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Od Redakcji
Oddajemy do rąk czytelników kolejny zeszyt Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych. Zeszyt
otwiera miła informacja. Kol. Robert Puchała, członek Koła PZF im. Jana Witkowskiego z Poznania,
na XXI Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej WARSZAWA 2014 za swe opracowanie Wydanie
krakowskie z roku 1919 otrzymał Wielką Nagrodę Honorową Wystawy – GRAND PRIX
d’HONNEUR - dla najlepszego eksponatu wystawianego w klasie mistrzowskiej wraz z medalem
dużym złotym i nagrodą ufundowaną przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława
Komorowskiego. Jak zwykle, zamieszczamy kronikarski zapis naszej działalności, a aktywność
naszych członków zasługuje na uznanie. Z dużym zadowoleniem zamieszczamy szerokie informacje
z działalności Kół PZF w Rawiczu i Lesznie. W dziale dotyczącym młodzieży na podkreślenie
zasługuje ciekawie zorganizowany „Dzień Znaczka” przez MKF w Borku Wlkp.
W dziale „Wielkopolana” prezentujemy wykaz datowników stosowanych w Wielkopolsce w IV
kwartale roku 2014 oraz piszemy o poczcie rowerowej zorganizowanej dla uczczenia pamięci Stefana
Chosłowskiego, dowódcy śremskiego batalionu w powstaniu wielkopolskim 1918/19. Polecamy także
bardzo ciekawą informację o cenzurze pocztowej z granicznego miasta Kargowa (Unruhstadt) z
lutego 1919 r.
Zamieszczamy również informacje o wystawach zorganizowanych w Okręgu Wielkopolskim - Targi
HOBBY w Poznaniu, wystawa FILATELISTYKA – MOJE HOBBY w Gostyniu oraz o pokazach
filatelistycznych poświęconych św. Janowi Pawłowi II - ze zbiorów Marii i Dionizego
Danielewiczów. Piszemy także o XXI Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej WARSZAWA 2014.
W dziale poświęconym tematyce analizujemy eksponaty tej klasy na Światowej Młodzieżowej
Wystawie Filatelistycznej MALAYSIA 2014, przedstawiamy także plan eksponatu poświęconego
plaży.
Wszystkim życzymy przyjemnej lektury.
Poznań, 2014.12.30
Zespół Redakcyjny WWF
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Mamy Mistrza Mistrzów
Wielkim sukcesem może poszczycić się kol. Robert Puchała, członek Koła PZF
im. Jana Witkowskiego z Poznania, który na XXI Ogólnopolskiej Wystawie
Filatelistycznej WARSZAWA 2014 za swe opracowanie Wydanie krakowskie z
roku 1919 otrzymał Wielką Nagrodę Honorową Wystawy – GRAND PRIX
d’HONNEUR - dla najlepszego eksponatu wystawianego w klasie mistrzowskiej
wraz z medalem dużym złotym i nagrodą ufundowaną przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.

Il. Uroczysty palmares XXI OWF WARSZAWA 2014 (2014.10.18). Od lewej:
sekretarz jury Andrzej Jarzynkowski, przewodniczący jury Marek Zbierski, kol.
Robert Puchała, przedstawiciel Prezydenta RP Kajetan Broniewski oraz
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXI OWF WARSZAWA 2014
Roman Babut.
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF oraz Redakcja Wielkopolskich Wiadomości
Filatelistycznych serdecznie gratulują kol. Robertowi Puchale tego olbrzymiego
sukcesu.
Fot. Marian Wawrzynkowski

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 51, rok 2014

143

Z KRONIKI OKRĘGU - IV KWARTAŁ 2014
2014.10.06. Rawicz. Koło Miejskie zorganizowało uroczyste spotkanie z okazji Dnia Znaczka 2014.
Miało ono szczególny charakter – połączone bowiem było z 60-leciem przynależności do PZF kol.
Stefana Skrzypka, prezesa Koła. Obecni byli licznie zaproszeni goście. Szczegóły w dalszej części
niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2014.10.09. Gniezno. Z okazji Dnia znaczka kol. Antoni Zgórecki, w porozumieniu z portalem
internetowym „Gniezno Nasze Miasto” - „Głosu Wielkopolskiego” przeprowadzili konkurs
filatelistyczny dla młodzieży. Przez 4 dni portal zamieszczał pytania filatelistyczne, a także ogólne
dotyczące Gniezna. Autorzy prawidłowych odpowiedzi otrzymywali nagrody filatelistyczne.
Niezależnie od tych nagród, wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili się w siedzibie redakcji „Głosu
Wielkopolskiego” w Gnieźnie otrzymali upominki. Gratulacje za ciekawą inicjatywę.
2014.10.11. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2014.10.12-19. Warszawa. XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna WARSZAWA 2014.
Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego PZF - w Klasie Mistrzowskiej Wystawy prezentowano
eksponaty: Janusz Jaskulski (Poznań) Wędkarstwo – moje hobby oraz Robert Puchała (Poznań)
Wydanie krakowskie z roku 1919. Za swe opracowanie kol. Robert Puchała uzyskał Grand Prix
d'Honneur (Wielką Nagrodę honorową). Eksponaty w klasach konkursowych: kol. Edmund
Jankowski (Leszno) za eksponat Wielkopolska - zarys historii Poczty otrzymał medal duży pozłacany
(klasa HP, 80 pkt.); kol. Lech Woźny (Leszno), za eksponat Leszno - historia Poczty otrzymał medal
pozłacany (klasa HP, 75 pkt.); kol. Mirosław Jasicki (Poznań) za eksponat Pojazdem konnym przez
stulecia otrzymał medal pozłacany (klasa TEM, 77 pkt.); kol. Wojciech Muszyński (Wągrowiec) za
eksponat Jak poznawano ogrom wszechświata otrzymał medal pozłacany (klasa TEM, 75 pkt.); kol.
Mieczysław Rożek (Poznań) za eksponat Ku szczytom gór otrzymał medal duży złoty (klasa TEM, 91
pkt.); kol. Edmund Jankowski (Leszno) za eksponat Lokalne opłaty fiskalne na papierach
stemplowych w dobrach Sułkowskich otrzymał medal złoty (klasa znaków fiskalnych, 87 pkt.); kol.
Szymon Krawiec (MKF Borek Wielkopolski) za opracowanie Polska i Polacy w czasie II wojny
światowej 1939 – 1945 otrzymał medal duży pozłacany (klasa młodzieżowa, 87 pkt.); kol. Jacek
Wierzbicki (Poznań) za książkę Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana.
Popularyzacja archeologii w filatelistyce otrzymał medal pozłacany (76 pkt.). W Salonie
Honorowym eksponaty swe prezentowali: kol. Ryszard Prange (Poznań) Winorośl i wino – dary
bogów, słońca i ziemi i Raport o koszykówce. Lubię tę grę oraz kol. Marek Zbierski (Poznań)
Chemia – klucz do lepszego życia. W klasie eksponatów zaproszonych kol. Piotr Zubielik (Poznań)
prezentował opracowanie Listy nadziei.
2014.10.12-19. Warszawa. XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna WARSZAWA 2014.
Przewodniczącym Sądu Konkursowego wystawy był kol. Marek Zbierski (Poznań) a członkami kol.
Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) oraz kol. Ryszard Prange (Poznań). Kol. Janusz Berbeka
(Poznań) na Wystawie był ekspertem.
2014.10.14. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Marek Zbierski (Poznań) przedstawił opracowanie
Odwrotka bokserów – ciąg dalszy. Udział 14. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
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2014.10.21. Śrem. Koło PZF zorganizowało pocztę rowerową dla uczczenia pamięci Stefana
Chosłowskiego, dowódcy śremskiego batalionu w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19. Szczegóły
w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2014.10.22. Poznań. W ramach Wszechnicy Górczyńskiej przy kościele Świętego Krzyża w Poznaniu
kol. Bogdan Michalak, Prezes Klubu PZF „Św. Gabriel”, wygłosił wykład połączony z prezentacją na
temat „Znak pocztowy instrumentem ewangelizacji”.
2014.10.25-26. Poznań. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się targi
HOBBY pod hasłem „2. Spotkania ludzi z pasją”. W tym roku, po raz pierwszy, organizatorzy do
grona „ludzi z pasją” włączyli filatelistów i zaprosili do uczestnictwa w targach Pocztę Polską.
Szczegóły naszego udziału w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości
Filatelistycznych.
2014.10.27. Borek Wlkp. Wycieczka do Wrocławia zorganizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury w Borku Wlkp. oraz Młodzieżowe Koło Filatelistów. Była ona związana z obchodami Dnia
Znaczka. Uczestnikami byli członkowie MKF oraz uczniowie szkół podstawowych z Borku
i Zimnowody. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości
Filatelistycznych.
2014.10.28. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) przedstawił
opracowanie Klasyczne całostki pocztowe dla tematyków: Kostaryka, karty pocztowe z roku 1923
reklamujące kawę. Udział 9. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
2014.11.08. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2014.11.21-23. Chicago, USA. Wystawa CHICAGOPEX 2014. Udział wystawców z okręgu
Wielkopolskiego PZF: kol. Robert Puchała (Poznań) za eksponat Wydanie krakowskie z roku 1919
został wyróżniony medalem złotym; kol. Ryszard Prange (Poznań) za eksponat Koszykówka. Kocham
tą grę również został wyróżniony medalem złotym, a trzeci medal złoty otrzymał kol. Marek Zbierski
(Poznań) za eksponat Dokumentacja obrotu pocztowego w Polsce V 1924 - IX 1939 (Taryfy
pocztowe). Gratulacje dla wszystkich kolegów.
2014.11.22-23. Biedrusko (koło Poznania). Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy
wybuchu I wojny światowej Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF zorganizował sympozjum naukowe
poświęcone zagadnieniom historii poczty okresu zaborów aż do czasu odzyskania niepodległości.
Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2014.11.25. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Ryszard Prange (Poznań) przedstawił opracowanie
W drodze po tytuł Mistrza Europy, czyli smak olimpijskiego wina. Udział 14. osób. Jak zwykle, żywa
dyskusja.
2014.11.26-28. Poznań. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się targi
SAKRALIA. Na zaproszenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i Poczty Polskiej Działu
Filatelistyki w Poznaniu kol. D. Danielewicz w 48. ekranach przedstawił wierne reprodukcje
znaczków pocztowych dotyczących 36. pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do 68 państw.
Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2014.12.06. 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.
2014.12.09. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Marcin Wysocki (Złocieniec) przedstawił opracowanie
Tajemnica „purpury”. Nowe fakty na temat znaczka Fi 686s z wydania obiegowego Budowle
Warszawy. Synteza wydania. Udział 11. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
2014.12.13. 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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2014.12.18. Leszno. W Leszczyńskim Inkubatorze tradycyjne opłatkowe spotkanie Koła Miejskiego
PZF. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
Grudzień 2014
Ukazał się kolejny, nr 120 Informatora Klubowego Święty Gabriel. Zeszyt obejmuje 28 stron druku
(z okładkami), cały wydany w kolorze. W numerze znajdują się opracowania kol. Bogdana
Michalaka: „Wychwalaj Tego, który uczynił tęczę ...”; „Madonny Kresowe”; „Beatyfikacja Papieża
Pawła VI”; „Bł. ksiądz Karol Lampert”; „Święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze przez Jana
Pawła II”; „Błogosławiony Papież Paweł VI”, „Poczta Magistralna”; „O. Prezes Augustine Serafini
w Poznaniu”. Zeszyt zawiera także następujące opracowania: Anna i József Béni „Zamek Diósgyőr”,
Dionizy Danielewicz „Kanonizacja Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II”; Karol Markiewicz
„Błogosławieni Męczennicy Drugiej Wojny Światowej”, Bogdan Michalak i Piotr Zubielik „Diecezja
Chełmińska”, Jan-Derk Aengeneyndt „Sobór Konstancjański”, Lew Kołosow Rybczyński „Katedra
św. Franciszka Ksawerego w Grodnie”. Ponadto stałe działy: „Nowości zagraniczne”, „Nowości
polskie”, „Kronika Klubu”. Kolejny ciekawy zeszyt - gratulacje dla wydawcy i autorów.
Grudzień 2014
Ukazał się kolejny zeszyt - nr 11 Biuletynu Klubu Zainteresowań PZF Filatelistów Tematyków.
W biuletynie obejmującym 60 stron oraz kolorową okładkę zamieszczono szereg opracowań
i informacji, m. in.: „Kończy się kolejny pracowity rok” (Marek Zbierski); „Drodzy czytelnicy,
członkowie Klubu TEMATICA” (Ryszard Prange); „Nowi członkowie Klubu TEMATICA”, „Nasza
aktywność i sukcesy” „II ogólnopolskie spotkanie klubowe w Pszczynie” (Ryszard Prange); „Ze
świata tematyki” (Ryszard Prange); „Temat nadzwyczaj aktualny” (Marek Zbierski); „Okiem
sędziego. Filatelistyka tematyczna w Pszczynie i w Warszawie” (Ryszard Prange); „Rady warte
zapamiętania i stosowania” (Ryszard Prange); „Całość pocztowa w eksponacie tematycznym. (6).
Całostki prywatne” (Marek Zbierski); „Eksponaty Mistrzów - Historia smaku (Kim Ki-Hoon)”
(Ryszard Prange); „Zwolnione z opłaty. (2) Pieczątki formacyjne Legionów Polskich” (Marek
Zbierski); „Znaczki ziemstw” (Ryszard Prange); „Ciekawe walory z naszych eksponatów. (6)”
(Ryszard Prange); „Dylematy początkującego wystawcy: „mała specjalizacja”?, tak!, ale jaka?”
(Jacek Wierzbicki); „Teoria a praktyka” (Ryszard Prange); „Plany eksponatów w praktyce. (2).
(Ryszard Prange); „Skorowidz tematyczny, numery 1-11, 2011-2014”. Kolejny ciekawy zeszyt gratulacje dla autorów.

Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne. Biedrusko 2014.11.22-23.

W dniach 22-23 listopada 2014 roku odbyło się Poznańskie
Sympozjum Filatelistyczne. Miejscem spotkania był zabytkowy
pałac w Biedrusku pod Poznaniem a organizatorem – Zarząd
Okręgu Wielkopolskiego PZF. Sympozjum zgromadziło przeszło
50 osób zainteresowanych historią poczty okresu zaborów do
czasu odzyskania niepodległości. W dwóch sesjach –
popołudniowej w sobotę i w niedzielę do południa wygłoszono
9 referatów, którym towarzyszyły dyskusje i wymiana uwag.
Referaty przedstawili Koledzy Julian Auleytner, Janusz Bator,
Jerzy Jakubik, Andrzej Komorowski, Janusz Manterys i Bogdan
Pelc. Materiały, które wykorzystywali prelegenci podczas swoich
wystąpień, w postaci plików PDF, zostały nagrane na specjalnie na
tę okazję wyprodukowaną płytę cd i przekazane wszystkim uczestnikom Sympozjum podczas
uroczystej, sobotniej kolacji. Po niej, w adwentowej już atmosferze, przy grzanym winie
i pierniczkach, był czas na filatelistyczne rozmowy połączone z przeglądaniem własnego materiału
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filatelistycznego oraz na spotkanie z właścicielem pałacu, który opisał trudy swojej pracy nad
przywracaniem świetności niemal stupięćdziesięcioletniemu obiektowi.

Il. Uczestnicy sympozjum w czasie prezentacji przedstawianej przez kol. Janusza Manterysa.
Swoją ofertę zaprezentowała w pałacu Poczta Polska, która z okazji Sympozjum wydała
okolicznościową kartkę beznominałową oraz stempel. W sobotnie przedpołudnie poprzedzające
Sympozjum przeprowadzone zostało drugie w tym roku szkolenie sędziów GKS, którzy tym samym
mieli możliwość uczestniczenia w Sympozjum. Wsparcia finansowego Sympozjum udzielił Zarząd
Główny PZF, a partnerem medialnym tego przedsięwzięcia był portal PHILA-CLUB.com.
Maciej Kandulski
Prezes ZO Wielkopolskiego PZF

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
Tadeusz Jędrzejczak
 15.07.1933 -  11.10.2014
Dnia 11.10.2014 r. odszedł od nas kol. Tadeusz Jędrzejczak. Urodził się
15.07.1933 r. w Poznaniu. Swoje życie zawodowe związał z Zakładami
Cegielskiego. Do PZF wstąpił w roku 1978 r., do Koła przy ZPM H Cegielski
– Poznań. Od początku dał się poznać jako sumienny i pracowity członek. Z
biegiem lat społeczność filatelistyczna powierzała mu coraz bardziej
odpowiedzialne funkcje. Był skarbnikiem Koła, a od 1993 r. do chwili śmierci
był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Koła. Reprezentował również Koło
jako delegat na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo – Wyborczych
Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF. Będąc na emeryturze nie zaprzestał
współpracy z Kołem. Jego specjalnością kolekcjonerską były znaczki Polskie.
Odznaczony brązową, srebrną oraz złotą Odznaką Honorową PZF.
Spoczął obok swojej małżonki na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.
Cześć Jego pamięci !
Zarząd oraz członkowie Koła PZF przy firmie H. Cegielski Poznań
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Z ŻYCIA KÓŁ
Dzień Znaczka w Rawiczu. 2014.10.06.
W anturażu artystycznej kawiarni ,,Starym Kinie” Domu Kultury w Rawiczu, w poniedziałek
6 października 2014 r. spotkali się liczni entuzjaści i przyjaciele znaczków pocztowych, aby wspólnie
przypomnieć sobie organizowane dorocznie imprezy ,,Dnia Znaczka”.
Dzień ten był wyjątkowy. 60 lat temu 1 października 1954 roku ukazał się pierwszy numer
miesięcznika Polskiego Związku Filatelistów - ,,Filatelista”. Na okładce pierwszego egzemplarza
znalazła się reprodukcja bloku wprowadzonego do obiegu 23 maja 1954 roku z okazji III Zjazdu
Delegatów Polskiego Związku Filatelistów. Obecni mogli obejrzeć te historyczne kilkanaście
pierwszych numerów, pieczołowicie przechowywanych przez prezesa rawickich filatelistów mgr
Stefana Skrzypka. Tak się złożyło, ze w tym dniu sam został członkiem Związku. Zaprosił z tej okazji
wszystkich członków rawickiego Koła, a także znamienitych gości. W ciepłych słowach powitał:
Prezesa Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów w Poznaniu prof. dra hab. Macieja
Kandulskiego, a nadto mgr. Tadeusza Pawłowskiego-burmistrza miasta, mgr. Andrzeja Walusa –
członka zarządu powiatu, prof. dr. hab. Jacka Jarczewskiego- dyrektora Muzeum Ziemi Rawickiej,
panią Ewę Kożuchowską i Eugenię Walczak - naczelniczki urzędów Poczty Polskiej, mgr. Lecha
Woźnego - prezesa leszczyńskich filatelistów, Włodzimierza Bobrowskiego - prezesa śremskich
filatelistów wraz z małżonką.

Fot. 1. Kol. Stefan Skrzypek wita prezesa
Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku
Filatelistów w Poznaniu.

Fot. 2. Uczestnicy spotkania z okazji Dnia Znaczka
w Rawiczu.

Z okazji uroczystości Prezes Stefan Skrzypek przypomniał fragment ,,Ody do młodości” F. Schillera
w przekładzie K.I. Gałczyńskiego ,,…Kto przyjaciel, ten niech zaraz, stanie tutaj pośród nas. Kto
wielką miłość znalazł, ten niech z nami dzieli czas.” Akapit słynnego już hymnu przyświecał
wręczeniu upominków przygotowanych przez prezesa. Nadto aktywniejsi członkowie Koła
wyróżnieni zostali walorami filatelistycznymi. Nie można było uciec od rozmów i dyskusji.
W swobodnych wypowiedziach uczestniczyło kilkanaście osób.
Na oddzielnym stoisku zaprezentowano po raz pierwszy drobną część zbioru z roboczym tytułem
,,Poznański obszar pocztowy na kodowych nalepkach polecenia z zachowaniem obowiązującej
Polskiej Normy Administracyjnej”.
Były róże i storczyki. Pyszne ciasto i pączki z kawą ufundowane przez cukiernię ,,Anna”. Wszyscy
uczestnicy wzięli udział w aukcji otrzymując pamiątki, Fant – astyczna niespodzianka.
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Na uwagę zasługiwała prezentacja ze zbioru plakatów i afiszy filmu niezależnego zgromadzonych
w Studiu Filmowym ,,Radok”. Wyeksponowano m.in. oryginalny plakat do filmu pt. ,,Droga”
w reżyserii Czesława Sędłaka. Film jest jedynym dokumentem o pierwszym dyktatorze powstania
styczniowego, Stefanie Bobrowskim zamordowanym w pojedynku pod Rawiczem.

Fot. 3. Kol. Stefan Skrzypek prezentuje
okładkę miesięcznika ,,Filatelista”
z 1 października 1954 r.

Fot. 4. Z okazji uroczystości Koło PZF w
Rawiczu przygotowało półilustrowaną kopertę.

Rozpoczynała się noc ,kiedy pierwsi uczestnicy spotkania opuszczali spotkanie.
Uczestnik spotkania Jeanette Jarczewska

Spotkanie opłatkowe filatelistów Leszna. 2014.12.18.
Na tradycyjnym opłatkowym spotkaniu zebrali się w czwartek, 18 grudnia 2014 roku w Leszczyńskim
Inkubatorze miejscowi filateliści. Zaproszenie też przyjęli m.in. były prezydent Tomasz Maleszy, były
wiceprezydent Grzegorz Rusiecki, Zbigniew Białas kierownik Wydziału Kultury i Sportu UM
w Lesznie oraz przedstawiciele Poczty Polskiej Anna Plewa–Śróda, Ewa Kożuchowska i Katarzyna
Henczak. Władze filatelistyczne reprezentowali wiceprezes Zarządu Głównego kol. Marek Zbierski
oraz prezes Zarządu Okręgu Wlkp. PZF kol. Maciej Kandulski.
Na początku spotkania prezes leszczyńskich filatelistów Lech Woźny serdecznie przywitał wszystkich
zebranych, podziękował wszystkim za współpracę i zaangażowanie w organizowaniu pokazów,
spotkań i wystaw filatelistycznych.
Na spotkaniu nie brakowało pochwał dotyczących dotychczasowych osiągnięć oraz życzeń dalszych
sukcesów na wystawach i w tworzeniu nowych, ciekawych eksponatów.
Wszyscy zebrani dzieląc się opłatkiem złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne oraz
otrzymali drobne filatelistyczne upominki.
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Na zakończenie prezes Lech Woźny przypomniał o zbliżającej się 95-tej rocznicy odzyskania
niepodległości przez miasto Leszno. Z tej okazji została już wydana okolicznościowa kartka oraz
spersonalizowany znaczek i karnet, które można nabyć na Poczcie Polskiej w Lesznie.

Il. Powitanie uczestników spotkania opłatkowego. Od lewej: Anna Plewa-Śróda, Maciej Kandulski,
Lech Woźny, Grzegorz Rusiecki, Marek Zbierski, Aleksander Starzyński, Edmund Jankowski.
Mirosław Gertych
Fot. Janusz Jęsiak

Dzień Znaczka inaczej - MKF przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.
W dniu 27 października 2014 r. odbyła się wycieczka do Wrocławia zorganizowana przez Miejsko
Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. oraz Młodzieżowe Koło Filatelistów. Była ona związana
z obchodami Dnia Znaczka. Uczestnikami byli członkowie MKF oraz uczniowie szkół podstawowych
z Borku i Zimnowody.
Pierwszym punktem programu było zwiedzenie jedynego w Polsce Muzeum Poczty
i Telekomunikacji, gdzie pani przewodnik zapoznała uczestników z historią poczty oraz różnymi
sposobami komunikowania się ludzi na odległość (il. 1). Wyjaśniła, jak odbywało się dostarczanie
listów (pocztylion, dyliżans) oraz jak wyglądały skrzynki pocztowe nie tylko w Polsce, ale również
w Europie. Pokazała jak porozumiewać się za pomocą alfabetu Morse’a. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się wystawa polskich znaczków pocztowych.
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Il. 1. Wycieczkowicze w Muzeum Poczty i Telekomunikacji.
Następnie udaliśmy się do Ogrodów Japońskich, które w jesiennych kolorach pięknie wyglądały.
Zobaczyliśmy kolorowe liście na drzewach, przepiękne drzewka Bonzai i duże kolorowe ryby
pływające w oczkach wodnych.

Il. 2. Konkurs filatelistyczny na parkiecie Hali Ludowej.
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Kolejnym obiektem zwiedzanym przez uczestników była Hala Ludowa, gdzie obejrzeliśmy pokaz
świetlny „Miasta przyszłości” oraz został tu przeprowadzony konkurs filatelistyczny (il. 2). Młodzi
uczestnicy rozwiązywali test, którego hasłem był „Dzień znaczka”. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe upominki ufundowane przez Pocztę oraz M-GOK.

Il. 3. Wycieczkowicze i tańczące fontanny - „Światło i Dźwięk”.
Na zakończenie obejrzeliśmy spektakl tańczących fontann „Światło i Dźwięk” (il. 3). Wszyscy pełni
wrażeń wrócili do domu. Był to pierwszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni tak liczny (35. dzieci)
wspólny wyjazd.
Andrzej Świdurski
Opiekun koła

DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE – IV KWARTAŁ 2014
2014.10.09. UP 62-800 Kalisz 1. Datownik okrągły dwuobrączkowy z następującą treścią:
„60-lecie filatelistyki kaliskiej 1954-2015 09.10.2014 Kalisz 1” w środku rysunek znaczka z logo
PZF. Autorką projektu datownika jest Anna Garczarek.
2014.10.09. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okrągły z następującą treścią „ŚWIATOWY
DZIEŃ ZNACZKA 09.10.2014”. W środku rysunek otwartej koperty i znaczków pocztowych.
Projektantką datownika jest Katarzyna Sobczyńska.
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2014.10.17. UP 62-200 Jarocin Poznański. Datownik owalny z okazji 20-lecia utworzenia
Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego 1994-2014, z następującą treścią:
„ŻERKOWSKO-CZESZEWSKI PARK KRAJOBRAZOWY 17.10.2014 JAROCIN POZNAŃSKI
1”. W środku stylizowany rysunek krajobrazu z sylwetką bociana czarnego i lata 1994-2014.
Datownik autorstwa Adama Szulera i Tomasza Gąsłowskiego.

2014.10.21. UP 63-100 Śrem 1. Datownik okrągły wydany z okazji 60. rocznicy śmierci
dowódcy batalionu śremskiego Powstania Wlkp. z treścią: „STEFAN CHOSŁOWSKI (1889-1954)
60. ROCZNICA ŚMIERCI 21.10.2014 ŚREM”. W środku rysunek sylwetki Stefana Chosłowskiego
i herby Śremu i Wielkopolski. Projekt datownika autorstwa Włodzimierza Bobrowskiego.
2014.10.25. UP 60-700 Poznań 2. Datownik półokrągły stosowany z okazji Targów HOBBY
z następującą treścią: „SPOTKANIA LUDZI Z PASJĄ 25.10.2014 POZNAŃ 2”. Prawa autorskie
MTP Sp. Z.o.o.
2014.10.26. UP 60-700 Poznań 2. Datownik półokrągły stosowany z okazji Targów HOBBY
z następującą treścią: „SPOTKANIA LUDZI Z PASJĄ 26.10.2014 POZNAŃ 2”. Prawa autorskie
MTP Sp. Z.o.o.

2014.11.22. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okrągły dwuobrączkowy z treścią:
„POZNAŃSKIE SYMPOZJUM FILATELISTYCZNE 22.11.2014 POZNAŃ 2”. Autorem projektu
datownika jest Józef Kuczborski.
2014.11.26. UP 62-700 Poznań 2. Datownik okrągły z następującą treścią: „Targi
Wyposażenia Kościołów, Przedmiotów Liturgicznych i Dewocjonaliów Sakralia 26.11.2014
POZNAŃ 2”. W środku logo Targów Sakralia. Datownik projektował Maciej Brzostowicz.
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2014.12.12. UP 61-749 Poznań 9. Datownik nieregularny z następującą treścia:
„OTWARCIE GABINETU MINISTRA KRZYSZTOFA SKUBISZEWSKIEGO W INSTYTUCIE
ZACHODNIM W POZNANIU 12.12.2014 POZNAŃ 9”. Nad napisem sylwetka popiersia ministra
Krzysztofa Skubiszewskiego na tle stylizowanych książek. Projektantką datownika jest Aleksandra
Pietrzak.

Kazimierz Krawiarz

POCZTY SPECJALNE – IV KWARTAŁ 2014
Poczta Rowerowa z okazji 60-rocznicy śmierci Stefana Chosłowskiego. Śrem 2014.10.21.
Wyciąg z regulaminu.
Regulamin „Poczty Rowerowej” organizowanej z okazji 60-rocznicy śmierci Stefana
Chosłowskiego, dowódcy śremskiego batalionu powstańczego w Powstaniu Wielkopolskim
1918/19 (wyciąg).
1. Organizatorami "Poczty Rowerowej'' są:
Regionalny
Koordynator
ds.
Filatelistyki
w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Koło
Polskiego Związku Filatelistów w Śremie,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, Klub
Turystyki Rowerowej "Warcianie" przy Kole
PTTK Odlewni Żeliwa w Śremie.
2. „Poczta Rowerowa” dla uczczenia pamięci zmarłego w 1954 r. Stefana Chosłowskiego zostanie
zorganizowana w dniu 21 października 2014 r. Przewóz przesyłek przez rowerzystów z Klubu
Turystki Rowerowej „Warcianie” Koła PTTK Odlewni Żeliwa w Śremie nastąpi na trasie: Urząd
Pocztowy Śrem 1 - Urząd Pocztowy Gniezno 1 - obszar obsługiwany przez Region Sieci w Poznaniu.
6. Przesyłki dopuszczone do przewozu „Pocztą Rowerową” zostaną ostemplowane datownikiem
okolicznościowym z hasłem „STEFAN CHOSŁOWSKI (1889-1954) 60. ROCZNICA ŚMIERCI
21.10.2114 ŚREM 1”.
7. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą rowerową” pracownicy Urzędu Pocztowego Śrem 1
przekażą upoważnionej osobie - rowerzyście z Klubu Turystyki Rowerowej „Warcianie” Koła PTTK
Odlewni Żeliwa w Śremie. Upoważniony rowerzysta w towarzystwie innych rowerzystów przewiezie
przesyłki na zaplanowanej trasie: Urząd Pocztowy Śrem 1 - Urząd Pocztowy Gniezno 1.

154

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 51, rok 2014

8. Po przewiezieniu „Pocztą Rowerową” przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę rowerzystę pracownikowi Urzędu Pocztowego Gniezno 1 gdzie zostaną ostemplowane datownikiem
eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: PRZEWIEZIONO POCZTĄ
ROWEROWĄ NA TRASIE ŚREM - GNIEZNO (wzór w załączeniu). Następnie przesyłki zostaną
przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu
03.10.2014 r.
źródło: Poczta Polska
opracował: Jerzy Fischer

Poczta rowerowa dla uczczenia pamięci Stefana Chosłowskiego, dowódcy śremskiego
batalionu w powstaniu wielkopolskim 1918/19. Informacja.
W roku 1954 zmarł Stefan Chosłowski, dowódca śremskiego batalionu w powstaniu wielkopolskim
1918/19.
Chosłowski urodził się 9 maja 1889 w Czarnym Sadzie koło Koźmina. Od roku 1913 był
właścicielem majątku Ostrowieczko w powiecie śremskim. Jako poddany pruski brał udział
w I wojnie światowej, uczestnicząc w walkach na froncie zachodnim m.in. pod Verdun. W 1918 r.
znalazł się w gronie organizatorów przygotowujących walkę wyzwoleńczą a następnie został
dowódcą śremskiego batalionu. Walczył pod Zbąszyniem i Rawiczem. W wojnie polskobolszewickiej brał udział m.in. jako dowódca 69 Pułku Piechoty, walcząc m.in. w okolicach Lidy.
Wrócił do Ostrowieczka a w 1926 przeniósł się do Poznania. Napaść Niemiec na Polskę w 1939
zmusiła Go do ponownego włożenia munduru. Jako dowódca batalionu wartowniczego dostał się do
niewoli i resztę wojny spędził w obozie jenieckim w Woldenbergu. Po wojnie zamieszkał w Gnieźnie,
tam zmarł 17 października 1954 i tam został pochowany.
60-ta rocznica Jego śmierci skłoniła śremskie środowisko filatelistyczno-rowerowe do przypomnienia
tej postaci w bliski nam sposób. Zaprojektowaliśmy mianowicie (Włodzimierz Bobrowski)
i doprowadziliśmy do wykonania i stosowania przez Pocztę Polską S.A. datownika
okolicznościowego. Tenże autor zaprojektował kartkę beznominałową i kopertę okolicznościową.
Ostemplowane datownikiem okolicznościowym kartki i koperty zostały przewiezione przez
rowerzystę-filatelistę Włodzimierza Bobrowskiego ze Śremu do Gniezna. Towarzyszyli mi dwaj
koledzy, Eugeniusz Soboński i Bolesław Piechocki z Klubu Turystyki Rowerowej „Warcianie” Koła
PTTK OŻ Śrem.
Dużą pomoc finansową dostaliśmy od ZG PZF (zapłata Poczcie za datownik), Urzędu Miejskiego
w Śremie a Adam Lewandowski - burmistrz Śremu, objął nasze przedsięwzięcie swoim patronatem.
Do współpracy zaprosiliśmy również Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, które ma w swoich
strukturach „komórkę” dotyczącą powstania wielkopolskiego 1918/19.
W dniu 21.10.2014 w świetlicy Urzędu Pocztowego Śrem 1 zebrali się na krótkim pożegnalnym
spotkaniu panowie: zastępca burmistrza Śremu Bartosz Żeleźny, prezes ZO Wlkp. PZF Maciej
Kandulski, pracownicy UP Śrem 1 z panią naczelnik Ireną Murawską oraz członkowie Towarzystwa
Miłośników Ziemi Śremskiej, filateliści, członkowie Koła PTTK OŻ oraz przede wszystkim
rowerzyści - listonosze. Pani Henryka Socha z TMZŚ przybliżyła zebranym postać Stefana
Chosłowskiego a pracownicy Poczty zareklamowali swoje nowe produkty (m.in. znaczek
spersonalizowany czyli MÓJ ZNACZEK, itp.).
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Po krótkie dyskusji nastąpiła odprawa pocztowa. Rowerzyści - listonosze wyruszyli do Gniezna. Była
godz. 9.30. O godz. 13.45 byliśmy na terenie Urzędu Pocztowego Gniezno 1. Oprócz pracowników
tamtejszego Urzędu oczekiwał naszego przybycia również kol. Antoni Zgórecki, wiceprezes ZO
Wlkp. PZF oraz - jako przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Gniezna - płk. w stanie spoczynku
Stanisław Sajewski. W Ich towarzystwie oraz z panią Zofią Gąsiorek (Towarzystwo Miłośników
Gniezna) po oddaniu worka pocztowego, udaliśmy się na cmentarz, na grób Stefana Chosłowskiego,
kawalera orderu Virtuti Militari V klasy (il. 1). Przed bramą cmentarza oczekiwała nas delegacja
Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej (prezes Jerzy Naskręt oraz Jan Gurdek i Jan Urbanowicz).
Delegaci TMZŚ złożyli wiązankę kwiatów a filateliści - rowerzyści zapalili znicz.
Następnie wysłuchaliśmy prelekcji S. Sajewskiego i po krótkiej dyskusji opuściliśmy cmentarz.

Il. 1

Il. 2

Po noclegu w internacie Szkoły Medycznej, udaliśmy się z p. S. Sajewskim jako przewodnikiem do
Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich (il. 2). Jego dyrektor (obecny również w dniu
poprzednim przy grobie Stefana Chosłowskiego), zapoznał nas ze zbiorami zgromadzonymi w Izbie
Pamięci. Po opuszczeniu szkoły powróciliśmy „na bazę”. Pożegnaliśmy panią Zofię Gąsiorek, pana
płk. Stanisława Sajewskiego i wsiedliśmy na rowery. Prawie całą drogę do Śremu wracaliśmy
w deszczu. Ale tłumaczyliśmy sobie, że taka jest dola i rola listonosza. Czy pada deszcz albo śnieg,
czy grzeje słońce, on jest na SŁUŻBIE.
W moim odczuciu spełniliśmy doniosłą rolę przypominając społeczeństwu Śremu, Wielkopolski i
Polski nietuzinkową postać jaką był Stefan Chosłowski.

Włodzimierz Bobrowski
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Cenzura pocztowa z granicznego miasta Kargowa (Unruhstadt) z lutego 1919.
Koniec I wojny światowej w listopadzie 1918 r. oraz kolejne miesiące miały duży wpływ na
wydarzenia związane z ponownym pojawieniem się państwa polskiego. Z załączonej mapy można
zorientować się jak wyglądał ostateczny przebieg granic Polski do roku 1922 (il. 1).

Il. 1. Mapa polityczna Polski w latach 1918 – 1922. © Copyright Stefan Petriuk.
Prawie każde miasto byłych Zachodnich Prus (Pomorza), które po III rozbiorze Polski przeszło pod
niemieckie posiadanie, miało w latach 1918 – 1920 swoją specyficzną historię. W szczególności po
27 grudnia 1918 r., gdy w Poznaniu rozpoczęło się powstanie wielkopolskie wiele wcześniejszych,
starych miast polskich w byłej Prowincji Poznańskiej (nazwa identyczna z Wielkim Księstwem
Poznańskim – Prowincją wschodnią Prus w latach 1815 – 1920) zostało zajętych przez powstańców.
W ciągu kilku tygodni polscy powstańcy zajęli prawie całą Wielkopolskę i natychmiast wprowadzili
polski zarząd, włączając w to pocztę.
Szczególny i odmienny przebieg miało powstanie wzdłuż później uzgodnionej linii demarkacyjnej
pomiędzy Polską a Niemcami, która od lipca 1919 r. w przybliżeniu przedstawiała granicę polsko –
niemiecką (il. 2).
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Il. 2. Linia demarkacyjna z 16 lutego 1919 (po Traktacie w Trewirze) wg H.J. Schmitza.
▬ ▬ ▬ ▬ granica Prowincji Poznańskiej
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦ linia demarkacyjna z 16 lutego 1919
______________
kolej
Granica zachodnia w przybliżeniu przebiegała zgodnie z granicą Królestwa Polskiego z 1793 r. oraz
Księstwa Warszawskiego z okresu 1807 – 1815. W tych latach Kargowa (Unruhstadt) należała do
Królestwa Polskiego i Księstwa Warszawskiego. Po 16 lutym 1919 miasto leżało pomiędzy starą
granicą państwa na zachodzie, a linią demarkacyjną na wschodzie.
W tym miejscu, na przykładzie miasta Kargowa (Unruhstadt) oraz przygranicznych wsi i majątku
Karge chciałbym opisać, jaka była ich historia w latach 1919 – 1920. Przez wiele stuleci wszystkie
one należały do Królestwa Polskiego i tylko przyjęły nazwę Kargowa, która po II rozbiorze Polski
w 1793 r. przypadła do Prusom. W tym polskim do 1793 r. mieście, a po tej dacie pruskim mieście
Unruhstadt wraz z przygraniczną wsią oraz majątkiem Karge (siedziba właścicieli „von Unruh”) żyło
jeszcze w połowie XIX w. ponad 2810 mieszkańców, z czego 2300 Niemców, około 210 Polaków
i ponad 300 Żydów. Po wprowadzeniu przez carską Rosję bardzo wysokich ceł na tkaniny, większość
Żydów wyemigrowało z Kargowej, głównie na wschód i do Łodzi. Jeszcze w roku 1910, gdy
przeprowadzono ostatni spis uwzględniający przynależność narodową, w Kargowej zarejestrowano
2347 mieszkańców, z czego 384. pochodzenia polskiego, a 36 żydowskiego.
Bezpośrednio po I wojnie światowej w Kargowej żyło 2462 mieszkańców, jednak nie wiadomo ilu
z nich deklarowało swoje polskie pochodzenie.
Od strony Kopanicy 12 stycznia 1919 weszła do miasta i wsi Karge mała jednostka powstańcza.
Z powodu braku wsparcia ze strony mieszkańców miasta wieczorem tego samego dnia musiała się ona
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wycofać. Innym powodem szybkiego odwrotu były ruchy wojsk niemieckich jednostek obrony
granicy (Grenzschutz Ost). W trzecim tygodniu stycznia 1919 r. niemiecka ofensywa jednostek
Grenschutzu została zatrzymana na zachód od Kopanicy. Polscy powstańcy przeszli do
kontrofensywy i wchodząc od Kopanicy 25 stycznia 1919 r. po raz drugi zajęli miasto Kargowa.
Oddziałem w sile około 200. ludzi dowodził porucznika Szcześniak. Tym razem ten pobyt był
dłuższy. Przygotowano miasto do obrony przez niemieckimi jednostkami wojsk obrony pogranicza.
Część mieszkańców miasta wywiesiła nawet polskie flagi na znak powitania. Zdecydowana większość
niemiecka w mieście, łącznie z Radą Miasta, zachowała się jednak powściągliwie.
Brakuje niestety informacji o tworzeniu w zajętym mieście polskiej administracji. Dopiero atak
przeprowadzony 12 lutego 1919 r. przez regularne niemieckie jednostki Grenzschutzu oraz wielce
prawdopodobne wsparcie ich przez pociąg pancerny, który przemieścił się od strony Sulechowa,
doprowadziły do wycofania się polskich powstańców z miasta.
Nieco później uzgodniono niemiecko – polską linię demarkacyjną, która przebiegała ok. 3 km na
wschód pomiędzy Kargową a polskim miastem Kopanicą. Ten właśnie kawałek linii demarkacyjnej
stał się później także niemiecko – polską granicą do 1939 r. Także Kargowa wraz z okolicą wpisała
się w historię ustalania wspólnej granicy. Dziesiątego czerwca 1920 r. w Karge obradowała Komisja
ustalająca przebieg niemiecko – polskiej granicy. W gorączkowym pośpiechu Niemcy i Polacy podjęli
wszelki wysiłki, aby przyjąć Komisję. Rankiem wspomnianego dnia zarówno nad miastem jak i nad
wsią powiewały niemieckie i polskie flagi. Girlandami przystrojono ulice miasta. Najpiękniej
wyglądała czysto niemiecka flaga obok hotelu Wernera, gdzie odbywały się rokowania. W szkole
postanowiono nie zwalniać dzieci z zajęć, aby uniknąć ich obecności przed budynkiem rokowań.
O godzinie 7 okazało się jednak, że w szkole nie ma żadnego polskiego dziecka. Musiano więc także
dać wolne dzieciom niemieckim, by przed komisją nie stwarzać fałszywego obrazu. Wszędzie zbierali
się ludzie. Polskie dziewczyny przekazały kwiaty członkom komisji, którzy przyjechali samochodem
z kierunku Kopanicy. Do komisji należeli Polacy, Francuzi, Anglicy, Japończycy oraz Niemcy. Na
początku rokowań do sali posiedzeń byli oddzielnie wzywani przedstawiciele zagrożonych stref
i miejscowości.
Pragnę podkreślić, że miasto Unruhstadt nie należało do stref zagrożonych, dlatego przedstawiciele
miasta nie stawali przed Komisją. Przez komisją wysłuchani byli jedynie przedstawiciele wsi
i majątku Karge.
Nastroje zebranych ludzi były bardzo napięte i rozgrzane. Dochodziło do bijatyk przed budynkiem,
w którym pracowała Komisja. Niemiecka policja, która była odpowiedzialna za bezpieczeństwo
Komisji musiała użyć pałek, a nawet szabli. Z wielkim wysiłkiem niemiecka policja przywróciła
spokój. Po kilku godzinach wysłuchań auta z Komisją odjechały w kierunku Kopanicy.
Warto zauważyć, że ta sama Komisja w dniu 9 czerwca 1920 r. odwiedziła Schwenten (Świętno od
1945 r.) leżące około 20 km na wschód od Unruhstadt (Kargowa), by ustalić tam przebieg granicy,
w miejscu gdzie powołano „Wolne Państwo Świętne” (od stycznia do sierpnia 1919 r.). Jak wiemy
z historii, Komisja państw Ententy ustaliła granicę dla Polski w dniu 6 lipca 1920 r. Unruhstadt
(Kargowa) z wsią Karge, a także Świętno pozostało przy Niemczech.
Od 1945 r. dobra Karge oraz wieś Karge utworzyły razem z byłym miastem Unruhstadt nowe miasto
Kargowa.
Do tego terenu należała także sąsiednia wieś Alt Tepperbuden, która do drugiego rozbioru Polski
w 1793 r. należała do Królestwa Polskiego, a następnie w latach 1807 – 1815 do Księstwa
Warszawskiego, zaś od 1945 r. nazywa się Uście Stare. Tu właśnie, już w Polsce, urodziłem się
w 1949 r. jako syn Niemki i Ukraińca Nie bez dumy chciałbym wspomnieć, że od 2005 r. jestem
honorowym obywatelem miasta Kargowa. Dumny jestem także z polskiego paszportu.
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Jak wcześniej wspomniałem, nie istnieją żadne pisemne dowody administracyjnej działalności
polskich powstańców w Unruhstadt z okresu ich pobytu pomiędzy 25 stycznia a 12 lutego 1919 r.
Przynajmniej do dziś nic nie znaleziono.

Il. 3 i 4 (poniżej).

Treść korespondencji:
„Moi Kochani,
Wczoraj wieczorem nieoczekiwanie przyjechała
Lenchen, pociąg dojeżdża tylko do Wolsztyna,
potem miała ona fajną okazję dojechać dorożką
do Kopanicy, a stamtąd doszła pieszo. Tam
zostawiła walizkę. Dobrze, że jest tu, ponieważ
kto wie co jeszcze będzie.
Mieliśmy Wam wysłać bezproblemowo G…., ale
niestety paczek do Berlina nie odprawiają. Jak
znowu będzie normalnie, wszystko wyślemy. Od
szóstej godziny nie wolno u nas wychodzić,
mamy także mało światła i węgla i tak musimy
trzymać się i teraz tak żyć spodziewając się
lepszych czasów.
Wiele pozdrowień od nas wszystkich, Wasza
Matka.”.
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Przez to pokazana tutaj karta pocztowa stanowi wielką sensację (il. 3, 4). Chodzi o kartę pocztową
niemieckiej Poczty Rzeszy za 10 fen (zwykła opłata niemieckiej taryfy wewnętrznej z początku 1919
r.). Karta nosi datownik UNRUHSTADT (Kr. BOMST) z 8 lutego 1919 r. i została nadana do
Berlina. Sensację stanowi polski stempel cenzury „Cenzura“. Dotychczas nie było wiadomości, aby
polscy powstańcy zajmowali się administrowaniem podczas ich pobytu w Unruhstadt/Kargowa. Wraz
z tym stemplem staje się jasnym, że w zajętym mieście polscy powstańcy rozpoczęli tworzenie
pierwszych struktur administracji. Na odwrocie karty widać wyraźne ślady cenzurowania
ciemnoniebieskim ołówkiem (il. 4). Tego typu ślad podnosi prawdziwość kartki, gdyż właśnie w taki
mało znany sposób Polacy cenzurowali przesyłki pocztowe.
Karta ta ukazała się w końcu marca 2014 r. na brytyjskim ebay z ceną wywoławczą 1 funta. Po kilku
godzinach została ona sprzedana poza ebayem za 2520 funtów (około 3037 Euro). Wysoka cena
dowodzi, że niektórzy zbieracze z Polski, jak również z Niemiec doceniają historię poczty tego terenu
w okresie powstania wielkopolskiego.
Stefan Petriuk
Honorowy Obywatel Gminy Kargowa
Ekspert PZF

WYSTAWY I POKAZY W OKRĘGU
TAKŻE ORGANIZOWANE PRZEZ CZŁONKÓW OKRĘGU

Okręg Wielkopolski PZF na Targach HOBBY w Poznaniu, 25-26.10.2014
W dniach 25-26 października 2014 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły
się targi HOBBY pod hasłem „Spotkania ludzi z pasją”. W tym roku, po raz pierwszy, organizatorzy
do grona „ludzi z pasją” włączyli filatelistów i zaprosili do uczestnictwa w targach Pocztę Polską.
Dzięki dobrej współpracy Poczty z Okręgiem Wielkopolskim PZF i zaproszeniu nas przez Regionalną
Koordynator ds. Filatelistyki Poczty w Poznaniu p. Annę Plewa-Śróda Okręg przez dwa dni mógł
współuczestniczyć w tym wydarzeniu. Na stoisku zorganizowanym przez Okręg zaprezentowane
zostały fragmenty eksponatów naszych członków (Kolegów Ryszarda Prange, Mieczysława Rożka
i Marka Zbierskiego, oraz młodzieżowy eksponat Kolegi Marka Kwaśniewskiego) a osobną
prezentację poświęconą papieżowi Janowi Pawłowi II zaprezentował Kolega Dionizy Danielewicz
z Klubu św. Gabriel (il. 1 i 2). Nasza obecność na Targach była również okazją do przekazania na
ręce Kol. Andrzeja Świdurskiego medalu i dyplomu XXI Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej,
zdobytego przez jego podopiecznego – Szymona Krawca (il. 3). Na stronie internetowej
http://mtptv.pl/video,pasjonujacy-swiat-filatelistyki-podczas-targow-hobby-2014.html ukazały się
filmowe wywiady z naszymi kolegami uczestniczącymi w Targach.
Poczta Polaka, zachęcona powodzeniem prezentacji swojej firmy i filatelistyki wielkopolskiej,
zamierza także w przyszłym roku wraz z naszym Okręgiem wziąć udział w targach HOBBY.
Poczynione już zostały pierwsze ustalenia mające na celu przedstawienie wspólnej, atrakcyjnej oferty,
która pozwoliłaby przyciągać na nasze stoisko dzieci, młodzież i dorosłych. Sądząc po naszych
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tegorocznych, pierwszych doświadczeniach – mimo prezentowania na Targach innych, pociągających
ofert – jest to całkowicie możliwe.

Il. 1

Il. 2
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Il. 3
Maciej Kandulski
Prezes ZO Wielkopolskiego PZF

Koło PZF w Gostyniu. Wystawa FILATELISTYKA – MOJE HOBBY. 2014.11.22-12.15.
Uroczysty wernisaż odbył się w sobotę, 22 listopada 2014 roku, w sali wystaw czasowych
gostyńskiego Muzeum. Gości powitali Robert Czub – dyrektor Muzeum i Andrzej Dudek – prezes
gostyńskiego Koła PZF. Spośród zaproszonych gości na otwarcie przybyli m.in. Elżbieta Palka –
zastępca burmistrza Gostynia, Monika Bielka – prezes Stowarzyszenia Kupców Gostyńskich, Paweł
Hübner – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, Kazimierz Wołodźko –
naczelnik Urzędu Pocztowego w Gostyniu, Zbigniew Kosiński – prezes Gostyńskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku i Włodzimierz Bobrowski – prezes Koła PZF w Śremie. Organizacja wystawy
„Filatelistyka – moje hobby” była ukoronowaniem 25. lat prezesury Andrzeja Dudka. Z tej okazji
członkowie gostyńskiego Koła PZF wręczyli mu okazały bukiet kwiatów.
Podczas wernisażu Andrzej Dudek przedstawił krótką historię filatelistyki i zapoznał zebranych ze
swoim eksponatem Gostyń. Na wystawie zobaczyć można było zbiory kilku gostyńskich filatelistów:
Andrzeja Dudka – eksponat Gostyń oraz fragmenty eksponatów – Jan Paweł II – Totus Tuus,
Technika, Sztuka, Przyroda; Ewy Jankowiak – Architektura, Sztuka sakralna; Marka Cybulskiego –
Latarnie, Malarstwo; Stefana Wolniewicza – Wacław Boratyński; Henryka Chwierota – Malarstwo;
Jerzego Kozyry – Mosty; Andrzeja Świdurskiego – A słowo ciałem się stało oraz Mirosława Gertycha
z Leszna – Przesyłki pocztowe stosowane w Gostyniu na przełomie XVIII-XIX wieku i Jak Wacław
Boratyński rozpętał polsko-niemiecką wojnę znaczkową. Ponadto w 7. gablotach poziomych
zaprezentowano odznaczenia i medale filatelistyczne, katalogi, wydawnictwa Koła PZF Gostyń,
czasopisma, literaturę filatelistyczną, druki i akcesoria filatelistyczne.
Wystawa czynna była do 15 grudnia 2014 roku, a jej organizatorami byli: Koło Polskiego Związku
Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu i Muzeum w Gostyniu. Przy wsparciu
finansowym Gminy Gostyń wydano folder przygotowany przez Roberta Czuba i Andrzeja Dudka.
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Fot. 1 i 2. Otwarcie wystawy FILATELISTYKA – MOJE HOBBY w Gostyniu Wlkp.
Robert Czub
Fot. Adam Kajczyk
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Pokazy filatelistyczne poświęcone św. Janowi Pawłowi II - ze zbiorów
Marii i Dionizego Danielewiczów (IV 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 IV kwartale 2014 r. zorganizowali kolejne pokazy filatelistyczne
w Poznaniu.
W dniach 25-26 października 2014 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły
się targi HOBBY pod hasłem „Spotkania ludzi z pasją”. W ramach tej imprezy kol. D. Danielewicz
w 48. ekranach przedstawił wierne reprodukcje znaczków pocztowych dotyczących 36. pielgrzymek
Ojca Świętego Jana Pawła II do 68 państw. Zbiór ten cieszył się wielkim zainteresowaniem
zwiedzających (il. 1).
Ten sam zbiór prezentowany był od 26 do 28 listopada 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów
Poznańskich w ramach targów SAKRALIA (il. 2).

Il. 1. Targi HOBBY pod hasłem „Spotkania ludzi z pasją” w Poznaniu. Fragment zbioru Marii
i Dionizego Danielewiczów i grupa zwiedzających imprezę.
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Il. 2. Targi SAKRALIA. Obok kol. Dionizego Danielewicza (po lewej) Prezes Międzynarodowych
Targów Poznanskich Sp. z o.o Andrzej Byrt.
za: http://www.janpawel2znaczki.ayz.pl/galleries/exhibitions/exhibitions.htm (Gabriel)
Redakcja WWF

WYSTAWY W KRAJU
XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna WARSZAWA 2014 (12 – 19.10.2014)

XXI Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną WARSZAWA
2014 zorganizowano z okazji rocznicy 95-lecia Polskiego
Komitetu Olimpijskiego. Odbyła się ona w pięknych salach
nowoczesnego Centrum Olimpijskiego PKOl, przy ul.
Wybrzeże Gdyńskie 4, w Warszawie. Od wielu lat wystawa
ogólnopolska nie miała tak godnych pomieszczeń.
Towarzyszył jej szereg imprez towarzyszących, a ta
szczególna lokalizacja przyczyniła się do tego, że wystawa
żyła – najlepszym tego dowodem są setki zwiedzających oraz
dziesiątki uczestników różnych imprez. Za tą wzorową
organizację należą się wyrazy uznania i podziękowania dla
ZG PZF oraz dla bezpośrednich organizatorów – aktywowi
ZO Warszawskiego PZF. Szczególne podziękowania należą
się także Poczcie Polskiej S.A. oraz Polskiemu Komitetowi
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Olimpijskiemu – wyjątkowa pomoc w organizacji tej wielkiej imprezy widoczna była na każdym
kroku.
W poszczególnych klasach eksponowano następujące liczby eksponatów: klasa mistrzowska – 7; TR
– 5; HP – 24; CP – 5; TEM – 19; CM – 1; REV – 2; MŁ – 18; eksponatów jednoekranowych – 15;
LIT – 27. W salonie honorowym prezentowano 6 opracowań, w klasie oficjalnej – 1; w klasie
sędziów konkursowych – 3, a w klasie eksponatów zaproszonych – 12.
Wielką Nagrodę Honorową Wystawy – GRAND PRIX d’HONNEUR - dla najlepszego eksponatu
klasy mistrzowskiej wraz z nagrodą ufundowaną przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana
Bronisława Komorowskiego otrzymał Robert Puchała (O. Wielkopolski) za eksponat Wydanie
krakowskie z roku 1919. Wielką Nagrodę Wystawy – GRAND PRIX - dla najlepszego eksponatu
wystawianego w klasach konkursowych wraz z nagrodą ufundowaną przez Prezesa Polskiego
Komitetu Olimpijskiego Pana Andrzeja Kraśnickiego otrzymał kol. Jacek Kosmala (O. Warszawski)
za eksponat Poczta w Warszawie do roku 1920.
Wiadomo, że na wystawę zakwalifikowano najlepsze, czy też najciekawsze eksponaty z kraju. Jak
oceniono eksponaty znaków pocztowych w poszczególnych klasach konkursowych? Czy pojawiły się
nowe eksponaty? Dokonałem analizy uzyskanych wyników w aspekcie postawionych pytań.
W klasie TR eksponaty Polska 1944-1952 oraz Siewca otrzymały około 10. pkt. mniej niż na
wystawach wcześniejszych, ale II stopnia. W klasie tej prezentowano po raz pierwszy eksponat kol.
Stanisława Walischa (O. Łódź) Polska 1860-1934, który został wysoko oceniony (uzyskał 84 pkt.
i medal DPZ).
W klasie HP pojawiło się nowe i bardzo interesujące opracowanie kol. Janusza Adamczyka (O.
Małopolski) Lata walki o odzyskanie niepodległości Polski 1914-1918. Pieczątki (pieczęci)
formacyjne oddziałów legionowych oraz Polskiego Korpusu Posiłkowego. Uzyskało ono 90 pkt.
(medal DZ). Również 90 pkt. uzyskał eksponat Przemyśl 1818-1918 – wcześniej nie miał tak
wysokiej oceny. Na 24 eksponaty tej klasy, aż 5 uzyskało oceny o około 8 pkt. niższe, niż na
wcześniejszych wystawach (głównie II stopnia). Oto te opracowania: Korespondencja jeniecka
polskich oficerów w II Okręgu Wojskowym Wehrmachtu – Szczecin, Czerwony Krzyż w wojnach
światowych, Wielkopolska – zarys historii poczty, Niemieckie obozy dla jeńców wojennych 19391945 oraz Znaki pocztowe Starogardu do 1920.
W klasie CP pojawił się nowy, wysoko oceniony eksponat (82 pkt., medal DPZ) Polskie kartki
pocztowe w 1944 roku - wydanie prowizoryczne „lubelskie”. Inny natomiast eksponat - Wydania
prowizoryczne polskich kart pocztowych z lat 1944 – 1983 - został oceniony o około 8 pkt. niżej niż
na wcześniejszych wystawach.
W klasach TEM i REV nie prezentowano nowych eksponatów, a oceny wszystkich były
porównywalne z wcześniejszymi wystawami. W klasie TEM z uwagą śledzę przemiany
2. eksponatów, które na forum światowym ubiegają się o medal duży pozłacany. Są to opracowania
Ku szczytom gór oraz W cieniu drzew. O ile autor pierwszego opracowania zaczął swój eksponat
upraszczać i „odchudzać”, autor drugiego opracowania przyjął taktykę przeciwną. Wydaje mi się, że
taktyka pierwszego autora jest bardziej obiecującą.
W klasie MŁ oceniono 18 eksponatów. W porównaniu z wcześniejszymi wystawami oceny niższe
o 8-10 pkt. otrzymało aż 5 eksponatów, którymi były: Polska kronika olimpijska w filatelistyce, Moje
ukochane miasto – Wrocław, Patron mojej szkoły – J. Matejko, Kle, kle boćku, kle, kle oraz
Kwitnący ogród. W klasie tej pojawiło się jedno nowe opracowanie Atlas przemian politycznych
w Europie w ostatniej dekadzie XX wieku (50 pkt., medal B), natomiast duży awans spotkało
opracowanie Polska i Polacy w czasie II wojny światowej 1939-1945 (87 pkt., medal DPZ).
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Jak wiadomo, klasa eksponatów jednoekranowych to najbardziej dynamicznie rozwijająca się klasa
w kraju. Na XXI OWF WARSZAWA 2014 w klasie tej prezentowano 15 eksponatów. Również w tej
klasie zanotowano kilka ocen różniących się znacząco od ocen wcześniejszych, a w szczególności od
wystawy VARSAVIANA 2013. Eksponat Stemple wierszowe Szwajcarii 1854-1910 uzyskał 80 pkt.,
a więc 8 pkt. mniej niż na wystawie VARSAVIANA 2013. W porównaniu z tą samą wystawą
eksponat Wydanie „Wdowa” i „Pocztylion” Obozu IIC Woldenberg uzyskał aż 12 pkt. mniej niż rok
wcześniej (76 vs 88 pkt.). Z kolei dwa eksponaty uzyskały znacząco wyższe oceny, a mianowicie:
Stempel numerowy „1” Królestwa Polskiego – 91 pkt. vs 80 oraz Całostki wydania prowizorycznego
„Warszawskiego” dla terenu b. okupacji niemieckiej – 86 pkt. vs 78. W tym ostatnim znalazło się
kilka nowych, bardzo interesujących walorów.
Z powyższej krótkiej analizy wynika, iż ocena eksponatów znaków pocztowych na XXI OWF
WARSZAWA 2014 doprowadziła do znacznego przewartościowania znaczącej ich części.
Przewartościowanie to wynika najprawdopodobniej z faktu, iż członkami sądu konkursowego
wystawy WARSZAWA 2014 byli najbardziej doświadczeni sędziowie filatelistyczni PZF.
Ludwik K. Malendowicz

Światowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna MALAYSIA 2014, Kuala Lumpur,
1-6 grudnia 2014. Eksponaty tematyczne.
Z
okazji
160.
rocznicy
„zaadaptowania”
pierwszego
znaczka Malezji, w Kuala
Lumpur
zorganizowano
Światową
Młodzieżową
Wystawę Filatelistyczna MALAYSIA 2014 (wystawa pod patronatem FIP). Odbywała się ona od 1 do
6 grudnia, równolegle z 29. Azjatycką Międzynarodową Wystawą Znaczków (wystawa FIAP). Na
obu wystawach eksponaty swe prezentowali filateliści 46. krajów.
Obie wystawy posiadały odrębne zespoły sędziowskie. Jury wystawy FIP-owskiej tworzyło 17.
sędziów (w tym Prezydent Honorowy, konsultant oraz
asystent sekretarza) oraz 2. aspirantów. Przewodniczył jury
kol. Beng Bengston (Szwecja), poza nim w składzie
znalazło się 2. Europejczyków - Marcel Nadal (Francja) i
Peter Suchadolc (Słowenia).
Wystawa, w nazwie „Młodzieżowa” obejmowała 3 klasy
wystawiennicze - młodzieżową, tematyczną oraz filatelistyki
współczesnej.
W klasie młodzieżowej najlepszym eksponatem było
oglądane w czasie EMWF POLKOWICE 2011 opracowanie
Matyldy Larsson (Szwecja) W magicznym świecie Harry
Pottera.
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Klasa tematyczna obejmowała 48 eksponaty. Uzyskały one następujące wyróżnienia medalowe: LG 1;
G 5; LV 16; V 12; LS 7; S 4; SB 2; B 1.
Medalem dużym złotym (95 pkt.) wyróżniono znany eksponat kol. Jörgena Jörgensena (Dania)
Rybołówstwo - od gromadzenia żywności do karmienia świata.
Pięć eksponatów wyróżniono medalami złotymi. Wśród nich – wg moich danych – dwa otrzymały
po raz pierwszy tak wysokie wyróżnienie. Są to opracowania (podaje także wcześniejsze
wyróżnienia):
ENOSAWA, Yuichi (Japonia) Tramwaj - jego rozwój i rywale (poprzedni tytuł Miejski transport
publiczny – jego rola i rozwój) [PHILANIPPON 2011 – LS75; THAILAND 2013 - LV86;
MALAYSIA 2014 - G90],
SU, Fang-Shing (Tajwan) Systemy telekomunikacyjne [PHILANIPPON’01 – LV85; CHINA 2009 –
LV88; MALAYSIA 2014 - G91].
Medalem dużym pozłacanym wyróżniono 16 eksponatów. Wśród nich aż 8 po raz pierwszy (wg
mojego archiwum) eksponowano na wystawach FIP. Są to opracowania:
BEZERRA DaSilva, Ginaldo (Brazylia) Kolory wody Brazylii: esej historii i kultury (od początku do
roku 1889) [MALAYSIA 2014 - LV85],
BROMSER, Charles (Australia) Rewolucja kopernikańska: historia kosmologii [MALAYSIA 2014
- LV88],
BUSTO, Raudel (Kuba) Spojrzenie na ptaki z perspektywy człowieka [MALAYSIA 2014 - LV86],
LIN, Sheng (Chiny) Kapelusze: ubiór czy też dekoracja głowy [MALAYSIA 2014 - LV85],
PEREZ, Christian Gabriel (Argentyna) Skauting [MALAYSIA 2014 LV85],
SANCHEZ, Marcel (Francja) Katedra, arcydzieło w mieście [MALAYSIA 2014 - LV87],
YU, Guangda (Chiny) Koszule - świadkowie postępu cywilizacji [MALAYSIA 2014 - LV85],
ZHAO, Zhongwei (Chiny) Podróż powietrzna [MALAYSIA 2014 - LV85].
W tej grupie wyróżnień znalazło się również opracowanie, które przed 3. laty otrzymało zaledwie
medal duży srebrny! Co za postęp! Jest to opracowanie:
OHSAWA, Hideo (Japonia) Niewidomy [PHILANIPPON 2011 – LS75; MALAYSIA 2014 - LV86]
Medalem pozłacanym wyróżniono 12 eksponatów. Wśród nich znalazło się 5 eksponatów po raz
pierwszy eksponowanych na wystawach FIP. Są to opracowania:
CEP, Igor (Słowenia) Cykl olimpijski (od kandydowania do ceremonii zamknięcia) [MALAYSIA
2014 - V81],
RODRIGUES CUNHA, Luiz Paulo (Brazylia) Historia ryb i ich znaczenie dla człowieka
[MALAYSIA 2014 - V81],
TU, Xingzi (Chiny) Węgiel [MALAYSIA 2014 V80],
WU Shenlu (Chiny) Fale elektromagnetyczne [MALAYSIA 2014 - V82],
XU, Chenghao (Chiny) Porty handlowe [MALAYSIA 2014 - V83].
Również w tej grupie wyróżnień znalazło się opracowanie, które przed 3. laty otrzymało zaledwie 70
pkt.! Co za postęp! Jest to opracowanie:
KIM, Chang Han (Korea) Zawody golfowe w chwale i przyjemności [PHILANIPPON 2011 - S70;
MALAYSIA 2014 V80].
Zastanawiającym jest, że nie wszystkie federacje filatelistyczne otrzymały informacje (zaproszenie)
o organizacji tej wystawy.
Ludwik K. Malendowicz
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Najciekawsze eksponaty tematyczne na światowych wystawach filatelistycznych. Jak
znakami pocztowymi można opowiedzieć o plaży?
Na dużych wystawach filatelistycznych często widzimy bardzo oryginalne opracowania. Ale w tym
aspekcie prezentacja plaży jest jedynym takim opracowaniem. Autorem tego opracowania jest kolega
Luiz Paulo RODRIGUES CUNHA z Brazylii, znany zbieracz i wystawca filatelistyczny,
przewodniczący
Komisji
Tematycznej
Międzyamerykańskiej
Federacji
Stowarzyszeń
Filatelistycznych (FIAF) oraz członek Komisji Tematycznej FIP. Posiada On dwa inne eksponaty
tematyczne, które uzyskują na wystawach światowych medal duży pozłacany, a są nimi opracowania
Cudowny świat filatelistyki tematycznej (najwyższe wyróżnienie 88 pkt.) oraz Człowiek pod wodą
(także 88 pkt.). Ostatnie Jego opracowanie Historia ryb i ich znaczenie dla człowieka na ŚWF
MALAYSIA 2014 otrzymało medal V (81 pkt.).
Za swe opracowanie o plaży wystawca uzyskał dotychczas następujące wyróżnienia: ST.
PETERSBURG 2007 – LV85; LONDON 2010 – LV85; PHILANIPPON 2011 – G90;
PHILAKOREA 2014 - G91. Autor opracował ciekawy plan, który przedstawia się następująco:
Słońce, morze i piasek – odkrywanie plaży.
Plaża.
1. Wdzięk plaż
1.1. Nasza planeta oceanów i plaże, które ją upiększają
1.2. Pierwsze kroki człowieka ku wybrzeżu morskiemu
1.3. Wykorzystywanie plaż dla pozyskiwania żywności
1.4. Wspólnoty na wybrzeżach: ich mity i legendy
2. Plażowanie od średniowiecza do XVIII wieku
2.1. Wiek strachu i niechęci
2.2. Kąpiele w łaźniach i kultura miejscowości uzdrowiskowych (spa)
2.3. Wpływ oświecenia
2.4. Zmieniający się stosunek do plaż: inne spojrzenie na plaże.
3. … i człowiek wymyślił plażę (jaką znamy dzisiaj)
3.1. Ponowne „odkrycie” wybrzeża morskiego w świecie zachodnim.
3.2. Morze, świeże powietrze i promienie słoneczne – kąpiele morskie jako terapia
3.3. Wszyscy w wodzie: pielgrzymki nad wybrzeża morskie
3.4. Historia plaż w obrazkach
3.5. Ciesząc się plażami na całym świecie
4. Wykorzystywanie plaż: rekreacja dla wszystkich
4.1. Kąpiący się, pływający i wędkarze
4.2. Pokonujący fale (surfing, kajaki i kanoe)
4.3. Nurkowanie swobodne i przybrzeżne
4.4. Partnerzy wiatru (żeglowanie, windsurfing i żeglowanie po piasku)
4.5. Motorówki i narty wodne, czyli kierowanie na falach
5. Plaże, które wszyscy kochamy
5.1. Akcesoria dla plażowiczów
5.2. Sami, ale razem: socjalny (nie)porządek na zatłoczonych plażach
5.3. Wypoczywający na plażach i poszukiwacze na nich przygód
5.4. Styl życia na plażach
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6. Plaże i wydarzenia, które na nich miały miejsce
6.1. Interesujące wyczyny i fakty
6.2. Odkrycia i „odkrycia” ponowne
6.3. Opieka nad naszymi plażami
6.4. Plaże świata – dziedzictwo ludzkości
Powyższy plan jest logiczny, szeroki i jednocześnie daje możliwość wprowadzania do eksponatu
bardzo różnorodnego, w tym starego i rzadkiego materiału filatelistycznego. Karty, nie są
„przeładowane” walorami, co znacznie ułatwia poznawanie tego eksponatu. Opracowanie tekstowe
(narracja) jest logiczne, zwarte, bez zbędnych wątków. Zwraca także uwagę bardzo staranne
opracowanie graficzne.
Czytelnikom prezentuję ilustracje kilku kart wystawowych.
Na stronie z planem autor opracowania pokazuje tylko 1, i to popularny znaczek (na marginesie - jest
to jezioro Balaton!), ale przedstawiający „ducha” plaży (il. 1). Kolejna ilustracja przedstawia
pierwsze kroki człowieka ku wybrzeżu morskiemu (il. 2). Zwraca na niej mały fragment specjalizacji
znaczka Aitutaki oraz 2. ciekawe całostki pocztowe związane z tematem (Nowa Zelandia i Kuba). Na
karcie z podrozdziału „Ponowne „odkrycie” wybrzeża morskiego w świecie zachodnim” uwagę
zwracają dwie karty pocztowe PTPO Niemiec (Printed to Private Order - drukowane na prywatne
zamówienie) oraz karta Portugalii z roku 1959 (il. 3). Kolejne ilustrowane karty pocztowe widzimy na
następnej karcie - Natal i Australia (il. 4). W eksponacie autor wykorzystuje też V-maile (il. 5),
perfiny, elementy tematyczne znaku wodnego, kasowniki (il. 6). Autor opracowania w kolejnym
miejscu eksponatu zamieścił elementy specjalizacji. Dotyczą one wydania Chile „samolot i plaża”,
które to wydanie ukazywało się w latach 1942-1952 (il. 7). Przedstawia różne typy tych znaczków,
których klasyfikacja oparta jest m. in. na znaku wodnym. Eksponat kończy się zdaniem „Tak więc,
przedstawiłem historię zdarzeń na plażach oraz to, w jaki sposób się z nich cieszymy” (wolne
tłumaczenie) (il. 9). Z analizowanych kart wynika także, że eksponat nie posiada „wyjątkowych”
walorów, jakie często obserwujemy w eksponatach tak wysoko wyróżnianych na światowych
wystawach filatelistycznych.
Koledze Luiz Paulo RODRIGUES CUNHA dziękuję za udostępnienie ilustracji.
Ludwik K. Malendowicz
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