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Od Redakcji
Oddajemy do rąk czytelników kolejny zeszyt Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
Rozpoczyna go informacja o przyznaniu przez Biuro Europejskiej Federacji Stowarzyszeń
Filatelistycznych (FEPA) działającemu przy ZO Wielkopolskiego PZF Klubowi Święty Gabriel tytułu
„najlepszego europejskiego klubu filatelistycznego w roku 2014”. Wszystkim członkom Klubu oraz
jego kierownictwu serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia.
Jak zwykle, zeszyt zawiera kronikarski zapis naszej działalności, a aktywność naszych członków
zasługuje na uznanie. Z dużym zadowoleniem zamieszczamy informacje o spotkaniu opłatkowym
Koła PZF w Gostyniu oraz o udziale filatelistów z Leszna w obchodach 95. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Miasto Leszno.
Bardzo ciekawym opracowaniem jest artykuł kol. Jerzego Bogdanowicza, który opisuje mało znaną
historię zapomnianego obozu Leszno - Gronowo.
Obradujący w Seulu (12 sierpnia 2014 r.) 73. Kongres Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP)
oraz Biuro FIP wprowadziły bardzo istotne zmiany w odniesieniu do klas (dyscyplin) wystawowych
oraz do oceny eksponatów młodzieżowych. Ponieważ informacji tych nie można znaleźć w polskim
piśmiennictwie filatelistycznym, uważamy za uzasadnioną ich publikację na łamach naszego
kwartalnika.
W dziale poświęconym tematyce piszemy o ciekawym dla tematyków papierze do druku znaczków
oraz prezentujemy plan i niektóre karty ciekawego eksponatu o Wszechświecie.
Wszystkim życzymy przyjemnej lektury.
Poznań, 2015.03.30
Zespół Redakcyjny WWF
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Znaczące wyróżnienie dla Klubu Święty Gabriel
Na swym posiedzeniu w Londynie, 20 lutego 2015 r. Biuro Europejskiej Federacji Stowarzyszeń
Filatelistycznych (FEPA) przyznało działającemu przy ZO Wielkopolskiego PZF Klubowi Święty
Gabriel tytuł „najlepszego europejskiego klubu filatelistycznego w roku 2014”. Wszystkim członkom
Klubu oraz jego kierownictwu serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia.

Redakcja WWF

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

3

Z KRONIKI OKRĘGU
I kwartał 2015
2015.01.05. Gostyń. Koło PZF im Wacława Boratyńskiego w Gostyniu. Tradycyjne spotkanie
opłatkowo-noworoczne. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście oraz liczne grono członków
Koła. Gośćmi spotkania byli ksiądz prałat Artur Przybył, Renata Ignasiak – sekretarz Gminy Gostyń,
Andrzej Wawrzyniak – nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski, Robert Czub – dyrektor Muzeum
w Gostyniu oraz Monika Bielka – właścicielka salonów meblowych „Mirage”. Podsumowano owocny
rok działalności Koła oraz opracowano plany na rok 2015. Szczegóły w dalszej części niniejszego
zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2015.01.10. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2015.01.13. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) przedstawił
opracowanie Analiza eksponatu tematycznego kol. RODRIGUES CUNHA, Luiz Paulo (Brazylia)
Słońce, morze, surfowanie i piasek – odkrywanie plaży. Udział 19. osób, w tym 3. z Okręgu PZF
w Koszalinie. Jak zwykle, żywa dyskusja.
2015.01.17. Leszno. Z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Miasto Leszno, Koło PZF
w Lesznie we współpracy z Wydziałem Kultury i Sportu UM w Lesznie i Pocztą Polską
zorganizowało okolicznościowe obchody. Połączone one były ze zorganizowaniem okolicznościowej
wystawy filatelistycznej, która otwarta była w okresie 17 - 31 stycznia 2015 r. Szczegóły w dalszej
części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2015.01.27. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Piotr Zubielik (Poznań) zaprezentował eksponat Listy
nadziei. Udział 17. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
2015.02.10. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Jacek Wierzbicki (Poznań) przedstawił opracowanie
zatytułowane Nieco o znaczkach dobroczynnych z okresu hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939).
Udział 9. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
2015.02.14. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2015.02.20. Londyn. Na swym posiedzeniu w Londynie Biuro Europejskiej Federacji Stowarzyszeń
Filatelistycznych (FEPA) przyznało działającemu przy ZO Wielkopolskiego PZF Klubowi Święty
Gabriel tytuł „najlepszego europejskiego klubu filatelistycznego w roku 2014”. Serdecznie
gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia.
2015.02.24. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) Analiza planu
i fragmentów eksponatu Damiana Läge „Zafascynowani piórami – jak ptaki inspirują ludzi”.
Udział 12. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
2015.03.07. 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.
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2015.03.10. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Mieczysław Rożek (Poznań) przedstawił opracowanie Co
wiemy o fancy cancels? Udział 12. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
2015.03.14. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2015.03.14. Poznań. Spotkanie z przewodniczącymi kół Okręgu. Spotkanie odbyło się w Domu
Kultury „Na Skarpie”, wzięło w nim udział ponad 20 osób. Przedstawiono na nim sprawy
organizacyjne, najnowsze informacje o wydawnictwach pocztowych, w tym dla filatelistów oraz
omówiono plany pracy na rok 2015.
2015.03.24. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Piotr Zubielik (Poznań) zaprezentował opracowanie
Przesyłki pocztowe wysyłane z klasztoru Franciszkanów w Niepokalanowie przed II wojną
światową. Udział 14. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
Marzec 2015
Ukazał się kolejny, nr 121-122 (marzec - czerwiec) Informatora Klubowego Święty Gabriel. Zeszyt
obejmuje 28 stron druku (z okładkami), cały wydany w kolorze. W numerze znajdują się opracowania
kol. Bogdana Michalaka: „Światowe Dni Młodzieży”; „Rozmowa z Panią Agnieszką Sancewicz”;
„Sługa Boży Biskup Friderik Baraga”; „Święci i błogosławieni Jana Pawła II”; „Zbigniew Herbert poeta, podróżnik i rysownik”; „Watykan”; „Poczta Magistralna”; „Nowości zagraniczne” „Pomnik
Bohaterów spod Monte Cassino” oraz „Kronika Klubu”. Zeszyt zawiera także następujące
opracowania: Anna i József Béni „Budapesztański Archanioł Gabriel”; Dionizy Danielewicz „Św.
Papież Jan Paweł II”; Jerzy Duda, Stanisław Mitkowski „Św. Jan Paweł II w pamięci krakowskich
kolekcjonerów”; Jerzy Bielawski „Drewniane Kościoły Diecezji Kaliskiej” ks. Michał Polański
„Wystawa Filatelistyczna w Ropczycach”. Ponadto koledzy Bogdan Michalak, Piotr Zubielik
zamieścili opracowanie „Frankatury mechaniczne”. W zeszycie znajduje się także opracowanie
„Dzień Patrona Poczty i Filatelistów, świętego Gabriela Archanioła”. Kolejny ciekawy zeszyt gratulacje dla wydawcy i autorów.

Z ŻYCIA KÓŁ
Spotkanie opłatkowe i sprawozdanie z działalności Koła PZF w Gostyniu
(2015.01.05)
Członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rok 2015
rozpoczęli tradycyjnie od spotkania opłatkowego. Odbyło się ono 5 stycznia w sali miejscowego
Domu Dziennego Pobytu. Gośćmi spotkania byli ksiądz prałat Artur Przybył, Renata Ignasiak –
sekretarz Gminy Gostyń, Andrzej Wawrzyniak – nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski, Robert Czub –
dyrektor Muzeum w Gostyniu oraz Monika Bielka – właścicielka salonów meblowych „Mirage”.
Po odśpiewaniu kolędy i przełamaniu się opłatkiem, Andrzej Dudek – prezes Koła - wręczył
odznaczenia związkowe przyznane przez Zarząd Główny oraz Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF.
Brązową odznaką „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki” uhonorowany został Robert Czub. Złotą
odznakę honorową PZF otrzymali Monika Bielka i Andrzej Wawrzyniak oraz członkowie naszego
koła Marek Cebulski, Henryk Chwierot, Antoni Fiebig, Jerzy Kozyra i Kazimierz Wołodźko. Srebrną
odznakę honorową PZF przyznano Janowi Gerowskiemu, Olgierdowi Kurnatowskiemu i Zdzisławowi
Zimnemu. Lucjan Pawlaczyk wyróżniony został brązową odznaką honorową PZF.
Następnie prezes gostyńskiego Koła w formie multimedialnej przedstawił sprawozdanie Zarządu
z działalności za 2014 rok. Przypomniał m.in., że gostyńskie Koło zorganizowało w roku
sprawozdawczym trzy wystawy – w kwietniu „Św. Jan Paweł II drogą do świętości”, w maju Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015
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podczas „Nocy muzeów” – „Sztuka na znakach pocztowych” i trzecią „Filatelistyka – moje hobby”,
z okazji 25-lecia prezesury Andrzeja Dudka.

Il. 1. Spotkanie opłatkowe Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu.

Il. 2. Zbiorowe zdjęcie uczestników spotkania.
Gostyńscy filateliści byli też czynnymi wystawcami na wystawach konkursowych KWF Kamienna
Góra 2014 oraz OWF VII Bałtycki Festiwal Znaczka 2014 – 60 lat Koszalińskiego Okręgu PZF. Do
obu miejsc Koło zorganizowało wyjazd na palmaresy.
Jak, co roku, Koło było też współorganizatorem wycieczki autokarowej. W maju 2014 roku
podróżowaliśmy po ziemi gostyńskiej, krotoszyńskiej i rawickiej, co było połączone z piknikiem.
Ostatnim punktem programu był plan pracy koła na 2015 rok. Podczas spotkania goście życzyli
gostyńskim filatelistom wszelkiej pomyślności w nowo rozpoczętym roku.
Andrzej Dudek
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17 stycznia 2015 roku - 95. rocznica odzyskania niepodległości przez Miasto Leszno

Z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Miasto
Leszno Koło PZF w Lesznie we współpracy z Wydziałem
Kultury i Sportu UM w Lesznie wydało znaczki
spersonalizowane w nakładzie 909 sztuk (w 101 arkuszach po
9 szt.) (ilustracja obok). Ponadto Poczta Polska S.A. na wniosek
Koła PZF wprowadziła okolicznościowe karty pocztowe
beznominałowe w nakładzie 1000 sztuk, (w obiegu pocztowym
od 17 grudnia 2014r.m ilustracja poniżej). Projekty w/w walorów
wykonał Lech Woźny. W dniu 17.01.2015 r. Poczta Polska S.A.
w UP Leszno 1 wprowadza okolicznościowy stempel, którego
projekt wykonał Lech Woźny, a opracował graficznie Sławomir
Tomków. Koło PZF w Lesznie wydało także w ograniczonym
nakładzie karnety zawierające w/w znaki pocztowe.
W dniu 17 stycznia 2015 roku w Leszczyńskim Ratuszu
o godz.10.00 miała miejsce uroczysta prezentacja ww. walorów
filatelistycznych. Okolicznościowy referat „95. rocznica odzyskania niepodległości przez Miasto
Leszno” wygłosił dr Eugeniusz Śliwiński. W godz.10.00 do 17.00 w salach Ratusza czynne było
stoisko pocztowe.

Okolicznościowa karta beznominałowa.
W historii filatelistyki zostały zapisane na trwałe zaprojektowane przez leszczyńskich filatelistów,
a wprowadzone przez Pocztę Polską do obiegu pocztowego liczne: okolicznościowe kasowniki,
koperty i kartki pocztowe podkreślające ważne dla miasta wydarzenia historyczne, imprezy sportowe
czy kulturalne. Wiele z nich prezentowano na pokazie filatelistycznym pt. „Kartki z kalendarza”
w Muzeum Okręgowym w Lesznie z okazji odbywających się Mistrzostw Świata w Szybownictwie
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015
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i 1. Balonowych Mistrzostw Kobiet w Lesznie. Dziś listy wysyłane z Leszna zdobią klasery
filatelistów wszystkich kontynentów, prezentowane są na licznych wystawach. Sławią i promują także
miasto Leszno. W omawianym okresie z Leszna w świat wysłano ponad 160 tysięcy przesyłek.

Plakat zapraszający na uroczystości 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Miasto Leszno.
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Z okazji rocznicy, w holu leszczyńskiego ratusza Archiwum Państwowe w Lesznie i Muzeum
Okręgowe w Lesznie zorganizowały okolicznościową wystawę prezentując wiele cennych
materiałów, m.in. dokumenty i zdjęcia przedstawiające przebieg Powstania Wielkopolskiego na
terenie południowo-zachodniej Wielkopolski, a także materiały archiwalne związane z odzyskaniem
przez Leszno niepodległości w 1920 roku. Filateliści przedstawili natomiast pocztę polową - wybrane
listy, karty pocztowe z okresu Powstania Wielkopolskiego oraz okolicznościowe przesyłki znaczące
rocznice odzyskania niepodległości wprowadzone do obiegu pocztowego przez Koło PZF w Lesznie
i „Solidarność” w Lesznie.
Wystawa czynna była w dniach od 17 do 31 stycznia 2015r.
Lech Woźny
Prezes Koła PZF w Lesznie

DATOWNIKI I ERKI

Datowniki okolicznościowe - I kwartał 2015
2015.01.17. UP 64-100 Leszno 1. Datownik okrągły z następującą treścią: „95 ROCZNICA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ MIASTO LESZNO 17.01.2015 LESZNO 1”. W środku
mapa przedwojennej Polski z zaznaczeniem miasta Leszna oraz orzeł wolności zrywający kajdany.
Datownik według projektu Lecha Woźnego, prezesa Koła PZF w Lesznie, graficznie opracował
Sławomir Tomków. Uroczystości odbyły się w ratuszu pod patronatem starosty Jarosława
Wawrzyniaka i prezydenta miasta Łukasza Borowiaka.
2015.03.30. UP 61-749 Poznań 9. Datownik w kształcie okrągłego talerza z następującą
treścią: „WESOŁEGO ALLELUJA 30.03.2015 Poznań 9”. W środku baranek świąteczny. Datownik
projektowała Urszula Leszczyńska.

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015
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Datowniki stałe, ozdobne ze zmienną datą - I kwartał 2015

od 2015.03.02. do 2015.03.31. UP 63-700 Krotoszyn 1.
Datownik nieregularny z następującą treścią „600 LAT 1415-2015
KROTOSZYN
WSPÓŁDZIAŁAMY”
KROTOSZYN
1.
02.03.2015”. Główne uroczystości odbyły się w dniach 13-14
czerwca 2015 r. Datownik projektował Adam Augustyniak.

Wznowienie stosowania datowników stałych ozdobnych ze zmienną datą:
od 2015.01.02 do 2015.12.31. Poznań 9. Stary Rynek (projekt: Andrzej Krynicki).
od 2015.01.02 do 2015.12.31. Poznań 9. Zamek Królewski przywrócony Poznaniowi (projekt: Ignacy
Grzęda).
Kazimierz Krawiarz

Leszno - Gronowo
Krótka historia zapomnianego obozu

O obozie w Gronowie nigdy nie mówiło się ani nie pisało zbyt często. Swoją rolę spełniał chyba
najdłużej ze wszystkich tego typu obiektów na terytorium Polski, gdyż jego historia jako obozu
zaczyna się w roku 1940 i trwa aż do roku 1952. Wybudowano go z przeznaczeniem na obóznoclegownię Służby Pracy Rzeszy (RAD). Kolejno spełniał rolę obozu pracy dla jeńców wojennych
i oflagu - obozu dla oficerów, a po wyzwoleniu obozu pracy dla osób narodowości niemieckiej,
jeńców Wehrmachtu i volksdeutschów – odstępców od narodowości polskiej. Po wysiedleniu
Niemców został przekształcony w obóz pracy wychowawczej dla kobiet skazanych za przestępstwa
pospolite.

I. Noclegownia RAD i jeniecki obóz pracy
Latem 1940 roku władze niemieckie rozpoczęły prace nad planem przebudowy Leszna. Na inwestycje
wojskowe przeznaczono północno-wschodnią część miasta. Dotyczyło to odrębnego, wojskowego
projektu budowy na terenie pomiędzy Gronowem a Gronówkiem zakładów amunicyjnych, czyli
Heeres-Munitionsanstalt Lissa (Muna) i osiedla dla kadry garnizonu i pracowników cywilnych
zakładów [1]. Obiekt w Gronowie był przeznaczony dla junaków RAD-u, mających pracować przy
budowie zakładów amunicyjnych. W lipcu 1940 roku przeprowadzono wstępne rozpoznanie terenu
pod przyszłą budowę Muny i obozu RAD-u [2]. 21.10.1940 roku odbyła się narada w Zarządzie
Garnizonu Leszno, na której nakazano natychmiastowe rozpoczęcie prac. Jeden z punktów dotyczył
obozu dla robotników, którego wielkość obliczono na „600 głów” (600 Köpfe). Nakazano
10
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przyspieszyć przygotowanie w ustalonym rejonie 12 baraków mieszkalnych, każdy dla 54. osób,
jednego baraku na umywalnię oraz dwóch latryn [3]. Obóz został zlokalizowany na północnym skraju
wsi Gronowo. Budowę obozu rozpoczęli jesienią 1940 roku cywilni robotnicy niemieccy i polscy mieszkańcy Leszna i Gronowa. Już wkrótce po rozpoczęciu prac zmieniono przeznaczenie obiektu został obozem dla robotników budowlanych - jeńców wojennych. Jaki był powód tej zmiany? Po
zwycięstwie nad Francją Niemcy zdobyli tak dużą liczbę jeńców wojennych (1,9 mln), że już nie
musieli do pracy na terenie Rzeszy wykorzystywać wyłącznie robotników niemieckich.

Il. 1. Obóz w Gronowie - rekonstrukcja.

Il. 2. Brama główna obozu w Gronowie. Stan z roku 2009.
W związku ze zmianą przeznaczenia obozu zmieniono też, stosownie do nowej roli, jego zabudowę.
Teren obozu, otoczony drutem kolczastym, podzielono na dwie części: przedobóz (Vorlager) oraz
obóz właściwy (il. 1,2). Na terenie przedobozu znajdowały się: administracja z placówką pocztową,
komendantura, placówka kontrwywiadu z cenzurą poczty, pomieszczenia dla oddziału
wartowniczego, blok gospodarczy i wartownia (il. 3). Przy bramie do części jenieckiej znajdował się
(wbudowany w ziemię) budynek aresztu, a właściwie karcer, bez okna, z zakratowanym
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wywietrznikiem na poziomie terenu (il. 4, 5). W północno-wschodnim narożniku przedobozu
zlokalizowano mały cmentarz, na którym chowano zmarłych. Cmentarz funkcjonował w okresie

Il. 3. Wartownia obozu w Gronowie - widok od wewnątrz obozu. Stan z roku 2010.

Il. 4. Wejście do podziemnego karceru obozu w Gronowie. Stan z roku 2009.
pobytu w obozie jeńców – szeregowców armii francuskiej, a następnie angielskiej. Warto zaznaczyć,
że wszyscy zmarli w obozie jeńcy chowani byli zgodnie z ceremoniałem wojskowym, z asystą
honorową złożoną z żołnierzy niemieckich.
Właściwy obóz jeniecki, o kształcie zbliżonym do kwadratu, zajmował południową część obozu.
Został otoczony podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego o wysokości 2,5 metra. Na rogach
12
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zbudowano drewniane wieżyczki strażnicze o wysokości 6 metrów, wyposażone w karabiny
maszynowe na ruchomych podstawach, reflektory i środki łączności. Od strony zewnętrznej obóz
zabezpieczały patrole piesze.

Il. 5. Schron przeciwlotniczy obozu w Gronowie. Stan z roku 2009.

Il. 6. Jeńcy przed barakiem obozu w Gronowie.
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Il. 7. Konstrukcja nośna baraku obozu w Gronowie. Stan z roku 2009.
Na terenie obozu stały standardowe, składane z gotowych elementów, drewniane baraki mieszkalne
na podmurówce z cegły (il. 6, 7). Każdy barak składał się z trzech izb mieszkalnych i przeznaczony
był dla około 100 jeńców. Po wschodniej stronie stał duży barak, w którym mieściły się kuchnia,
stołówka i świetlica dla jeńców. Łącznie w części obozowej było 12 baraków mieszkalnych,
2. umywalnie, 1 barak kuchenno-stołówkowy oraz 4 murowane latryny. Obóz nie posiadał łaźni. Obie
części obozu wyposażone zostały w instalację wodociągową, kanalizację oraz zasilanie osobną linią
energetyczną.
Warunki bytowe jeńców były bardzo ciężkie, a wyposażenie baraków ubogie. Każdemu przysługiwał
siennik wypchany zwykle wiórami, 2 koce, taboret, miska metalowa, kubek i łyżka. W izbach
mieszkalnych był tylko jeden stół, a szaf ubraniowych nie było. Szeregowcom i podoficerom nie
przysługiwała bielizna pościelowa (il. 8). Było zimno i ciasno – w baraku przeznaczonym początkowo
dla 54. osób mieszkało około 100. jeńców. Na całą izbę mieszkalną przypadał jeden piecyk
z niewielką ilością opału. Na dzienne utrzymanie jeńca przeznaczano zaledwie 0,80 RM! Za swoją
pracę jeńcy otrzymywali wynagrodzenie w pieniądzach obozowych (Kriegsgefangenen-Geld) do
wykorzystania jedynie w obozowej kantynie. Za dzień pracy każdy otrzymywał 0,20 RM.
Dla historii interesującego nas obiektu istotne jest, że w 1942 roku władze wojskowe podjęły decyzję
o wstrzymaniu prac związanych z projektem Muna [4]. Niedokończoną budowę przeznaczono na
magazyny zdobycznej amunicji i sprzętu wojskowego, a obóz czasowo opustoszał.

14
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Il. 8. Rysunek osobistych rzeczy jeńca obozu w Gronowie.
II. Offiziersgefangenenlager XXI C/Z Grune bei Lissa
Dawny jeniecki obóz pracy wkrótce otrzymał nowe przeznaczenie - został obozem jenieckim dla
oficerów armii zachodnich. Obóz w zasadzie nie zmienił się od czasu pobytu w nim jeńców
pracujących przy budowie Muny. Stan techniczny baraków po 3. latach eksploatacji, był kiepski drewniane ściany częściowo przegniłe i nieszczelne. Każde z 3. pomieszczeń przeznaczono dla 20.
jeńców. Do spania służyły piętrowe prycze z materacami wypełnionymi wiórami. Każdy jeniec
otrzymywał 2. koce i poduszkę, również wypełnioną wiórami. Na wyposażeniu każdego
pomieszczenia były jeszcze 2. stoły i 20. stołków [5]. Nie było szaf na ubrania a tylko szafka na buty.
Do ogrzewania służyły piecyki, które nie zabezpieczały w pełni przed chłodem. Żeby zimno nie
ciągnęło od podłogi, jeńcy obsypywali baraki piaskiem do wysokości podłogi.
Życie jeńców normalizował regulamin obozowy. Każde naruszenie regulaminu było karane
dyscyplinarnie. Za szczególnie poważne wykroczenie jeńcom groziła kara 30. dni aresztu lub karcer.
Obowiązywał porządek dnia, określony przez niemiecką komendanturę, jednak poza godziną pobudki,
apelami, terminami posiłków oraz obowiązkiem znalezienia się ponownie w baraku o ściśle
określonej porze wszystko inne pozostawało w gestii jeńców. Oficerowie, zgodnie z konwencją o
traktowaniu jeńców, nie byli zmuszani do pracy. Jednak wielu przyznawało, że byłoby lepiej
pracować niż trwać w ogłupiającej bezczynności [6]. Praktycznie każdy zajmował się tym, na co miał
ochotę. Żadnego przymusu w tym zakresie nie było. Jeńcy uczęszczali na zajęcia szkoleniowe
i wykłady, czytali książki, pisali listy, brali bierny lub czynny udział w życiu rozrywkowym, grali
w karty i szachy, zajmowali się sportem, naprawiali odzież, uczestniczyli w spotkaniach
towarzyskich.
Każdy z jeńców po przybyciu do obozu i rejestracji otrzymywał obozowy znak tożsamości
(Lagererkennungsmarke) - prostokątny kawałek blaszki o wymiarach 6 na 4 centymetry, z otworkami
na sznurek i nacięciami pośrodku, ułatwiającymi przełamanie. Na każdej części były wybite nazwa
i numer obozu, a pod nimi numer identyfikacyjny jeńca np:
Oflag XXI C/Z
1123
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Znak tożsamości należało stale nosić przy sobie, najczęściej zawieszony na szyi, i okazywać go na
każde żądanie władz obozowych. Był to jedyny dokument tożsamości jeńca.
Jeńcy norwescy
Jako pierwszych do obozu sprowadzono oficerów norweskich. Łącznie w obozie przetrzymywano ich
około 500. Stan ilościowy jeńców nie był stały. Jak wynika z zachowanych dokumentów 19 listopada
1943 roku w obozie przebywało: siedmiu pułkowników, komandorów i podpułkowników, 22.
majorów, jeden kapitan służby sanitarnej, 434. kapitanów i poruczników – oficerów wojsk lądowych
i marynarki. Całość została zorganizowana w 3 kompanie, z których każda miała swojego szefa
i pomocnika, i grupę oficerów sztabowych.
Personel pomocniczy, w dniu przybycia Norwegów do obozu, składał się z jeńców angielskich
i rosyjskich w stopniach szeregowych. Przez dłuższy czas obsługą zajmowali się tylko jeńcy rosyjscy.
W późniejszym okresie do obsługi przysłano Serbów, a następnie Włochów.
Wyżywienie w pierwszym okresie pobytu oficerów było niewystarczające. Racje żywnościowe były
wprost głodowe: porcja chleba, miękka margaryna, trochę cukru i zupa - jedyne danie obiadowe.
Jedzenie poprawiło się dopiero po ponad miesięcznym pobycie jeńców w obozie – zaczęły
przychodzić paczki żywnościowe Czerwonego Krzyża.
Opiekę medyczną sprawowali lekarze i dentyści norwescy - ochotnicy, którzy dołączali do
wysyłanych z Norwegii grup jeńców. W Gronowie opieka medyczna była dobrze zorganizowana,
dzięki staraniom lekarza-dr. Arne Klem'a jeden z baraków został przystosowany do przyjmowania
chorych. Mieściły się w nim trzy sale, z czego w jednej ustawiono 8 łóżek i służyła za izbę chorych.
W obozie nie było łaźni, w związku z tym jeńcy wymusili na niemieckim komendancie obozu zgodę
na kąpiele w łaźni koszar wojskowych w Lesznie [7].
Aby zająć umysły jeńców i odsunąć od nich myśli o domu jenieckie władze obozowe podjęły decyzję
o organizacji szkolnictwa obozowego. Działalność tę rozpoczęto od organizacji kursów
dokształcających. Warunki, w których odbywały się kursy były niezwykle skromne - brakowało
tablic, kredy, zeszytów i pomocy szkoleniowych. Zajęcia odbywały się w sali jadalnej baraku
kuchennego i w barakach mieszkalnych. Poza szerokim zakresem pracy w dziedzinie oświaty
norwescy jeńcy jako drugi cel wybrali działalność kulturalną i rekreacyjną. W Gronowie chór istniał
od pierwszych dni pobytu jeńców. Powstała też obozowa orkiestra, pod kierownictwem kapitana
Torolf Stanger-Johannessena. Dużym wsparciem dla działalności kulturalno-oświatowej było
otwarcie 23 października 1943 roku obozowej biblioteki.
Jenieckie władze obozowe przywiązywały też dużą rolę do rozwoju wychowania fizycznego i sportu.
Zaprawa poranna, uprawianie wielu dyscyplin sportu, udział w meczach i zawodach sportowych
dawały efekt w postaci dobrej kondycji fizycznej jeńców, a także wypełniały im wolny czas.
W obozie teren do uprawiania sportu i spacerów był całkiem spory. Tuż za barakami, od strony
zachodniej, urządzony był plac apelowy, który służył również jako boisko sportowe. Po przeciwnej
stronie był podobny plac, na którym wcześniej uprawiano kartofle, a od jesieni spełniał rolę placu
sportowego.
Zgodnie z artykułami 23 i 24 konwencji genewskiej jeńcom w stopniach oficerskich wypłacano żołd.
Wysokość zależała od stopnia wojskowego i wynosiła przykładowo: dla kapitana 96 marek, dla
pułkownika 150 marek. Szeregowi i podoficerowie żołdu nie otrzymywali.
Zasady korespondencji poczty przychodzącej i wychodzącej z obozu oraz jej cenzury były takie same
jak we wszystkich obozach. Każdy cenzor, którym był żołnierz znający dobrze język ojczysty jeńców,
16
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posiadał specjalną pieczęć z osobistym numerem, którą stemplował sprawdzone przesyłki. Według
przepisów jeńcy, zależnie od stopnia, mogli wysyłać w miesiącu:
listów:
- oficerowie - 3; podoficerowie i żołnierze - 2
kart pocztowych:
- oficerowie - 4; podoficerowie i żołnierze - 4
Obowiązywały specjalne, poliniowane blankiety, wydawane przez niemiecką pocztę obozową,
najczęściej produkcji firmy Bargou & Söhne z Berlina. Blankiety sporządzone były z kredowego
papieru, co miało uniemożliwić pisanie listów atramentem sympatycznym. Liczba listów i kart
pocztowych przychodzących do obozu dla jeńców wszystkich stopni była nieograniczona i na każdym
papierze. Od 1 czerwca 1940 roku każdy wysyłany list zawierał blankiet zwrotny na odpowiedź, który
jeniec musiał zaadresować sam do siebie. Pisać wolno było tylko ołówkiem, czytelnie i tylko na
liniach. Nie wolno było pisać o jakości i ilości jedzenia.

Il. 9. Awers i rewers listu przesłanego z Bekkelaget (Norwegia) do kapitana C.K. Rieber-Mohn
w obozie jenieckim XXI-c-z, ze stemplem cenzury.
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015
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Przykłady korespondencji jeńców norweskich przedstawiają il. 9-11.

Il. 10. List przesłany z Oslo do lejtnanta Kaar Lökena w obozie w Ostrzeszowie, przekierowany do
Gronowa, nadany 23.10.43, stempel cenzury obozowej.

Il. 11. Przesyłka Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża z Genewy do jeńca Kaar Lökena
w obozie w Gronowie, z pieczęcią cenzury obozowej.
7 grudnia 1943 roku wszyscy jeńcy z Gronowa zostali wysłani koleją do obozu w Ostrzeszowie,
dokąd dotarli 8 grudnia. Zostali zakwaterowani w budynkach gimnazjum, szkoły ewangelickiej i sądu.
18
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Jeńcy holenderscy
W 1943 roku dowódca wojsk niemieckich w Holandii, generał F. Christiansen zdecydował,
motywując to względami bezpieczeństwa, o aresztowaniu i osadzeniu w obozach około 8500 – 9000
byłych żołnierzy armii holenderskiej. Jeńców holenderskich wkrótce po aresztowaniach wysyłano do
obozów w Rzeszy i na terenie okupowanej Polski. Oficerów rezerwy wysyłano do obozów w Skokach
(Oflag XXI C Schokken) i Ostrzeszowie (Oflag XXI C Schildberg) a następnie do Gronowa koło
Leszna (Oflag XXI C/Z Grune bei Lissa). Łącznie w niemieckiej niewoli przebywało w latach 19401945, zależnie od źródła, od 7792 do 11.400 żołnierzy i oficerów armii holenderskiej. Zmarło 258,
czyli mniej więcej jeden na czterdziestu. Byli to głównie jeńcy w stopniach podoficerskich
i szeregowcy.
Wbrew obiegowej opinii, ucieczki z obozów jeńców armii zachodnich nie były zbyt częste. Wyjątek
stanowili Holendrzy. Najprawdopodobniej z powodu stale ponawianych prób ucieczek, komendant
obozu w Ostrzeszowie, pułkownik von Bosse, podjął decyzję o przeniesieniu wszystkich jeńców
holenderskich do podobozu w Gronowie koło Leszna. Mimo to, jak podaje dr L. de Jong - było osiem
ucieczek z obozu w Lissa i siedem w czasie przemarszu do Neu-Brandenburga [8]. Niestety,
informacja ta nie zawiera żadnych bliższych szczegółów.
8 grudnia 1943 roku 380 holenderskich oficerów rezerwy dotarło do obozu w Gronowie. Liczba
jeńców była zmienna - 5 sierpnia 1944 w oflagu w Gronowie przebywało już 420. oficerów rezerwy.
Warunki życia jeńców holenderskich w Gronowie nie różniły się od tych, jakie mieli jeńcy norwescy
– był to przecież ten sam obóz. Były oczywiście pewne różnice – musimy pamiętać, że jeńcy
holenderscy zostali niejako „zesłani” do obozu w Gronowie za próby ucieczek.
Od samego początku wyżywienie jeńców holenderskich nie było zgodne z artykułem 11. konwencji
dotyczącej traktowania jeńców wojennych [9]. W praktyce w obozach określano racje żywnościowe
zgodnie z „Dyrektywą żywnościową zarządu gospodarczego garnizonu”. Gorące jedzenie składało się
z ziemniaków i kapusty, prawie bez mięsa. Wielu z jeńców zapadało na biegunkę. Decydujące
znaczenie dla poprawy wyżywienia miały paczki przysyłane do obozu przez MKCK, narodowe
organizacje Czerwonego Krzyża, Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej (YMCA) i inne
organizacje charytatywne z państw neutralnych.
W obozach, w których przebywali Holendrzy, personel medyczny również stanowili tzw. dobrowolni
jeńcy - lekarze, którzy ochotniczo zgłaszali się do obozów, aby nieść pomoc jeńcom.
List jeńca holenderskiego wysłany z obozu w Gronowie do Szwajcarii przedstawia il. 12.
Sukcesy odnoszone przez Armię Czerwoną zmusiły dowództwo XXI okręgu wojskowego do wydania
rozkazu o ewakuacji jeńców wojennych w głąb Rzeszy. Według danych holenderskiego Czerwonego
Krzyża, w oflagu XXI C/Z przebywało podczas wojny łącznie 753. jeńców wojennych [10]. Zgodnie
z listą jeńców holenderskich przebywających w niewoli niemieckiej, z Gronowa wyszło w kolumnie
ewakuacyjnej 439. jeńców, w tym 410. oficerów, 12. podoficerów i 17. żołnierzy [11]. Ewakuacja
obozu w Gronowie rozpoczęła się w sobotę, 20 stycznia 1945 roku. Celem był odległy 140
kilometrów na północ od Berlina obóz w Neubrandenburgu – oflag 67.
Wycofując się z Gronowa Niemcy nie zniszczyli obozu, ograniczając swoje działania tylko do
zniszczenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej.
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Il. 12. Awers i rewers listu jeńca holenderskiego wysłanego z obozu w Gronowie do Szwajcarii.
Stempel cenzury oraz datownik odbiorczy LA COMBALLAZ (VAUD), 28.XI.44
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III. Obóz Pracy w Lesznie-Gronowie
Wkrótce po wyzwoleniu, na skutek uzgodnień między UBP, milicją, władzami lokalnymi
i komendanturą radziecką, obiekt wykorzystano na obóz dla Niemców, volksdeutschów i byłych
żołnierzy Wehrmachtu [12]. Swoją nową rolę zaczął spełniać od 10 lutego 1945 roku. Początkowo, od
lutego do maja 1945 roku, podlegał Starostwu Powiatowemu. Od czerwca zaczął podlegać MBP,
Departamentowi Więziennictwa i Obozów.
W początkowym okresie obsada etatowa nie przekraczała 30. funkcjonariuszy UB i milicji,
w zdecydowanej większości mieszkańców Leszna, Gronowa i okolicznych wsi. Zgodnie z etatem
z 1946 roku, załoga powinna liczyć 14. oficerów oraz 187. podoficerów i szeregowych.
W obozie przebywali niemieccy żołnierze i cywile w różnym wieku - mężczyźni, kobiety z dziećmi
oraz volksdeutsche, początkowo z Leszna i okolicy a następnie z całej Wielkopolski [13]. Zostawali
oni poddawani weryfikacji i tych, którzy przeszli ją pomyślnie zwalniano i repatriowano do Niemiec.
Panowały trudne warunki i ostra dyscyplina. Trzeba zaznaczyć, że należał do obozów o zaostrzonym
rygorze. Na skutek dokonanych zniszczeń, do późnej jesieni 45. roku nie było bieżącej wody
i elektryczności. Na cały obóz przypadała tylko jedna studnia, co, w połączeniu z bardzo kiepskim
wyżywieniem, było powodem wybuchu epidemii tyfusu. Pod względem zdrowotnym obozem
opiekował się jeden lekarz polski i jeden niemiecki, sanitariuszami byli jeńcy z Wehrmachtu.
Obóz składał się w początkowym okresie z 8., trzyizbowych, baraków mieszkalnych. Jedna izba
w baraku przeznaczona była dla co najmniej 40. osób. W izbie znajdowały się piętrowe prycze, stół,
kilka taboretów i piecyk. W miarę napływu więźniów zwiększało się zagęszczenie pomieszczeń.
Więźniowie nie mieli dostępu do prasy i książek, zakazane były praktyki religijne i wspólne
modlitwy. Początkowo kobiety i mężczyźni przebywali razem. W 1946 roku, w związku z napływem
coraz większej liczby więźniów, obóz częściowo przebudowano i rozdzielono na część kobiecą
i męską. Stopniowo poprawiały się warunki bytowe. Od 1946 roku każdy więzień, o ile nie był
ukarany, mógł otrzymać i wysłać 2 listy miesięcznie. Nadwyżkę korespondencji niszczono. Od 1948
roku poprawie ulegało wyżywienie. Więźniom przysługiwała co 2 tygodnie kąpiel w łaźni. Od 1948
roku wszyscy więźniowie otrzymali niebiesko-zieloną odzież obozową. Porządek dnia, wzorowany na
obowiązującym w obozach niemieckich, obejmował: o 5 rano pobudkę, następnie apel, śniadanie
i wymarsz do pracy, nie mniej niż 10 godzin pracy z przerwą na obiad, apel, kolację i czas wolny.
Cisza nocna obowiązywała od 21 do 5.
Więźniów w czasie pobytu wykorzystywano jako siłę roboczą. Początkowo, do lata 45. roku, do robót
przyfrontowych, głównie na kolei [14]. Podstawowym zajęciem była jednak praca w gospodarstwach
rolnych. Więźniowie obozu pracowali na terenie całej południowej Wielkopolski, a nawet powiatu
gnieźnieńskiego. Liczba więźniów ulegała stałym zmianom. Średnio w obozie przebywało nie więcej
niż 600-1500 osób, ale bywały okresy znacznie większego zagęszczenia. Związane było to głównie
z przygotowywaniem transportów wysiedleńczych. Pierwszy odszedł 18.12.1945 a ostatni w lutym
1950 roku. Od jesieni 1948 roku wszyscy, pozostający jeszcze w okolicy, Niemcy zostawali
przenoszeni do gronowskiego obozu. W efekcie już w marcu 1949 roku obóz liczył 3600 więźniów.
Przez cały okres istnienia przez obóz przeszło ponad 16.000 Niemców. W wyniku ciężkich warunków
i chorób zmarło około 260 - 290 więźniów.
Decyzja o likwidacji obozu zapadła w MBP w 1949 roku, a likwidacja nastąpiła w końcu marca 1950
roku. Nie był to jednak koniec historii obozu. Na jego miejscu powstał Ośrodek Pracy
Wychowawczej - obóz pracy dla kobiet skazanych za przestępstwa pospolite, głównie nadużycia
w handlu itp. Obóz składał się z trzech części: administracyjnej, mieszkalne i produkcyjnej – szwalni.
W krótkim, bo trwającym dwa lata, okresie istnienia przez „Ośrodek” przeszło około dwa tysiące
kobiet. Zatrudnione były głównie w obozowych warsztatach krawieckich i obozowej kolonii rolnej.
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Po likwidacji obozu teren i budynki (bez baraków mieszkalnych i magazynowych) przejęła Rolnicza
Spółdzielnia Pracy „Wola Ludu” z Gronowa, a następnie państwowa ferma drobiu. Później teren
przejęła Wielkopolska Spółka Drobiarska „Drób” S.A. z Poznania. Ostatnim etapem było zburzenie
wszystkich obiektów i przeznaczenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe.
Więcej informacji na temat obozu znajdzie czytelnik w książce J. Bogdanowicza i K. Stryjkowskiego
„Leszno-Gronowo. Obóz o którym nikt nie chciał pamiętać” wydanej nakładem Archiwum
Państwowego w Lesznie w 2014 roku.
Przypisy
1. Heeres-Munitionsanstalt Lissa - Zakłady Amunicyjne Wojsk Lądowych Leszno.
2. Pismo Heeresbauamt Lissa do Stadtbauamt Lissa z 24.07.1940 roku oraz odpowiedź z 31.07.1940
roku, ze zbiorów M. Błaszkowskiego.
3. Nieadresowana notatka z 21.10.1940 roku, ze zbiorów M. Błaszkowskiego.
4. Notatka Miejskiego Urzędu Budowlanego w Lesznie z 12.07.1942 r., ze zbiorów
M. Błaszkowskiego.
5. St. Rusak, Jeńcy norwescy w niemieckich obozach na ziemiach polskich w latach 1942 – 1945,
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2010, s. 46.
6. St. Rusak Jeńcy alianccy w okupowanym Ostrzeszowie 1939-1945, Kaliskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk, Kalisz 2002, s. 127.
7. Koszary przy obecnej ulicy Racławickiej 1.
8. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Werldoorlog, Deel 13, Bijlagen, Leiden/
Martinus Nijhoff, 1988, s. 129, tłumaczenie autora.
9. Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych..., Dziennik Ustaw nr 103, poz. 886, rok
1932.
10. Materiały Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie.
11. http://www.eindhovenfotos.nl/namenlijst_krijgsgevangen1942.htm [dostęp 18.06.2013].
12. Podstawą prawną tworzenia obozów był Dekret z 4.11.44 „O środkach zabezpieczających
w stosunku do zdrajców Narodu” – Dz. Ustaw RP nr 11 z 13.11.44, poz 54.
13. W marcu 1946 roku w obozie przebywało jeszcze 700 jeńców z Wehrmachtu, ostatni jeńcy
opuścili obóz w lipcu 1947 roku.
14. Rozkaz nr 2 z 7.02.45 „O przymusowych robotach przyfrontowych dla Niemców”.
Jerzy Bogdanowicz

Ważne decyzje 73. Kongresu Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (Seul, 12 sierpnia
2014 r.) oraz Biura FIP.
Pomijając wybory Prezydenta Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP) oraz członków Biura
FIP, Kongres FIP w Seulu wprowadził szereg istotnych innowacji w zakresie wystawiennictwa.
Oczywiście, dotyczą one wystaw pod patronatem FIP, ale wskazują również na kierunki rozwoju
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wystawiennictwa w świecie. Są one także wzorem dla związków i federacji krajowych, które
wprowadzają te zmiany w swoich środowiskach.
Najważniejsze zmiany - moim zdaniem - dotyczą:
• oficjalnego wprowadzenia do Regulaminu Ogólnego Wystaw FIP (GREX) eksponatów typu
filatelistyka otwarta (open) oraz filatelistyka współczesna (modern),
• zatwierdzenie zmian w SREV i wytycznych oceny eksponatów klasy młodzieżowej wraz
z wprowadzeniem nowych kart oceny eksponatu,
• uzupełnienia
SREV
i
wytycznych
do
sędziowania
klasy
maksimafilii:
http://www.maximaphily.info/
Ponadto Biuro FIP na swym posiedzeniu w Seulu (13-14 sierpnia 2014) zarekomendowało rozmiary
kart na wystawach filatelistycznych.
Eksponaty typu filatelistyka otwarta (open) oraz filatelistyka współczesna (modern).
Eksponaty tego typu wprowadzono do artykułu 5. GREX. Jego aktualne brzmienie to:

Regulamin Ogólny Wystaw FIP (GREX)
Artykuł 5

Klasy wystawowe

5.1. Na wystawach FIP są dopuszczalne następujące klasy wystawiennicze:
5.2. Klasy niekonkursowe (udział przez zaproszenie). Kierownictwo wystawy może wykluczyć
z wystawy każdą lub wszystkie z nich.
• klasa honorowa
• klasa oficjalna
• klasa sędziowska
• inne klasy niekonkursowe.
5.3. Klasa honorowa obejmuje eksponaty o wyjątkowym znaczeniu lub zainteresowaniu.
5.4. Klasa oficjalna obejmuje eksponaty:
• administracji pocztowych
• muzeów pocztowych
• drukarni znaczków pocztowych
• projektantów i rytowników znaczków pocztowych.
5.5. Klasa sędziowska obejmuje eksponaty sędziów powołanych na daną wystawę.
5.6. Inne klasy niekonkursowe obejmują eksponaty o specjalnym znaczeniu filatelistycznym zarówno
dla zbieraczy jak i instytucji.
5.7. Klasy konkursowe
• Klasa mistrzowska FIP (tylko na ogólnych światowych wystawach filatelistycznych
FIP, patrz artykuł 6.1. poniżej)
• Klasa filatelistyki tradycyjnej
• Klasa historii poczty
• Klasa całostek pocztowych
• Klasa aerofilatelistyki
• Klasa tematyczna
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015
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•
•
•
•
•

Klasa maksimafilii
Klasa literatury filatelistycznej
Klasa młodzieżowa
Klasa znaków fiskalnych
Klasa astrofilatelistyki

Inne konkursowe dyscypliny wystawowe obejmują: filatelistykę otwartą i filatelistykę współczesną.
Eksponaty jednoekranowe są częścią każdej klasy oraz dyscypliny konkursowej, za wyjątkiem
literatury. Każdy eksponat o szczególnym zainteresowaniu filatelistycznym, który nie może zostać
właściwie oceniony wg regulaminów specjalnych (SREV) danej klasy lub dyscypliny, będzie
oceniony przez zespół powołany przez prezydium jury, zgodnie z zasadami ogólnymi artykułu
5. regulaminu GREX.
5.8. Dowolna dyscyplina promująca filatelistykę i kolekcjonowanie znaczków.

Jak z powyższego artykułu GREX wynika, eksponaty typu filatelistyka otwarta oraz filatelistyka
współczesna wprowadzono nie jako klasy, ale jako dyscypliny wystawowe. Z regulaminu SREV
wynika, że na wystawach FIP eksponaty filatelistyki otwartej otrzymują tylko wyróżnienia punktowe,
nie otrzymują natomiast medali.
Dla eksponatów filatelistyki współczesnej nie przewiduje się odrębnej klasy. Eksponaty tego typu
stanowią bowiem część tradycyjnych już klas (tradycyjna, historia poczty, aerofilatelistyka itp.)
i oceniane będą przez sędziów odpowiednich specjalności. Należy także podkreślić, że eksponaty
jednoekranowe (w dalszym ciągu jest to dziedzina eksperymentalna) są częścią każdej klasy oraz
dyscypliny konkursowej, za wyjątkiem literatury. Skorzystali już z tego organizatorzy
Międzynarodowej Wystawy Znaczków EUROPHILEX LONDON 2015 - na tej wystawie eksponaty
jednoekranowe znajdowały się pomiędzy eksponatami 5- lub 8-ekranowymi.
Należy podkreślić, że w myśl regulaminów FIP eksponaty jednoekranowe otrzymują certyfikat
z zaznaczeniem liczby uzyskanych punktów oraz napisem „Eksponat jednoekranowy” (regulaminy nie
zobowiązują do przyznania medalu konkursowego). Eksponatom typu filatelistyki otwartej przyznaje
się punkty i medal pamiątkowy lub odpowiedni dyplom. Eksponatom tym nie przyznaje się medali
FIP, ale uzyskane wyniki zostaną umieszczone w bazie FIP.
Rekomendowane rozmiary kart na wystawach filatelistycznych.
Biuro Międzynarodowej Federacji Filatelistyki na swym posiedzeniu w Seulu (13-14 sierpnia 2014)
zatwierdziło i zaleca stosowanie następujących rozmiarów kart wystawowych:
I. 21 x 29,7 cm (rozmiar A4) lub 23 x 29 cm - wtedy mieszczą się w jednym rzędzie cztery karty
wystawowe.
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II. 42 x 29,7 cm (rozmiar A3) lub 46 x 29 cm - wtedy mieszczą się w jednym rzędzie dwie karty
wystawowe.

III. 31 x 29 cm - wtedy mieszczą się w jednym rzędzie trzy karty wystawowe.

Na światowych i kontynentalnych wystawach filatelistycznych, w kraju także, coraz większą
popularnością cieszą się większe karty wystawowe. Pozwalają one lepiej wykorzystać powierzchnię
i lepiej rozplanować - szczególnie większych rozmiarów - walory filatelistyczne.
Zatwierdzenie zmian w SREV i wytycznych oceny eksponatów klasy młodzieżowej wraz
z wprowadzeniem nowych kart oceny eksponatu.
Bardzo trudno zdobyć jakiekolwiek informacje dotyczące zasad oceny eksponatów młodzieżowych na
wystawach FIP. Komisja nie posiada własnej strony, ślimaczą się prace nad modyfikacją SREV oraz
wytycznych oceny eksponatów młodzieżowych. Ale 73. Kongres FIP zatwierdził zmiany zarówno
w SREV jak i wytycznych oraz zaakceptował nowe karty oceny eksponatów młodzieżowych. Idea
zmian było uproszczenie skomplikowanej oceny tych eksponatów, co dotychczas nie dawało
zadowalających wyników. Nowe karty ocen stosowano już na Światowej Młodzieżowej Wystawie
Filatelistycznej MALAYSIA 2014.
Dzięki uprzejmości kol. Bengta Bengtssona (Szwecja), delegatowi FEPA do Komisji ds. Filatelistyki
Młodzieżowej FIP otrzymałem karty oceny wystawy w Malezji, których tłumaczenie zamieszczam na
końcu. Z arkuszy tych wynika znaczne uproszczenie zasad oceny eksponatów młodych filatelistów.

Ludwik K. Malendowicz

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

25

Arkusz oceny eksponatów młodzieżowych klas TR, HP, PS FIS
WZÓR - MALAYSIA 2014
ARKUSZ OCENY EKSPONATU MŁODZIEŻOWEGO
KLASA MŁODZIEŻOWA
TR
HP
PS
FIS
NR
EKSPONATU

WYSTAWCA:
TYTUŁ EKSPONATU:

KRYTERIA OCENY
1.

2.
3.

4.

SUMA

SUMA

26
26

32
32

35
35

SUMA

15
5
20

9
11
20

6
14
20

25
25
100

15
15
100

10
10
100

OPRACOWANIE I ZNACZENIE

WIEDZA
MATERIAŁ
3.1. STAN I CZYSTOŚĆ MATERIAŁU
3.2. OBECNOŚĆ WAŻNEGO MATERIAŁU

PREZENTACJA
SUMA
WYNIK KOŃCOWY (PKT.)

1.

2.
3.

26

PUNKTY
90-100
85-89

MEDAL
ZŁOTY (Z, tylko grupa C)
DUŻY POZŁACANY (DPZ)

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
45-59

POZŁACANY (PZ)
DUŻY SREBRNY (DS)
SREBRNY (S)
POSREBRZANY (PS)
BRĄZOWY (B)
DYPLOM (D)

GRUPA WIEKOWA
B
C
(16-18)
(19-21)
33
35
33
35

A
(10-15)
29
29

UWAGI
Medal złoty – najwyższe wyróżnienie tylko w grupie
wiekowej C, w pozostałych grupach najwyższym
wyróżnieniem jest medal DPZ.
Nagrody specjalne i gratulacje jury przyznaje się od medalu
PZ i powyżej
Nagród specjalnych nie przyznaje się eksponatom z
najniższą oceną w danej grupie medalowej (80, 85 itp.)

EKSPONAT OTRZYMAŁ
LICZBA
PUNKTÓW
MEDAL
GRATULACJE
JURY
NAGRODĘ NR

PODPISY
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Arkusz oceny eksponatów młodzieżowych klas TEM, CM i OTW
WZÓR - MALAYSIA 2014
ARKUSZ OCENY EKSPONATU MŁODZIEŻOWEGO
KLASA MŁODZIEŻOWA
TEM
WYSTAWCA:

OTW
NR
EKSPONATU

CM

TYTUŁ EKSPONATU:

KRYTERIA OCENY
1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.

OPRACOWANIE I ZNACZENIE
(Plan / rozwinięcie / innowacja)
SUMA
WIEDZA
2.1. TEMATYCZNA/OGÓLNA
2.2. FILATELISTYCZNA/NIEFILATELISTYCZNA
SUMA
MATERIAŁ
3.1. STAN I CZYSTOŚĆ MATERIAŁU
3.2. OBECNOŚĆ WAŻNEGO MATERIAŁU
SUMA
PREZENTACJA
SUMA
WYNIK KOŃCOWY (PKT.)
PUNKTY
90-100
85-89

MEDAL
ZŁOTY (Z, tylko grupa C)
DUŻY POZŁACANY (DPZ)

80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
45-59

POZŁACANY (PZ)
DUŻY SREBRNY (DS)
SREBRNY (S)
POSREBRZANY (PS)
BRĄZOWY (B)
DYPLOM (D)

UWAGI
Medal złoty – najwyższe wyróżnienie tylko w grupie
wiekowej C, w pozostałych grupach najwyższym
wyróżnieniem jest medal DPZ.
Nagrody specjalne i gratulacje jury przyznaje się od medalu
PZ i powyżej
Nagród specjalnych nie przyznaje się eksponatom z
najniższą oceną w danej grupie medalowej (80, 85 itp.)
Gratulacji jury nie przyznaje się dwukrotnie, chyba że
eksponat został całkowicie przebudowany
Wiedza niefilatelistyczna odnosi się tylko do eksponatów
klasy otwartej

A
(10-15)
33

GRUPA WIEKOWA
B
C
(16-18)
(19-21)
35
35

33

35

35

11
11
22

13
14
27

15
15
30

8
12
20
25
25
100

8
15
23
15
15
100

8
17
25
10
10
100

EKSPONAT OTRZYMAŁ
LICZBA
PUNKTÓW
MEDAL
GRATULACJE
JURY
NAGRODĘ NR

PODPISY
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Znaczki drukowane na papierze typu Mikado. Gratka dla tematyków.
W eksponatach tematycznych papier znaków pocztowych odgrywa w zasadzie marginalną rolę.
Pojawia się on w przypadkach tematycznych motywów znaków wodnych, czy też w elementach
specjalizacji niektórych walorów, które - jak powszechnie wiadomo - w tematyce są ograniczone [1].
Ale - wg mojej wiedzy - w tym zakresie jest jeden, mało znany filatelistom wyjątek. Związany jest on
z archaiczną nazwą cesarzy Japonii - „Mikado” (dosłownie „święta brama”), którzy byli uważani za
synów Słońca. Od VII wieku cesarze Japonii byli już nazywani „Synami nieba”, czy też „Królami
nieba” (japońskie tenno). Nazwa „Mikado” związana jest nie tylko z cesarzami Kraju Kwitnącej
Wiśni. „Mikado” to także japoński papier ilustrowany wykorzystywany do druku.
I tutaj rozpoczyna się historia znaczków drukowanych na papierze typu „Mikado” w Niemczech.
W latach 1888-1889 w miejscowości Cölln a.E. (nad Łabą, obecnie część Berlina) działała lokalna
poczta miejska. Poczta ta wydała swoje znaczki, przy czym drukowano je na papierze z ilustracjami
dotyczącymi Japonii. Są to znaczki drukowane w kolorach czarnym (napisy) i czerwonym (nominał),
o różnych wartościach, perforowane. Napis na nich to „Privat-Beförderung / Cölln a.E. / Spaar”,
z pewnymi różnicami na poszczególnych znaczkach (il. 1-4). Ale z punktu widzenia tematyki
najciekawsze są ilustracje i napisy na papierze wykorzystanym do druku. Napisy to „MIKADO” w
ramce i bez ramki, w pionie i poziomie (il. 5). W arkusiku w 3. rzędach znajduje się 18 znaczków,
przy czym wzór grafiki papieru znaczków 1-9 jest identyczny ze znaczkami 10-18. Po prawej stronie
tych znaczków znajdują się 3 większe znaczki - wielkości 2. znaczków wydanych - które posiadają
napis „Muster” (wzór) (il. 4).

Il. 1. Znaczki lokalnej poczty miejskiej Cölln a.E. (nad Łabą, obecnie część Berlina) drukowane na
papierze typu Mikado (z ilustracjami dotyczącymi Japonii).
Z ilustracji uderza piękne słońce (Mikado „rządził” słońcem), budynki - wśród nich wieża z zegarem,
różnorodne postacie, rośliny (palma) i kwiaty, w którymś eksponacie widziałem także klatki
z ptakami. Widoczne są liczne smoki (też ziejące ogniem), harfa, meble (stół i krzesła) itp., itd.
Identyfikacja elementów tego „poddruku” naprawdę daje dużą satysfakcję.
Nie jestem pewien, czy na wszystkich arkuszach tych znaczków, które miałem możliwość oglądać,
ilustracje typu „Mikado” są jednakowe oraz czy takie same położenie mają wzory (Muster),
mieszczące się w prawej kolumnie ilustracji, jaką dysponuję.
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Il. 2. Znaczek lokalnej poczty miejskiej Cölln
a.E. z arkusza, którego ilustrację przedstawiam
poniżej (il. 5).

Il. 3. Znaczek lokalnej poczty miejskiej Cölln
a.E. z innego arkusza, ze zmienionym napisem.

Il. 4. Wzór znajdujący się po prawej stronie prezentowanego arkusika znaczków lokalnej poczty
miejskiej Cölln a.E. (źródło: Z: http://zenius.kalnieciai.lt/europe/germany/city/a-h.html)
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Il. 5. Arkusik znaczków lokalnej poczty miejskiej Cölln a.E. (nad Łabą, obecnie część Berlina)
drukowanych na papierze typu Mikado (z ilustracjami dotyczącymi Japonii).
Koledze André Scheer (Holandia) bardzo dziękuję za udostępnienie ilustracji pochodzących z Jego
pięknego eksponatu Maski wszechświata. Refleksje, jak ludzie postrzegają Wszechświat.
[1] Malendowicz, L.K.: Wodne znaki w eksponatach tematycznych. Filatelista 50: 397-401 (2003)
Ludwik K. Malendowicz
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Piękny eksponat tematyczny dotyczący Wszechświata
Astronomia, Wszechświat czy też Kosmos to dziedziny, które są przedmiotem powszechnego
zainteresowania. Nic też więc dziwnego, że znajdują one stosunkowo szerokie odbicie w filatelistyce.
Tematy te były także bardzo popularne w kraju, ale w większości moda na nie minęła. W chwili
obecnej nasi filateliści posiadają 2 znaczące eksponaty z tego zakresu. Są to opracowania logiczne,
zbudowane w oparciu o głęboką wiedzę i umiejętnie rozwijane. Ich uzupełnienie o rzadszy materiał
filatelistyczny znacznie zwiększyłoby ich wartość.
W tym kontekście pragnę zwrócić uwagę na jeden z najlepszych w świecie eksponatów dotyczących
Wszechświata. Jest to opracowanie André Scheer (Holandia), zatytułowane Maski Wszechświata.
Refleksje, jak ludzie postrzegają Wszechświat. Na światowych i kontynentalnych wystawach
filatelistycznych za eksponat ten wystawca uzyskał następujące wyróżnienia: WASZYNGTON 2006
– V82; WIPA 2008 – LV89; ITALY 2009 - LV88; ECTP 2013 - G92.
Z eksponatu tego emanuje głęboka wiedza tematyczna i filatelistyczna autora. Eksponat zbudowany
jest bardzo logicznie i rozwijany z żelazną konsekwencją. Na podkreślenie zasługują jego oryginalne
elementy, co podnosi innowacyjność opracowania.
Zacznijmy od planu. Jest on raczej nietypowy, ukazany w formie symetrycznej tabeli (il. 1). W tabeli
tej, 4 okresy omawiane są w tej samej kolejności, dotyczą tych samych zagadnień: a) pozycję Ziemi
we Wszechświecie; b) regulacja, czy też kontrola ruchu ciał niebieskich; c) stosunek ludzkości do
przestrzeni zewnętrznej. Daje to bezpośrednią sposobność śledzenia zmieniających się poglądów na
budowę Wszechświata. Tabela ta nawiązuje do symetrii Wszechświata i przyciąga uwagę
zwiedzających.

Il. 1. Fragment oryginalnej karty wystawowej z
planem eksponatu Maski wszechświata.
Refleksje, jak ludzie postrzegają Wszechświat.
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Poniżej podaję tłumaczenie tego planu, przy czym podpunkty umieszczone w oryginale w 3. kolumnie
tabeli zamieściłem w nawiasach.
Maski Wszechświata
Refleksje, jak ludzie postrzegają Wszechświat
W każdej erze społeczeństwo buduje swoją własną maskę – model lub pogląd – dla zrozumienia
Wszechświata
1. Maska Wszechświata magicznego (początek: 20 000 lat przed narodzeniem Chrystusa)
1.1. Ludzkość stanowi centrum Wszechświata (astrologia: gwiazdy skupiają się na ludzkości; świat
niebieski przyciąga ludzkość; magia gwiazd na Ziemi)
1.2. Ciała niebieskie poruszają się własnymi siłami (ciała duchowe; bogowie słońca i planet;
zaćmienia słońca i komety; boscy posłańcy)
1.3. Przestrzeń zewnętrzna jest miejscem uniwersalnego kultu (święte budowle odbiciem
Wszechświata; rządy królów Słońca; gwiazda betlejemska)
2. Maska Wszechświata geometrycznego (początek: 500 lat przed narodzeniem Chrystusa)
2.1. Ziemia jest centrum Wszechświata (Ziemia w okrągłym Wszechświecie; Słońce w perfekcyjnym
kole wokół Ziemi; w Nieboskiej komedii)
2.2. Ciała niebieskie poruszane ręką boga (wzory matematyczne i cykle; liczby boskie; perfekcyjne
kule; badania nieboskłonu; boskie światło niebiańskie)
2.3. Przestrzeń zewnętrzna jest miejscem uniwersalnego wykorzystania (dla określania czasu: tarcza
zegara, południki i kalendarze; dla określania miejsca: mapowanie Ziemi; dla określania czasu i
miejsca: południk Greenwich)
3. Maska Wszechświata mechanicznego (początek: od lat 1500)
3.1. Ziemia jest planetą bliską środka Wszechświata (Ziemia w nieperfekcyjnym Wszechświecie:
Ziemia nie jest w środku; Słońce ma plamy; Ziemia porusza się i drga; Ziemia jest spłaszczona na
krańcach)
3.2. Ciała niebieskie poruszane boskimi prawami mechaniki (prawa Keplera ruchu planet i prawo
grawitacji Newtona; koła niebiańskiej mechaniki; planetaria i zegary)
3.3. Przestrzeń zewnętrzna jest astronomiczną zagadką do wykorzystania (teleskopy refrakcyjne i
odbiciowe; fotograficzne badania wszechświata)
4. Maska Wszechświata organicznego (początek: od lat 1900)
4.1. Ludzkość jest formą życia gdzieś w Wszechświecie (życie organiczne na Księżycu, Marsie i
gdziekolwiek; UFO z istotami pozaziemskimi na Ziemi)
4.2. Ciała niebieskie poruszane prawami fizyki (procesy atomowe przyczyną ewolucji Ziemi, gwiazd,
galaktyk i Wszechświata)
4.3. Przestrzeń zewnętrzna jest do zdobywania (procesy chemiczne wznoszą rakiety; poznawanie
radiacji i cząstek niebiańskich; miejsce stacji kosmicznych; wojna z istotami pozaziemskimi)
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Maski opisane są przez:
podpunkty 1: pozycję Ziemi we Wszechświecie
podpunkty 2: objaśnienie ruchów ciał niebieskich
podpunkty 3: stosunek ludzkości do przestrzeni zewnętrznej
Rzeczywiście, powyższy plan jest moim zdaniem planem wzorcowym.
Na podkreślenie zasługuje bardzo jasna i konsekwentna narracja i umiejętne filatelistyczne
rozwinięcie tematu. Na każdej karcie (eksponat opracowany jest na kartach A3, czyli w jednym
rzędzie ekranu wystawowego mieszczą się 2. karty), w prawym górnym rogu znajduje sie numeryczny
tytuł, czy tez podtytuł, zazwyczaj połączony z odpowiadającym fragmentem narracji. Fragmenty
narracji znajdują się też pod większością prezentowanych walorów. Autor w sposób umiejętny
opisuje walory filatelistyczne, które często są bardzo cennymi, rzadko oglądanymi. Te opisy
wykonane są kursywą.
Zwraca także uwagę estetyka, a ogólniej prezentacja eksponatu. Karty nieprzeładowane, w spokojnym
tonie, z umiejętnie rozmieszczonymi walorami.
Na kolejnych stronach zamieszczam ilustracje niektórych kart.
Strona 34 WWF. Na karcie widzimy m. in. starą przesyłkę kościelną z pieczęcią przedstawiającą
wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, arkusik znaczków lokalnej poczty
miejskiej Cölln a.E. (nad Łabą, obecnie część Berlina) drukowanych na papierze typu Mikado (piękne
słońce), stempel fantazyjny z księżycem oraz telegram holenderski.
Str. 35. Ciekawe i rzadkie perskie karta pocztowa oraz telegram z XIX wieku.
Str. 36. Niemiecka karta pocztowa PTPO oraz sekretnik z Francji, z reklamami. Jedna z nich dotyczy
horoskopów.
Str. 37. Karta związana z nawigacją opartą na konstelacjach. Na uwagę zasługuje włoska „BustaLettera-Postale”, czy też próby znaczków Tonga.
Str. 38. Karta poświęcona teorii kopernikańskiej. Usterki druku znaczka USA z Kopernikiem (1973),
przesunięcie koloru czarnego), przesyłka kartki pocztowej Woldenbergu, arkusik GG z M.
Kopernikiem, niemiecka karta PTPO z Marcinem Lutrem oraz angielska całostka z roku 1894
z reklamami.
Str. 39. Karta poświęcona akceptacji teorii kopernikańskiej. List „Syna słońca” Ludwika XIV z roku
1645. Interesujące karty pocztowe, w tym z Janem Śniadeckim.
Str. 40. Karta poświęcona planetom i ich wpływowi na ruch Ziemi.
Str. 41. Karta poświęcona badaniom wszechświata - teleskopy i obserwatoria astronomiczne. Zwraca
uwagę dokładny opis karty Ekwadoru, co świadczy o dużej wiedzy filatelistycznej autora
opracowania.
Str. 42. Karta poświęcona badaniom wszechświata - kamery wspomagające oraz umożliwiające
badania astronomiczne. M. in. przesyłka "balon Monte" Le Daguerre, poczta okrętowa przewieziona
statkiem Arago, znaczek cięty z tym uczonym, przesyłka Mulready z informacją dotyczącą
dagerotypii.
Str. 43. Karta poświęcona pozaziemskim układom planetarnym.
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Str. 44 Karta poświęcona ewolucjom gwiazd.
Koledze André Scheer (Holandia) bardzo dziękuję za udostępnienie ilustracji pochodzących z Jego
pięknego eksponatu Maski wszechświata. Refleksje, jak ludzie postrzegają Wszechświat.

Ludwik K. Malendowicz

34

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

35

36

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

37

38

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

39

40

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

41

42

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

43

44

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

