie zaś, członkowie Klubu „Tematica”
mieli możliwość skonfrontowania swoich eksponatów z tymi najlepszymi jaki znalazły się
w Pszczynie.
Sama wystawa jak i spotkanie spełniły swój cel, jakim jest dalsze popularyzowanie filatelistyki
tematycznej. Organizatorom należą się serdeczne podziękowania za zorganizowanie II Mistrzostw
Polski w filatelistyce tematycznej oraz imprez towarzyszących.
Mieczysław Rożek
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VII Bałtycki Festiwal Znaczka oraz XVI Debiuty w Koszalinie

W Koszalinie, ramach obchodów jubileuszu 60-lecia
Koszalińskiego Okręgu PZF zorganizowano Okręgową Wystawę
Filatelistyczną „VII Bałtycki Festiwal Znaczka” (stopnia III).
Równolegle towarzyszyła jej wystawa młodzieżowa „Debiuty
XVI”. Protektorat honorowy nad wystawą przyjął Prezydent
Koszalina Piotr Jedliński, powierzchnię wystawową udostępniła
Koszalińska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Przylesie”.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego wystaw był Jerzy
Musiał, a pracom jury przewodniczył kol. Marian
Wawrzynkowski.
W dniach od 9 do 13 września wystawcy z całej Polski mieli
okazję zaprezentować swoje kolekcje. Na wystawę w Koszalinie zaproszono również pięciu
wystawców, którzy reprezentowali Białoruś. Eksponaty te prezentowały bardzo wysoki poziom o
czym świadczy Grand Prix wystawy dla Aleksandra Nikołajewa z Białorusi, który za eksponat
Przyroda to dar bezcenny otrzymał 91 pkt i medal złoty.
Udział Wielkopolan w tym miłym przedsięwzięciu
to pięć przyjętych na wystawę eksponatów,
z następującymi wynikami: Andrzej Dudek za
eksponat Gostyń (58 – S); Andrzej Świdurski za
A słowo ciałem się stało (54-PS); Ewa Jankowiak
za opracowanie Architektura (46 – B); MKF przy
MGOK Borek Wlkp za eksponat Przyroda Polska
(45 – B); Szymon Krawiec za Polska i Polacy w
czasie II Wojny Światowej 1939 – 1944 (71-DPZ).
Ponadto piszący te słowa uczestniczył w pracach
sądu konkursowego jako przewodniczący zespołu.
Na podkreślenie zasługuje fakt, ze eksponat
młodzieżowy kol S. Krawca uzyskał lepszy wynik
w klasie młodzieżowej niż wystawcy dorośli z
Okręgu Wielkopolskiego.
W czasie wystawy zorganizowano szkolenie
sędziów Okręgu PZF w Koszalinie. Kol. Waldemar
Więcław (O. Pomorski) mówił o pracach i roli
eksperta na wystawach filatelistycznych natomiast
kol. M. Rożek o prezentacji w eksponatach
tematycznych.

Organizatorzy wydali ładny katalog wystawy, poczta natomiast stosowała dwa datowniki
okolicznościowe.
Wystawa spełniła swój cel jakim jest dalsze popularyzowanie filatelistyki tematycznej, a co
szczególnie ważne, w konwencji debiuty pozwoliła młodym ludziom na tzw. „pierwszy krok”.
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Organizatorom należą się serdeczne podziękowania za kolejną zorganizowaną wystawę w tym
Okręgu.

Il. 1. Na wystawie okazale zaprezentowano 66 eksponatów filatelistycznych.

Il. 2. Szkolenie sędziów.
Mieczysław Rożek
fot. Marian Wawrzynkowski i Mieczysław Rożek
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WYSTAWY MIĘDZYNARODOWE
Światowa Wystawa Filatelistyczna PHILAKOREA 2014
Seul, 7 – 12 sierpnia 2014 r.
Od 7 do 12 sierpnia 2014 r. w seulskim COEX (Convention &
Exhibition Center) odbyła się kolejna w tym kraju Światowa
Wystawa Filatelistyczna - PHILAKOREA 2014. Jej celami były:
promocja przyjaznych stosunków oraz przyjaznej współpracy
między filatelistami i zbieraczami znaków pocztowych w całym
świecie oraz rozwój i utrzymanie kultury koreańskich
filatelistów i zbieraczy poprzez stworzenie im możliwości
twórczej współpracy międzynarodowej. Te cele określa logo
wystawy, na którym widnieją gołąbek, list, znaczek i datownik,
co - jak wynika z opisu - ilustruje pasję filatelistyczną i pokój dla
ludzkości. Ponadto, wystawę zorganizowano w celu
upamiętnienia 130. rocznicy utworzenia w Korei nowoczesnego
systemu pocztowego oraz wydania pierwszych znaczków tego kraju.

Korea Sc 1

Korea Sc 2

Korea Sc 3-5, znaczki nie wprowadzone do obiegu.

Wspomnę w tym momencie pierwsze znaczki Korei. Wprowadzono je do obiegu w roku 1884.
Znaczki, te, oznaczone w katalogu Scotta (Sc) numerami 1-5 przedstawiają stylizowany znak yin
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i yang. W obiegu znalazły się tylko znaczki o nominale 5 i 10 Mon (Sc 1-2), pozostałe znaczki nigdy
nie były używane, lecz są one katalogowane pod numerami Sc 3-5.
Światowa Wystawa Filatelistyczna PHILAKOREA 2014 była wystawą ogólną, jak na obecne
standardy była to jedna z większych światowych wystaw filatelistycznych. Obejmowała ona łącznie
około 2500 ekranów wystawienniczych.
Międzynarodowe jury pracowało pod honorowym przewodnictwem Prezydenta FIP Tay Peng Hiana.
Prezydentem był Yoon Hong Kahn, a sekretarzem Malcom Hammersley
Klasa Mistrzowska FIP wystawy obejmowała 12 znanych, cenionych i cennych eksponatów. Na
uwagę zasługują takie eksponaty, jak Gary Brown (Australia) Historia poczty Adenu do I wojny
światowej; sławne i wielokrotnie eksponowane opracowanie The Brigham Collection (Kanada)
Dominium Kanada: Małe królowe, 1870-1897 - kandydat do wielkiej nagrody honorowej; Jose
Alberto Barreras Barreras (Hiszpania) Hiszpania 1854-1859, czy też Jussi Tuori (Finlandia)
Ruletowane znaki fiskalne Finlandii. Należy podkreślić, że wśród nich znajdowało się również
opracowanie Enrique Lewowicza (Urugwaj, kolega z polskim paszportem) Poczta lotnicza Urugwaju
1910-1930. Klasa ta obejmowała także jeden eksponat tematyczny - Albrecht Zimmermann (Niemcy)
Nasze dzieci - pierwsze 10 lat życia.
Zdobywcą Wielkiej Nagrody Honorowej („GRAND PRIX D’HONNEUR”) wystawy jest Prakob
Chirakiti (Tajlandia), za opracowanie Klasyczny Syjam: Pierwsze wydanie. Zdobywcą Wielkiej
Nagrody Międzynarodowej wystawy jest Jean Voruz (Szwajcaria) za opracowanie Poczta Genewy
1840-1862, natomiast zdobywcą Wielkiej Nagrody Narodowej wystawy jest Cheoul Kyu Han
(Korea) za opracowanie Znaczki Cesarstwa Daehan 1884-1905.
Szczegółowe wyniki klas konkursowych Światowej Wystawy Filatelistycznej PHILAKOREA 2014
przedstawia poniższa tabela:

LG
G
LV
V
LS
S
SB
B
D
CP
Suma
LG+G

TR

HP

AE

15
27
24
16
5
4
2
1

10
32
32
22
8
2

1
5
4
4

94
45%

106
40%

AS

1
2
1
1

REV

PS

TEM

1
3
2
3
1

1
8
9
6
3
1

2
9
10
5
6
3
1

2

28
32%

36
31%

4
0%

1

14
43%

5
0%

11
36%

CM

2

MŁ

LIT

SUMA

3
13
11
7
3
1
1

7
23
17
27
8
11

33
84
102
94
48
43
13
13

36
-

96
3%

430
27%

Dla przypomnienia, medale: LG – duży złoty, G – złoty, LV – duży pozłacany, V – pozłacany, LS –
duży srebrny, S – srebrny, SB – posrebrzany, B – brązowy; D – dyplom; CP – zaświadczenie
uczestnictwa. Klasy: TR – tradycyjna, HP – historii poczty, AE – aerofilatelistyka, AS –
astrofilatelistyka, REV – znaki fiskalne, PS – całostki pocztowe, TEM – tematyczna, CM –
maksimafilia, MŁ– młodzieżowa, LIT – literatura. LG+G% - procent eksponatów wyróżnionych
medalem złotym i dużym złotym
Na ŚWF PHILAKOREA 2014 liczba eksponatów bez literatury wynosiła 334. Spośród wszystkich
eksponatów konkursowych 27% zostało wyróżnionych medalami złotymi i dużymi złotymi. Spośród
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prezentowanych eksponatów wyróżnienia od medalu V i powyżej otrzymało 73% wszystkich
eksponatów, a więc ogólny poziom eksponatów był wysoki. Jak zwykle, najwyższe wyróżnienia
uzyskały eksponaty w klasach TR, HP, AE i REV.
W klasie eksponatów jednoekranowych prezentowano 40 opracowań, którym przyznawano tylko
punkty. W poszczególnych klasach prezentowano: TR – 9 (punktacja od 75 do 88); PH – 17 (73-88
pkt.); PS – 4 (81-86 pkt.); AE – 1 (84 pkt.); REV – 4 (75-91 pkt.); TH – 4 (43-85 pkt.) i CM – 1 (74
pkt.).
Ponadto na wystawie prezentowano klasę „modern” - czyli filatelistyki współczesnej (XXI wieku),
w której prezentowano 6 opracowań. Każdy eksponat obejmował 80 kart wystawowych, oceniano je
na medal, a wyniki oceny przedstawiają się następująco: LV – 1; V - 2; LS - 2; S – 1.
Polscy wystawcy uzyskali następujące wyróżnienia:
Andraczek, Konrad (O. Łódź) Uroki polskiej motoryzacji - LV87 (klasa młodzieżowa),
Auleytner, Julian (O. Warszawski) Początki poczty w Niepodległej Polsce 1918-1920 - LV88 (klasa
historii poczty),
Henryk Dembski (O. Śląsko-Dąbrowski) Sport olimpijski na śniegu i lodzie V80 (klasa tematyczna).
W klasie literatury:
Auleytner, Julian (O. Warszawski) Początki Poczty Polskiej na Pomorzu w 1920 r. - LV86,
Brzozowski Bronisław (O. Wałbrzych) Wileńska Dyrekcja Poczt i Telegrafów w latach 1919-1939:
zarys historyczny oraz sieć pocztowa S70,
Gibek Jerzy (O. Wałbrzych) Historia poczty w Świebodzicach w okresie pruskim i niemieckim do
roku 1945 SB68,
Jerzy Gruszczyński (O. Warszawski) BAJOŃCZYCY. Polska Kompania w Legii Cudzoziemskiej
1914-1915. Wybór dokumentów wojskowych i pocztowych S70,
Kwoka Stanisław (O. Wrocław) Datowniki okolicznościowe ze zbiorów własnych MPiT. 2000-2001
B62,
Zarząd Okręgu PZF w Częstochowie Historia poczty i filatelistyki na terenie ziemi częstochowskiej.
S70.
Z eksponatów dotyczących polskich znaków pocztowych, kol. Ladislav Ondruska (Czechy)
prezentował opracowanie Polska 1918-1939, za które otrzymał medal srebrny (73 pkt.).
Komisarzem ŚWF PHILAKOREA 2014 był kol. Julian Auleytner.
Ludwik K. Malendowicz
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Mistrzostwa Polski w Filatelistyce Tematycznej - PSZCZYNA 2009 i PSZCZYNA 2014.
Analiza obu wystaw.

W dniach 21-24.08.2014 r. w Pszczynie odbyły
się II Mistrzostwa Polski w Filatelistyce
Tematycznej. Mistrzostwa były jedną z imprez
towarzyszących Dniom Pszczyny. Ekspozycję
zlokalizowano w hali Miejskiego Ośrodka
Rekreacji i Sportu przy ul. Basztowej 4.
Wszyscy zbieracze tematycy z dużym
zadowoleniem przyjęli piękną inicjatywę
Kolegów z Pszczyny, dzięki której można
porównać różnorodne eksponaty. Doskonała
organizacja,
jeszcze
lepsza
gościnność
i wspaniała atmosfera stanowią wyjątkowe
miejsce dla ogólnopolskich spotkań tematyków,
które cieszą się dużym zainteresowaniem.
Wyniki obu Mistrzostw są znane, dlatego też
można pokusić się o dokonanie analizy tych
wystaw. Na wystawie PSZCZYNA 2009
prezentowano łącznie 41 eksponatów, na
tegorocznej było ich 25. Pięć najlepszych
krajowych
eksponatów
tematycznych
w ostatnich
Mistrzostwach
prezentowano
w klasie pozakonkursowej, a były to
opracowania: Konrada Andraczka Uroki
polskiej motoryzacji; Janusza Jaskulskiego Wędkarstwo moje hobby; Ryszarda Prange Raport
o koszykówce i Winorośl i wino - dary bogów, słońca i ziemi oraz Marka Zbierskiego Chemia - klucz
do lepszego życia. W bieżącym roku udział w Mistrzostwach wzięły również 2 eksponaty kol.
Walerego Andreyuka z Białorusi.
Mimo, że na obecnych Mistrzostwach nasze najlepsze eksponaty nie były oceniane, średnia ocena
eksponatu na wystawie PSZCZYNA 2014 wyniosła 72,8 pkt. i była wyższa niż na wystawie
PSZCZYNA 2009 (70,1 pkt.). Należy przy tym zaznaczyć, iż na obecną średnią nie miała
znaczniejszego wpływu wysoka ocena eksponatów kol. Walerego Andreyuka.
Na obecnej wystawie 8 eksponatów, a więc prawie 1/3 wszystkich, była także prezentowana w roku
2009. Eksponaty te uzyskały następujące oceny punktowe (PSZCZYNA 2009 / PSZCZYNA 2014): [1
- dziedzictwo sztuki …] 84/77; [2 - architektura] 80/84; [3 - Polskie losy] 69/81; [4 – Ptaki …] 67/70;
[5 - Ptaki] 81/75; [6 – Bezpieczeństwo …] 86/85; [7 – Okręty …] 76/70 oraz [8 – Ku szczytom …]
91/88. Rozumiem oceny eksponatów [1] i [5], nie wiem, co zadecydowało o niższej ocenie eksponatu
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[7]. Cieszy duży awans oceny eksponatu [3], znaczący jego postęp obserwuje się na każdej wystawie.
Pozostałe z tych eksponatów na obu wystawach uzyskały oceny podobne.
Tak więc, na wystawie PSZCZYNA 2014 eksponowano znacznie mniej eksponatów niż na
I Mistrzostwach. Odnoszę wrażenie, że wśród wystawców klasy tematycznej zwiększa się
świadomość wartości swoich eksponatów. Biorąc pod uwagę fakt, że 5 najlepszych naszych
eksponatów nie brało udziału w konkursie, wydaje mi się, że powoli, ale i stopniowo zwiększa się
poziom naszych eksponatów tematycznych. Oby tak dalej.
Ludwik K. Malendowicz

Światowa Wystawa Filatelistyczna PHILAKOREA 2014
Seul, 7 – 12 sierpnia 2014 r. Eksponaty klasy tematycznej.

Na Światowej Wystawie Filatelistycznej PHILAKOREA
2014 eksponaty prezentowano w Klasie Mistrzowskiej
FIP, w Klasie Konkursowej (klasycznej) oraz w Klasie
Eksponatów Jednoekranowych, która w dalszym ciągu
jest klasą eksperymentalną.
W Klasie Mistrzowskiej FIP Albrecht Zimmermann
(Niemcy) prezentował opracowanie Nasze dzieci pierwsze 10 lat życia.
W Klasie Eksponatów Jednoekranowych prezentowano 4 eksponaty tematyczne, które oceniono na
43-85 pkt. (oceniane tylko punktowo, bez przyznawania medali).
W Klasie Konkursowej (klasycznej) prezentowano 36 eksponatów, które uzyskały następujące
wyróżnienia: LG - 2; G - 9; LV - 10; V - 5; LS - 6; S - 3; SB - 1. Poniżej podaję najważniejsze
wyróżnienia tych eksponatów – ewentualnie wraz z krótkimi uwagami. W nawiasach podano wyniki
uzyskane na wcześniejszych wystawach światowych, czy też na ECTP (Europejskie Mistrzostwa
Filatelistyki Tematycznej).
Medalem dużym złotym wyróżniono 2 następujące eksponaty:
LAEGE, Damian (RFN) Fascynacje upierzeniem: jak ptaki inspirują ludzi [ST. PETERSBURG
2007 – G93; AUSTRALIA 2013 - LG96; BRASILIANA 2013 - LG97; PHILAKOREA 2014 LG97] – rzeczywiście, eksponat ten fascynuje i „robi” podobną karierę jak eksponat
wcześniejszy Życie ptaków Australazji …
ONUMA, Yukio (Japonia) L.V. Beethoven – jego życie w kontekście historycznym i jego spuścizna
[ISRAEL 2008 – LV88; CHINA 2009 – LV89; PORTUGAL 2010 - LV88; PHILANIPPON
2011 – G90; BRASILIANA 2013 - LG95; PHILAKOREA 2014 - LG95]
Medalem złotym wyróżniono 9 eksponatów:
KIBBLE, Daryl (Australia) Anielskie stworzenia. Nasza historia [EFIRO 2008 – LV88; ITALY 2009
- G90; AUSTRALIA 2013 - LV88; PHILAKOREA 2014 - G93]
KIM, Heesung (Korea) Rekordy nad morzami [PHILAKOREA 2014 - G90]
PUTRANTO, Tono Dwi (Indonezja) Podróż starego króla z Serengeti [INDIPEX 2011 – LV85;
PHILAKOREA 2014 - G91]
RODRIGUES CUNHA, Luiz Paulo (Brazylia) Słońce, morze, surfowanie i piasek – odkrywanie
plaży [ST. PETERSBURG 2007 – LV85; LONDON 2010 – LV85; PHILANIPPON 2011 – G90;
PHILAKOREA 2014 - G91]
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NAITO, Yosuke (Japonia) Historia Hong-Kongu [INDONESIA 2012 - LV86; PHILAKOREA 2014 G92]
PINIELLA CORBACHO, Francisco (Hiszpania). Podbój horyzontu [GRANADA’92 - LV86;
GENOVA’92 - LV86; BRASILIANA’93 - V83; ISTANBUL’96 - LV87; PACIFIC'97 - LV87;
INDONESIA 2012 – LV87; AUSTRALIA 2013 - G90; PHILAKOREA 2014 - G92]
SUCHADOLC, Peter (Słowenia) Podbój niedostępnego świata – alpinizm [LONDON 2000 – V80;
HAFNIA 01 - V82; PHILAKOREA 2002 – LV85; ESPANA 2004 – LV85; SINGAPORE 2004 –
V83; ECTP 2006 - 85 pkt.; WASZYNGTON 2006 – LV86; BELGICA 2006 – LV85; ST.
PETERSBURG 2007 – LV87; ANTWERPIA 2010 – LV88; LONDON 2010 – LV87; ECTP
2011 – klasa champion; PHILAKOREA 2014 - G92]
WHEELER, Richard J.D. (Wielka Brytania) Maski, mity, mimowie i ewolucja marionetek [ECTP
2008 – 75 pkt.; WIPA 2008 – V80; ANTWERPIA 2010 – LV85; INDIPEX 2011 – V83; ECTP
2011 – 85 pkt.; ECTP 2013 - LV86; THAILAND 2013 - LV88; BRASILIANA 2013 - G92;
PHILAKOREA 2014 - G90]
VANDENHAUTE, Johann (Belgia) Od Abakusa do laptopa [BELGICA 2001 – V82; AMPHILEX
2002 – V84; ESPANA 2004 – V82; ECTP 2006 - 88 pkt.; BELGICA 2006 – LV88; ECTP 2007
– 88 pkt.; PORTUGAL 2010 - LV88; PHILAKOREA 2014 - G90]
Jak widzimy, w tej grupie wyróżnionych znalazł się eksponat, który – wg moich danych – nie był
wystawiany na światowych wystawach filatelistycznych. Takie sytuacje będą się pojawiały coraz
częściej. Wynika to z faktu, iż coraz więcej wystaw kontynentalnych, do wyników których dostęp jest
bardzo utrudniony, otrzymuje poparcie, czy też uznanie FIP. Uzyskane na nich wyróżnienia
ujmowane są w bazach FIP i należą się takim eksponatom odpowiednie „korzyści” – przykładowo
eksponowanie opracowania na 8. ekranach. Jak widzimy, cztery eksponaty tej grupy po raz pierwszy
otrzymały medal złoty.
Medalem dużym pozłacanym wyróżniono 10 eksponatów. Większość z nich znana jest z
wcześniejszych wystaw światowych, natomiast 3, to opracowania nowe. Są nimi::
HAN, Hey-Kyoung (Korea) Woda jest życiem [PHILAKOREA 2014 - LV85]
KWON, Tae Won (Korea) Las jest przyszłością [PHILAKOREA 2014 - LV87]
SHAH, Amrital (Tanzania) Ghandi [PHILAKOREA 2014 - LV85]
W grupie tej warto zwrócić uwagę na 2 eksponaty, które w ostatnich 2-3 latach poczyniły znaczący
postęp, a są nimi:
FRITZEN, Luís Claudio (Brazylia) Łódź podwodna [INDONESIA 2012 - V80; AUSTRALIA 2013 LS76; BRASILIANA 2013 - V80; PHILAKOREA 2014 - LV85]
MIRALLES, María Teresa (Hiszpania) Pielęgniarstwo: dla opieki, nauki i komfortu [AUSTRALIA
2013 - 76 LS; BRASILIANA 2013 - V83; PHILAKOREA 2014 - LV85]
Medalem pozłacanym wyróżniono 5 eksponatów. W grupie tej znalazło się opracowanie kol. H.
Dembskiego Sport olimpijski na śniegu i lodzie (V80)., natomiast 3 eksponaty po raz pierwszy
prezentowana na światowych wystawach filatelistycznych, a są nimi:
GUO Jinshan (Chiny) Wielka odkrywcza wyprawa Kolumba - aspekty historyczne, odkrycie nowego
kontynentu [PHILAKOREA 2014 - V81]
RAMIREZ Bahena (Meksyk) Bezogoniaste [PHILAKOREA 2014 - V80]
RYOO, Sang Boom (Korea) Malarstwo zachodnie XIX wieku [PHILAKOREA 2014 - V83]
Podsumowując, na ŚWF PHILAKOREA 2014 klasa tematyczna (klasyczna) była bardzo uboga,
obejmowała jedynie 36 eksponatów (na łączną liczbę eksponatów – bez literatury 334), co stanowi
11%. Na ŚWF BRASILIANA 2013 prezentowano 82 eksponaty (na łączną liczbę 496), co stanowi
16%.
Ludwik K. Malendowicz
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Analiza planu i fragmentów eksponatu Damiana Läge „Zafascynowani piórami – jak
ptaki inspirują ludzi”.
Kolega Damian Läge od lat prezentuje eksponaty związane z ptakami. Jego dzieło Życie ptaków
Australazji, po raz pierwszy prezentowane na ŚWF BRASILIANA 1993, wywarło ogromny wpływ
na rozwój eksponatów tematycznych. Opracowanie to zapoczątkowało budowę eksponatów
tematycznych IV generacji. Eksponat ten wielokrotnie wyróżniany był medalami dużymi złotymi,
obecnie prezentowany jest w klasie mistrzowskiej FIP. Wielokrotnie opracowanie to prezentowano na
różnorodnych seminariach międzynarodowych oraz opisywano je w czasopismach, w tym także
polskich [1,2].
Na ŚWF PETERSBURG 2007 ukazało się kolejne opracowanie kol. Damiana Läge dotyczące
również ptaków, a jego tytuł to Zafascynowani piórami – jak ptaki inspirują ludzi. Podobnie jak
pierwsze opracowanie, eksponat ten również „robi” światową karierę. Na arenie światowej
(światowych wystawach filatelistycznych) uzyskał on następujące wyróżnienia: ST. PETERSBURG
2007 – G93; AUSTRALIA 2013 - LG96; BRASILIANA 2013 - LG97; PHILAKOREA 2014 - LG97.
Eksponat opracowany jest na niestandardowych kartach wystawowych. Przy standardowej wysokości
(ok. 28 cm), ich szerokość to około 30 cm. Pozwala to na umieszczenie 3. takich kart w jednym
rzędzie ekranu wystawowego. Bardzo ciekawe i niestandardowe są karty tytułowa (połączona z
bardzo krótkim wstępem) oraz planu eksponatu, który - jak to za chwilę zobaczymy - rozmieszczony
jest na 2. kartach. Karta tytułowa zilustrowana jest dwoma esejami oraz próbą płyty drukarskiej
znaczków Gwatemali z kwezalem (il. 1). Znajdujemy na tej karcie również bardzo krótkie
wprowadzenie, które w wolnym tłumaczeniu brzmi „Celem prezentowanego eksponatu
ornitologicznego nie jest przedstawienie danych o ptakach, ale raczej przedstawienie historii, w jaki
sposób ludzkość postrzegała i odbierała świat ptaków”.
Oto plan analizowanego eksponatu:
Zafascynowani piórami – jak ptaki inspirują ludzi
Ślady ptaków, jakie można znaleźć w kulturze człowieka, odzwierciedlają doświadczenia i zdarzenia
wynikające z obserwacji przyrody. Stąd też eksponat zarysowuje podwójną perspektywę. Po
pierwsze, skupia się na człowieku odbierającym te zjawiska, z jego postrzeganiem świata, jego
wrażliwością estetyczną oraz jego potrzebami kulinarnymi i socjalnymi. Po drugie, skupia się na
ptaku, jako elemencie przyrody zależnym od aktywnej pomocy ludzi.

Część 1: Ślady ptaków w kulturze: po trzykroć trzy pierwsze przejawy „zafascynowania
piórami”
1.1 Barwy, kształty i pozycje – opisy ptaka w sztuce
1.2 Herby, monety i totemy – wszystkie są symbolami uskrzydlonymi
1.3 Miejsca, statki i osoby – ptaki jako inspiracja
W kulturze człowieka, poza ptakami nie ma innej grupy zwierząt, która byłaby tak bogato
reprezentowana w obrazach, symbolach i języku.

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 51, rok 2014

129

Część 2: Same ptaki zapewniają tę fascynację
Nie wierzysz? To proszę mi towarzyszyć w wycieczce ornitologicznej:
2.1 Pójdź ze mną na wycieczkę do nieskazitelnej przyrody
2.2 Obserwuj fascynujące ptaki w ogrodach zoologicznych, parkach – a także w centrum
miasta
2.3 Lub połóż się na sofie i podziwiaj świat ptaków
2.4 Naukowcy i laicy – obie grupy są inspirowane ptakami. Poświęcili życie badaniom i
wprowadzaniem nomenklatury w świecie ptaków
2.5 Ale tylko system naukowy zapewnia przełom w ornitologii
Część 3: Fascynujący świat ptaków łączy nas ludzi, z naszą egzystencją
3.1 Również nieprzygotowani zawodowo ludzie obserwują zachowanie ptaków – jednakże
oni interpretują to zachowanie z perspektywy człowieka
3.2 Powiedzenia, baśnie i legendy przemieniają te charakterystyki ptaków
3.3 I w końcu, znaczące gatunki stają się symbolami całych regionów
Część 4: Ptaki w herbach i pióra ptasie są symbolicznym wyrażeniem tej wzajemnej łączności
4.1 Na godle: orzeł i jego pobratymcy jako symbol siły
4.2 Na liście i ponad chmurami: pióra jako symbol prędkości i mobilności
4.3 Na głowie i ubiorach: pióra ozdabiają i zapewniają status
Część 5: Fascynująca współzależność pomiędzy ptakami a człowiekiem – bardzo realna, bez
symboliki
5.1 Od symbolu do profanacji: inne wykorzystanie piór
5.2 Uskrzydlone delikatności
5.3 Owocne polowania zapewniają taką ucztę
5.4 Planowane według potrzeb – drobiarstwo jest bardziej wydajnym sposobem pozyskiwania
mięsa i piór
5.5. Hodowla ptaków dla „wyższych celów”: partnerstwo pomiędzy człowiekiem a ptakami
5.6 Przyjaciele w pokoju dziennym – hobby ptasich klatek i ptaszarni
Stąd też zaprzyjaźniliśmy się z upierzonymi stworami w naszym pokoju dziennym. Ale, gdy tylko
spojrzymy przez okno, zobaczymy szokujący obraz:
Część 6: Ale, co się stanie z „fascynacją piórami” w otwartej naturze?
6.1 Spojrzenie na zewnątrz: ptaki krzyczą SOS
6.2 Zagrożone stworzenia: ludzie zapewniają im pomoc
6.3 Przyszłość czy utopia: trzy wizje „fascynacji piórami”
Plan ten rozmieszczony jest na 2. kolejnych kartach (il. 2,3). Na pierwszej z nich 4 pierwsze jego
części otoczone są m. in. próbami matryc znaczków Brazylii i Wenezueli oraz kasownikiem
fantazyjnym USA z roku 1867 z orłem (il. 2). Na kolejnej karcie z planem (części 5. i 6.) widzimy
wielce oryginalne podkreślenie wyjątkowego rarytasu. Prof. Läge wykorzystał w tym celu część
ilustracyjną niemieckiej karty drukowanej na prywatne zamówienie (PTPO, z przedrukiem na
„Drucksache”), na której przedstawiono klienta sklepu filatelistycznego. Klient ów pyta „Czy może
mi pan załatwić kilka gołąbków pocztowych?”, a jego marzenia - wyobrażone kółkami, kierują się ku
nie wydanemu znaczkowi gołąbka genewskiego z pierwszego nakładu, w kolorze zielonym (il. 3).
Proszę spojrzeć, w jak niezwykły sposób autor podkreśla swój wyjątkowy walor na tej karcie! Każdy
oglądający eksponat musi zwrócić uwagę na ten rarytas.
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Il. 1
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Il. 2
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Il. 3

Kol. Damian Läge udostępnił mi karty całego rozdziału 2. swojego eksponatu. Również one zasługują
na uznanie. Różnorodność materiału filatelistycznego, zwięzłe, ale głębokie opisy oraz wyjątkowo
interesująca narracja mogą stanowić wzór dla każdego tematyka. Na pierwszej karcie, opisującej
wycieczkę na obserwację ptaków autor przedstawia m. in. podstawowe wyposażenie (lornetki),
środowisko, w którym można podziwiać wybrane gatunki (karta PTPO, wydanie Niemiec dla Nowej
Gwinei) oraz obrazy z nie zogniskowanej lornetki (sowa na znaczku USA) (il. 4). Na kolejnej karcie
autor podkreśla korzyści z porannej wycieczki na oglądanie ptaków. Widzimy tutaj znany w
2. egzemplarzach datownik - w kolorze czerwonym - poczty miejscowości Aurora, czyli jutrzenka
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(USA), z roku 1823 oraz 2. ilustrowane karty pocztowe Czechosłowacji z głuszcem i słonką (il. 5). Na
kolejnej karcie autor prezentuje ponownie kilka prób, pominięcia perforacji, druk na gumie (Liberia)
czy też oryginalny, zaakceptowany do druku projekt graficzny (il. 6).

Il. 4
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Il. 5
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Il. 6
Po porannej wycieczce nadchodzi czas słuchania śpiewu ptaków (il. 7). Na tej karcie autor
koncentruje sie na ptakach Nowej Zelandii, przedstawiając głównie nazwy miast z tym związane.
Zilustrowane jest to kopertą pocztową Rongokokako (w języku Maorysów „słuchając kokako”;
kokako - koralnik modropłatkowy, ptak endemiczny) oraz datownikiem miejscowości Piopio
(zagrożony wyginięciem ptak). W pierwszym przypadku, z uwagi na niedostarczenie przez rok
kasownika, znaczek skasowano ręcznym napisem miejscowości. Jak podaje autor, jest to jedyna znana
taka przesyłka.
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Po przerwie na słuchanie śpiewu ptaków nadchodzi czas na ich obserwacje w locie (il. 8). Pierwszym
elementem tej karty wystawowej jest koperta z roku 1888 z miejscowości Lookout (j. angielski widok) w stanie Wyoming, USA. Ponieważ ten urząd pocztowy obsługiwał tylko 15 farm, w latach
1880-tych nie przysługiwał mu oficjalny datownik, dlatego też pocztowiec wykonał własny. Innym,
niezmiernie ciekawym walorem jest przesyłka poczty morskiej skierowana do Liverpool. Ręczna
adnotacja kieruje ten list na brytyjski pocztowy transatlantyk Skylark (skowronek).

Il. 7

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 51, rok 2014

137

Il. 8
Kolejna karta związana jest z zachodem słońca oraz nocą (il. 9). Autor umieścił na tej karcie m. in.
niezwykle ciekawy kasownik miejscowości Sunset (zachód słońca) w Nowej Zelandii, próbę
rytownika znaczka kiwi tegoż kraju (ptak - nielot o aktywności nocnej), niewyraźnie widoczne w nocy
kolorowe ptaki - koperta Australii z brakiem kolorów czerwonego i żółtego na znaku opłaty. Kolejna
karta rozpoczyna nowy podrozdział (il. 10). Przedstawia ona ptaki w ogrodach zoologicznych. Proszę
zwrócić uwagę, w jak „gładki” sposób przechodzi autor do tej części opracowania. W pierwszym
walorze nawiązuje do ukazanego na karcie poprzedniej kiwi, aby dalej przedstawiać swa narrację.
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Il. 9
Cały eksponat opracowany jest z niezwykłą inteligencją, głęboko przemyślany. Tekst narracji
„wciąga” zarówno oglądającego jak i czytelnika. Jest on wysoce merytoryczny oraz „lekki” w
czytaniu. Szereg trików zastosowanych przez autora opracowania pobudza zainteresowanie
eksponatem. Na uwagę zasługuje także jego prezentacja. Nie jest on „przeładowany” walorami
filatelistycznymi (bardzo częsta wada naszych opracowań), ogląda się go i studiuje z wielką
przyjemnością.
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Il. 10
Koledze prof. Damianowi Läge dziękuję za udostępnienie opisanych powyżej fragmentów swojego
eksponatu.
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