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Szanowni Czytelnicy!
Przedstawiamy wrześniowy zeszyt „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”.
Kronika Okręgu dotyczy II kwartału 2002 roku. Opisujemy bieżące wydarzenia, gostyński
„Tydzień Kolekcjonera” i OWF „Nowy Tomyśl 2002 – Ochrona Przyrody”, oraz współpracę
leszczyńskich zbieraczy z filatelistami z Suhl w Niemczech. Przybliżamy także sylwetki dwu
Kolegów, Janusza Furmaniaka i Wojciecha Muszyńskiego, zasłużonych dla Okręgu Wielkopol−
skiego PZF. Z prawdziwym smutkiem zamieszczamy pożegnanie Kol. Adama Leśnego.
W dziale młodzieżowym znajdziecie Państwo wrażenia z ogólnopolskiego finału konkursu
„Parki Narodowe i Krajobrazowe w Polsce”, który odbył się w Głuchołazach.
Jak zawsze Kol. Kazimierz Krawiarz kataloguje nowe wielkopolana, opisujemy także oko−
licznościowe nalepki polecenia.
O ciekawych japońskich wydaniach sylabowych pisze L.K. Malendowicz, pokazujemy też
pierwsze znaki pocztowe obrazujące tragedię 11 września 2001 r.
Zbieracze tematycy z uwagą przestudiują opracowania: Mieczysława Rożka o Międzynaro−
dowym Roku Gór – 2002 oraz Romana Babuta z Warszawy „Skoki narciarskie i mistrzowie
w polskiej filatelistyce, czyli pocztowa małyszomania”. Kol. L.K. Malendowicz pisze o zbiorach
poświęconych meteorologii i badaniom kosmicznym oraz o wodnym znaku jako ważnym ele−
mencie zbioru tematycznego.
W dziale „Polonica” tradycyjnie znajdziecie Państwo kolejne „Polono−Lithuanico−Beloruthe−
niana” pióra Witolda J. Żurawskiego i Lwa Kołosowa−Rybczyńskiego, ponadto opis klasyków
i nowości tematu.
Życzę przyjemnej i pożytecznej lektury!
Redaktor Naczelny
Władysław Alexiewicz
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Z KRONIKI OKRĘGU
2002, marzec. Suhl (Niemcy). Kontynuując
wieloletnią współpracę, filateliści z Leszna
przebywali u swych przyjaciół z Suhl. Na zor−
ganizowanej tam wystawie filatelistycznej pre−
zentowano kilka eksponatów członków Koła.
Szczegóły w niniejszym numerze.
2002.03.18−22. Nowy Tomyśl. W Komen−
dzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
odbył się pokaz filatelistyczny. Prezentowano
eksponat „Samochody”.
2002.04.13. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymien−
ne, zorganizowane przez Koło Poznań−Mia−
sto im. Jana Witkowskiego, także z udziałem
numizmatyków i kolekcjonerów kart telefo−
nicznych.
2002.04.13. Poznań. W szkole przy ul. Prą−
dzyńskiego odbyły się finały okręgowe Ogól−
nopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filate−
listycznego „Parki narodowe i krajobrazowe
w Polsce”. W grupie młodszej zwycięzcą zo−
stał Andrzej Wolniewicz (Gostyń), natomiast
w grupie starszej Piotr Kaluba (Poznań). Rów−
nolegle odbyło się spotkanie z opiekunami kół
młodzieżowych Okręgu Wielkopolskiego PZF.
Na spotkaniu tym kol. Bronisław Jasicki prze−
prowadził szkolenie „Rola opiekuna przy bu−
dowie zbioru – eksponatu filatelistycznego”.
2002.04.18−05.28. Poznań. W Bibliotece
Raczyńskich w Poznaniu odbyła się wystawa
zorganizowana przez kol. Kazimierza Krawia−
rza wspólnie z Biblioteką Raczyńskich i Wiel−
kopolskim Towarzystwem Miłośników Książ−
ki. Poświęcona była zbiorom bibliofilskim
dotyczącym ziemi kórnicko−bnińskiej oraz
widokówkom od 1903 r.
2002.04.23. Poznań. Kol. Bronisław Jasic−
ki przeprowadził 4−godzinne szkolenie z za−
kresu filatelistyki dla pracowników Okręgowej
Składnicy Poczty Polskiej.
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2002.04.26−05.06. Mysłowice. Krajowa
Wystawa Filatelistyczna „Straż Pożarna
2002”. Eksponaty kol. Janusza Dzyra z Leszna
uzyskały następujące wyróżnienia: „Ochrona
przeciwpożarowa w obronie życia i mienia I”
– medal duży srebrny, „Ochrona przeciwpo−
żarowa w obronie życia i mienia II” – medal
srebrny. Ponadto w klasie pozakonkursowej
kol. J. Dzyr prezentował eksponat „Straż po−
żarna – widokówki”.
2002.05.01−03. Ciechocinek. IX Konferen−
cja Polskiej Akademii Filatelistyki. Członkowie
Okręgu Wielkopolskiego przedstawili następu−
jące opracowania: Janusz Berbeka – „Niezna−
ne lub mało znane próby znaczków polskich”,
Ludwik K. Malendowicz – „Analiza wysta−
wiennictwa na ogólnych światowych wysta−
wach filatelistycznych ostatniej dekady”, Jerzy
Bielawski i Władysław Alexiewicz – „Polscy
święci i błogosławieni na obcych znakach
pocztowych”, Giorgio Leccese i Ludwik
K. Malendowicz – „Analiza prób znaków
pocztowych w oparciu o Francję i kraje fran−
cuskojęzyczne w aspekcie mianownictwa za−
wartego w Encyklopedii Filatelistyki”.
2002.05.11−19. Gostyń. W Domu Katolic−
kim wystawa „45−lecia gostyńskiego Koła Pol−
skiego Związku Filatelistów”. Informacje
szczegółowe w numerze.
2002.05.11. Mosina. Poczta konna zorga−
nizowana z okazji 700−lecia Mosiny – przewóz
przesyłek na trasie Mosina–Puszczykowo.
2002.05.11. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymien−
ne, zorganizowane przez Koło Poznań−Mia−
sto im. Jana Witkowskiego, także z udziałem
numizmatyków i kolekcjonerów kart telefo−
nicznych.
2002.06.01−08. Nowy Tomyśl. Okręgowa
Wystawa Filatelistyczna Nowy Tomyśl 2002

WWF 39/3 (2002)

„Ochrona Przyrody”. Była to 18. wystawa fi−
latelistyczna zorganizowana w tym mieście.
Prezentowano 2 eksponaty w klasie honoro−
wej, 27 w klasie konkursowej dorosłych,
16 w klasie młodzieżowej i 4 w klasie litera−
tury. Zwraca uwagę liczny udział wystawców
z całego kraju – okręgi: Wielkopolski, Zielona
Góra (współorganizator Koło PZF w Zbąszy−
niu) oraz Śląsko−Dąbrowski, Wałbrzyski, Kali−
ski, Rzeszowski, Koszaliński, Warszawski, Go−
rzowski, Szczeciński, Łódzki, Wrocławski.
2002.06.01. Poznań. W gościnnej sali Sto−
warzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Pozna−
niu, ul. Kramarska 2, odbyło się kwartalne spo−
tkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym
uczestniczyło ponad 40 osób z całego kraju.
2002.06.06−09. Głuchołazy. Finał XL Ogól−
nopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filate−
listycznego „Parki narodowe i krajobrazowe
w Polsce”. Duży sukces naszych reprezentan−
tów. W grupie starszej Piotr Kaluba (Poznań)
zajął III miejsce, natomiast w grupie młodszej
Andrzej Wolniewicz (Gostyń) miejsce VIII. Ser−
decznie gratulujemy. Przypomnijmy, iż
w 1996 r. Piotr Kaluba zajął I miejsce w gru−
pie młodszej.
2002.06.08. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne,
zorganizowane przez Koło Poznań−Miasto im.
Jana Witkowskiego, także z udziałem numiz−
matyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2002.06.04−10. Bielsko Biała. Krajowa
Wystawa Filatelistyczna BESFIL 2002. Ekspo−
naty wystawców z Okręgu Wielkopolskiego
uzyskały następujące wyróżnienia: Bogumił
Ciesielski (Poznań) za „Alpinizm” medal duży
złoty, a Mieczysław Rożek (Poznań) za „Ku
szczytom gór” medal złoty.
2002.06.14−23. Tczew. Krajowa Wystawa
Filatelistyczna 150 LAT KOLEI W TCZEWIE.
Eksponat Piotra Kaluby (Poznań) w klasie mło−
dzieżowej „Królowa żelaznych szlaków”
otrzymał medal brązowy.
2002.06.22−10.10. Margonin. RUP w Pile
oraz tamtejsze Koło PZF zorganizowały wy−
stawę „Poczta w 600−letnich dziejach Mar−
gonina”. Wystawa odbyła się w salach Urzę−
du Pocztowego w Margoninie. Prezentowano
przesyłki listowe, kronikę i historię UP, a także
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kroniki z Chodzieży, Szamocina, Budzynia,
stare regulaminy i instrukcje, przyrządy i urzą−
dzenia do pisania i liczenia, aparaty i centrale
telefoniczne, części umundurowania i wypo−
sażenia listonoszy, stemplownice, plombow−
nice itp.
2002.06.22−29. Chełmża. Krajowa Wysta−
wa Filatelistyczna ŁOZA 750. Członkiem sądu
konkursowego wystawy był kol. Bronisław Ja−
sicki.
2002.06.22−29. Chełmża. Krajowa Wysta−
wa Filatelistyczna ŁOZA 750. Wystawcy
z Okręgu uzyskali następujące wyróżnienia: Ed−
mund Jankowski (Leszno) za eksponat „Listy,
przesyłki, wydawnictwa pocztowe i dobroczyn−
ne obozów, więzień, gett i skupisk Polaków
w latach 1939−1946” medal duży pozłacany;
Paweł Matuszak (Poznań) za „Poznań – histo−
ria poczty na przełomie XIX i XX wieku” medal
pozłacany; Wojciech Giżyński (Leszno) za
„Niemcy – współdruki z zeszycików znaczko−
wych, arkuszy wydawniczych, rolek automa−
towych, wstęg” medal duży srebrny; Zygmunt
Rosiejka (Poznań) za „Siedem wieków malar−
stwa europejskiego” medal duży pozłacany.
W klasie literatury kol. Bogdan Michalak za Die
Heilige und Seilige des Papstes Johannes Pau−
lus II. auf Briefmarken und anderen philatelis−
tischen Belegen (Edition St. Briktius, Rommers−
kirchen 2002, 132 ss., 550 ilustracji) medal
duży srebrny.
2002.06.29−07.03. Płock. Międzynarodo−
wa Wystawa Filatelistyczna PŁOCK 2002
(II stopnia). Wystawcy z Okręgu uzyskali na−
stępujące wyróżnienia: Władysław Ługowski
(Leszno) za eksponat „Papiery stemplowe Kró−
lestwa Polskiego” medal duży pozłacany; Jan
Zaborowski (Warszawa) i Władysław Ługow−
ski (Leszno) za „Katalog znaków wodnych pa−
pierów wartościowych i listowych na ziemiach
polskich” medal duży pozłacany oraz za „Ka−
talog sygnet”, II wydanie, medal duży pozła−
cany.
2002.06.30. Płock. Z okazji 40−lecia Klu−
bu Olimpijczyka PZF kol. Lech Konopiński
(Poznań) jako jeden z założycieli Klubu został
wyróżniony przez Polski Komitet Olimpijski
złotym medalem „Za Zasługi dla Polskiego
Ruchu Olimpijskiego”.
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Kwiecień 2002
• Ukazało się, z sygnaturą roku 2001,
opracowanie kolegów Wojciecha Muszyńskie−
go i Romana Wikieła Zarys dziejów poczty
w Skokach od czasów najdawniejszych. To
kolorowe wydawnictwo obejmuje 25 stron.
Zostało ono wydane przez Rejonowy Urząd
Poczty w Pile. Serdecznie gratulujemy auto−
rom opracowania. Jest to kolejna publikacja
naszych kolegów o historii poczty i filatelisty−
ki w północnej Wielkopolsce.
Czerwiec 2002
• Kolejny, 71 nr „Informatora Klubowego
Święty Gabriel” ukazał się w 45. rocznicę po−

wstania Klubu. Zawiera kolorową okładkę oraz
kolorową wkładkę, obejmuje 24 strony druku.
Ks. Jan Glapiak – kanclerz Kurii Metropolitalnej
w Poznaniu – zamieścił artykuł Błogosławiony
Edmund Bojanowski w Górce Duchownej, Ma−
rian Dorawa artykuł pt. Pamięci księdza biskupa
Jana Chrapka, Arkadiusz Waliński przedstawia
dalszy ciąg opracowania Jan Paweł II na zna−
kach pocztowych, a Antoni Kędzior Wydawnic−
twa włoskie. Kol. Bogdan Michalak publikuje
szereg artykułów w stałych działach oraz arty−
kuły: Filatelistyka maryjna, Zapomniane stemple
pocztowe i Poczta Magistralna. Serdecznie gra−
tulujemy tego kolejnego i ciekawego zeszytu.

JANUSZ FURMANIAK
„ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO PZF”
Obradujące 9 II 2002 r. w Poznaniu Walne
Zebranie Sprawozdawczo−Wyborcze Delega−
tów Okręgu Wielkopolskiego PZF w uznaniu
wieloletniej i owocnej pracy na rzecz wielko−
polskiej filatelistyki nadało
godność „Zasłużony dla Okrę−
gu Wielkopolskiego PZF”
kol. Januszowi Furmaniakowi.
Urodził się 20 II 1932 r.
w Jeziorkach koło Poznania.
Przez całe życie zawodowe
pracował w Polskich Kolejach
Państwowych.
Do PZF wstąpił 2 V 1955 r.
w Opolu. Po przeniesieniu się
do Poznania w 1958 r. zostaje
członkiem Koła Poznań−Mia−
sto i aktywnie działa w ów−
czesnym Oddziale PZF, a na−
stępnie w Okręgu. W latach
1971−1981 w Kole był zastępcą prezesa, a na−
stępnie od 1997 r. do 2001 r. sekretarzem. Od
1962 do 1967 r. członek komisji rozdziału
znaczków KDL przy Oddziale, następnie
członek Komisji Wymiany Znaczków z Za−
granicą. Przez wiele lat odpowiadał za go−
spodarkę gablotami drewnianymi i szybami
w Oddziale. Od 1963 do 1973 r. prowadził
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z ramienia Oddziału stoisko PZF na MTP. Brał
udział w organizacji wszystkich najważniej−
szych wystaw filatelistycznych organizowa−
nych w Poznaniu, w tym Intermess II – 1961 r.,
Tematica – Poznań ’68, świa−
towych wystaw filatelistycz−
nych POLSKA ’73 i POL−
SKA ’93, XV OWF POZNAŃ
1987. Ponadto organizował ta−
kie wystawy, jak „Poznań
1945−1965”, „Tysiąclecie Po−
znań ’60”, „50−lecie Rewolu−
cji Październikowej”, „XXV−
−lecie Wyzwolenia Poznania”,
Poznań–Hannover 1985 r.
Współpracował także przy or−
ganizacji wszystkich lotów ba−
lonowych organizowanych
w Poznaniu. Uczestnicy spo−
tkań wymiennych pamiętają
go jako dyżurującego przy katalogach. Za−
wsze uczynny, uśmiechnięty i serdeczny, za−
wsze gotowy do pomocy, powszechnie lubia−
ny i ceniony, wyjątkowo skromny.
Jako wieloletni działacz doskonale pamię−
ta najważniejsze wydarzenia w Okręgu i Kole
Poznań−Miasto. Prowadzi od 1964 r. do dnia
dzisiejszego kronikę Koła Poznań−Miasto
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im. Jana Witkowskiego. Robi to bardzo dobrze
– na wszystkich imprezach widzimy go z apa−
ratem fotograficznym, z namiętnością i wyjąt−
kowym zaangażowaniem dokumentuje naszą
pracę.

Za swą działalność w PZF wyróżniony zo−
stał srebrną (1964 r.) oraz złotą (1966 r.) „Od−
znaką Honorową PZF”, odznaką „Tysiąclecia
Polski” (1966 r.) oraz odznaką „50−lecia PZF”
(2000 r.).

WOJCIECH MUSZYŃSKI
„ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO PZF”
Obradujące 9 II 2002 r. w Poznaniu Walne
Zebranie Sprawozdawczo−Wyborcze Delega−
tów Okręgu Wielkopolskiego PZF w uznaniu
wieloletniej i owocnej pracy na rzecz wielko−
polskiej filatelistyki nadało godność „Zasłużo−
ny dla Okręgu Wielkopolskie−
go PZF” kol. Wojciechowi
Muszyńskiemu.
Urodził się 12 I 1938 r.
w Wągrowcu. Z wykształcenia
jest inżynierem elektrykiem.
Do PZF wstąpił 2 lipca
1973 r. w Wągrowcu, przez
całe życie związany z tym
Kołem. W latach 1979−1981
był członkiem komisji rewi−
zyjnej Koła, następnie w la−
tach 1981−1984 członkiem za−
rządu Koła – skarbnikiem, od
1995 r. do chwili obecnej jest
jego prezesem.
Wojciech Muszyński interesuje się histo−
rią poczty i filatelistyki, w szczególności
swego regionu. Jest doskonałym wystawcą
i publicystą. Posiada kilka eksponatów pre−
zentowanych na licznych wystawach: KWF
„Ochrona Środowiska”, Katowice 1987 –
eksponat „Ptaki” (medal brązowy); KWF
„70. rocznica uzyskania niepodległości Pol−
ski”, Rawicz 1988 – eksponat „Herby miast
polskich” (medal posrebrzany); WF Poznań–
Hannover 1994 – eksponat „Znaki pocztowe
Wągrowca i okolicznych miejscowości do
1919 r.” (medal złoty); XVII OWF Warsza−
wa ’95 – eksponat jw. (medal pozłacany);
KWF Bydgoszcz 650 – 1996 r. – eksponat jw.
(medal pozłacany); KWF Lublin ’97 (medal
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duży pozłacany); XVIII OWF Wałbrzych–
Książ ’98 (medal duży srebrny); OWF War−
szawa 2000 (medal srebrny).
Wojciech Muszyński poszczycić się może
wieloma poważnymi publikacjami filatelis−
tycznymi. Należą do nich
m.in. Znaki pocztowe Wą−
growca i okolicznych miej−
scowości do 1919 r. – opraco−
wanie wyróżnione II nagrodą
w konkursie na publikacje
z okazji 100−lecia polskiej fila−
telistyki opublikowane w „Hi−
storyczno Badawczym Biulety−
nie Filatelistycznym”, 1993,
nr 1/4. Powyższe opracowa−
nie, poszerzone i wydruko−
wane w formie broszury na
XVII OWF Warszawa ’95, zo−
stało nagrodzone medalem
brązowym.
Publikacje w „Wielkopolskich Wiadomoś−
ciach Filatelistycznych”:
• 1994, nr 22 – Stemple nadawcze Wą−
growca i Rogoźna w I połowie XIX wieku,
• 1995, nr 23 – Nalepki paczkowe
w XIX wieku w Poznańskiem,
• 1995, nr 24 – Rozwój znaków polece−
nia w zaborze pruskim,
• 1997, nr 32 – Nadnoteckie poczty kole−
jowe w połowie XIX wieku,
• 1999, nr 36/2 – Przesyłki pieniężne
w zaborze pruskim.
Publikacje propagujące filatelistykę w wą−
growieckiej prasie lokalnej:
• lata 1993−1994 – „Gazeta Wągrowiec−
ka” – łącznie 17 opracowań,
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• lata 1997−2000 – „Głos Wągrowiecki” –
cykl „Poczta w Wągrowcu i okolicy w prze−
szłości” – łącznie 11 odcinków,
• 1997−2001 – „Głos Wągrowiecki” – cykl
„Notatnik filatelisty” o bieżących wydaniach,
rocznicach, datownikach lokalnych – łącznie
42 odcinki.
Wspólnie z kol. Romanem Wikiełem:
• opracowanie „100 lat poczty w Ro−
goźnie Wlkp.”, wydane w formie broszu−
rowej przez RUP Piła, nagrodzone na

XVIII OWF Wałbrzych ’99 medalem brą−
zowym,
• opracowanie „Zarys dziejów poczty
w Skokach od czasów najdawniejszych”, wy−
dane przez RUP Piła w 2001 r.
Za swą wieloletnią działalność w Polskim
Związku Filatelistów wyróżniony został następu−
jącymi odznaczeniami: brązową (1977 r.), srebr−
ną (1982 r.) i złotą (1986 r.) „Odznaką Honoro−
wą PZF”, odznaką „100 lat filatelistyki polskiej”
(1993 r.), odznaką „50−lecia PZF” (2000 r.).

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
ADAM LEŚNY (1926−2002)
5 V 2002 r. zmarł w Poznaniu Kol. Adam
Leśny, zasłużony członek Polskiego Związku
Filatelistów.
Urodził się 23 IV 1926 r. w Poznaniu.
Z zawodu był księgowym. Do PZF – Koła Po−
znań−Miasto wstąpił w 1956 r.
W Kole tym w latach 1957−
−1961 pełnił funkcję sekreta−
rza, a w latach 1961−1975
skarbnika.
Był znanym wystawcą i or−
ganizatorem oraz współorgani−
zatorem licznych wystaw fila−
telistycznych. Jego eksponat
„Dyscypliny sportowe” prezen−
towany był m.in. na następują−
cych wystawach: „Intermes II –
Poznań” (1961 r.); Europejskiej
Wystawie Znaczków Sporto−
wych, Wrocław (1963 r.); „In−
termess III”, Lipsk (1965 r., medal posrebrza−
ny); „Tematica – Poznań ’68” (medal srebrny);
„Verso Mexixo”, Riccione (Włochy, 1968 r.,
medal pozłacany); ŚWF POLSKA ’73.
Wyjątkowo oddanie pracował przy organi−
zacji takich wystaw filatelistycznych, jak „In−
termes II – Poznań” (1961 r.), „Tematica – Po−
znań ’68”, „ŚWF POLSKA ’73”, „Bilateralna
WF „Polska–RFN” (1984 r.), XV OWF „Po−
znań ’87”, „ŚWF POLSKA ’93”. Wszyscy pa−
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miętamy prowadzone przez Niego stoiska fi−
latelistyczne na różnych imprezach, w tym
oczywiście wystawach. Zawsze uśmiechnię−
ty i życzliwy. Jeśli ktokolwiek na spotkaniach
poszukiwał datowników okolicznościowych
i całostek, zawsze mógł liczyć
na bezinteresowną pomoc
Kol. Adama Leśnego.
Za swą działalność filateli−
styczną został wyróżniony zło−
tą „Odznaką Honorową PZF”
(1960 r.), odznakami „75−lecia
ruchu filatelistycznego w Pol−
sce” (1968 r.) i „100−lecia fila−
telistyki polskiej” (1993 r.), od−
znaką „Tysiąclecia Polski”,
odznaka honorową „Za Zasłu−
gi dla Rozwoju Województwa
Poznańskiego” (1985 r.), od−
znaką „50−lecia PZF” (2000 r.).
27 XI 1993 r. wyróżniony został honorową
godnością „Zasłużony dla Okręgu Poznańskie−
go PZF”.
Pogrzeb kol. Adama Leśnego odbył się
8 V 2002 r. Na Cmentarzu Miłostowskim że−
gnało Go także grono przyjaciół – filatelistów.
Cześć Jego pamięci.
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF
i grono przyjaciół
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FILATELIŚCI Z LESZNA
NA WYSTAWIE „THÜBRIA 2002” W SUHL W NIEMCZECH
Wzajemne kontakty filatelistów z Leszna
i Suhl trwają od 1994 r. i owocują współpracą
dającą wzajemną satysfakcję. W 2001 r. przez
cztery dni gościła w Lesznie grupa ośmiu
członków zarządów kół filatelistycznych
w Suhl, spotykając się z miejscowymi zbiera−
czami.
W leszczyńskim Ratuszu przyjął miłych
gości prezydent miasta Tomasz Malepszy,
a prezesi kół z Suhl w trakcie spotkania po−
święconego dalszej współpracy wyróżnieni
zostali medalami 50−lecia Polskiego Związku
Filatelistów, przekazanymi przez Zarząd Okrę−
gu Wielkopolskiego PZF.
W dniach od 15 do 17 marca w Centrum
Kongresowym w Suhl odbyła się Krajowa Wy−
stawa Filatelistyczna „THÜBRIA 2002”. Wzię−
ło w niej udział ponad 200 wystawców, poka−
zując swe zbiory na 1200 ekranach! Była tam
również delegacja z Leszna, na czele z kol.
Andrzejem Giżyńskim, która pokazała 8 zbio−
rów na 40 ekranach. Wystawiali koledzy: An−

drzej Giżyński, Janusz Dzyr, Edmund Jankow−
ski, Roman Kycler, Władysław Ługowski, Ry−
szard Sobkowiak oraz Tadeusz Pogoreło.
Zgodnie z sugestią i życzeniami gospodarzy
pokazaliśmy zbiory niemieckich współdruków
z zeszycików znaczkowych, arkuszy, rolek
i wstęg, korespondencję Polaków z obozów
więzień i gett, wydawnictw dobroczynnych
z lat 1939−1946. Eksponaty te wzbudzały duże
zainteresowanie zwiedzających.
Podczas otwarcia wystawy nastąpiło uro−
czyste przekazanie przez Andrzeja Giżyńskie−
go pisma gratulacyjnego od prezydenta Lesz−
na Tomasza Malepszego dla nadburmistrza
Suhl Martina Kummera. Gratulacje od kół
z Leszna przekazaliśmy także filatelistom
z Suhl i Zella Mehlis.
W miesiącach jesiennych Leszno będzie
ponownie gościć przyjaciół z zaprzyjaźnio−
nych kół w Niemczech.
Edmund Jankowski
Prezes Koła PZF Leszno

TYDZIEŃ KOLEKCJONERA W GOSTYNIU
W maju 1957 r. powstało w Gostyniu Koło
Polskiego Związku Filatelistów i z tej okazji
od 11 do 19 maja 2002 r. w Domu Katolickim
pw. św. Józefa odbyła się udana wystawa „Ty−
dzień Kolekcjonera”. Oprócz zbiorów filateli−
stycznych pokazano na niej m.in. archiwalia,
plakaty, katalogi muzyczne, karty telefonicz−
ne, medale, pocztówki, militaria, fotografie,
etykiety zapałczane, zegary, monety, podstaw−
ki pod piwo. Było więc co podziwiać!
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Podczas uroczystości otwarcia przewodni−
czący Rady Miejskiej w Gostyniu Piotr Rado−
jewski oraz burmistrz Jerzy Woźniakowski
wręczyli pamiątkowe dyplomy Ewie Janko−
wiak, Andrzejowi Dudkowi, Eugeniuszowi
Mischke, Kazimierzowi Marciniakowi, Stani−
sławowi Szymańskiemu, Krzysztofowi Bayero−
wi, Andrzejowi Świdurskiemu i Stefanowi
Wolniewiczowi. Prezes Koła Andrzej Dudek
odebrał w imieniu gostyńskich filatelistów ju−
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bileuszowe dyplomy od Rady Miejskiej, Za−
rządu Okręgu Wielkopolskiego PZF, Starostwa
Powiatowego oraz koła PZF w Rogoźnie,
a także medal 50−lecia PZF. Troje filatelistów
otrzymało także atesty upoważniające do pre−
zentacji swych nowych eksponatów na wy−
stawach filatelistycznych.
Z okazji jubileuszu i wystawy stosowany
był datownik i okolicznościowa nalepka pole−

cenia, wydano ciekawy katalog wystawy,
ozdobną kartkę i kopertę. Decydującym dla
powodzenia przedsięwzięcia było wsparcie
finansowe władz samorządowych, licznej gru−
py sponsorów. Przewodniczącym Komitetu
Honorowego Wystawy był ks. kanonik Artur
Przybył, a Komitetu Organizacyjnego ener−
giczny Andrzej Dudek. Szeroko pisała o jubi−
leuszu „Nowa Gazeta Gostyńska”.
Zbiory prezentowali przede wszystkim go−
spodarze – Koło PZF Gostyń (11 wystawców,
19 eksponatów oraz 6 eksponatów zbioro−
wych); Koło Młodzieżowe (9 wystawców
i 16 eksponatów); Klub Kolekcjonera przy Sto−
warzyszeniu „Civitas Christiana” (6 wystaw−
ców, 10 eksponatów) i Muzeum w Gostyniu
(1 eksponat). Zaprzyjaźniony z Gostyniem
Klub Filatelistów z Franqueville Saint−Pierre
z Francji reprezentowała pani Irene Damm,
przywożąc 3 eksponaty. Zaproszono też 7 wy−
stawców, którzy pokazali 10 zbiorów.
Ta udana wystawa jest kolejnym dowodem
niezwykłej prężności zbieraczy z Gostynia.
Władysław Alexiewicz
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OWF „NOWY TOMYŚL 2002 – OCHRONA PRZYRODY”
W dniach od 31 maja do 8 czerwca 2002 r.
odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcą−
cych im. Mikołaja Kopernika w Nowym To−
myślu Okręgowa Wystawa Filatelistyczna
„Nowy Tomyśl 2002 – Ochrona Przyrody”.
W ten sposób uczczono 50−lecie ruchu filate−
listycznego na Ziemi Nowotomyskiej i 40−le−
cie Koła PZF w Zbąszyniu.
Honorowym patronem wystawy był Staro−
sta Powiatu Nowotomyskiego Joel Matuszak,
jej organizatorami Koła PZF w Zbąszyniu
i przy Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Pra−
com komitetu przewodniczył Paweł Pawlicki.
Uroczyste otwarcie zgromadziło cały Komitet
Honorowy imprezy i bardzo wielu zaintereso−
wanych mieszkańców, nie tylko filatelistów.
Wystawie, na której pokazano prawie
50 eksponatów, towarzyszył katalog (opraco−
wanie Jerzy Rugała i Paweł Pawlicki), datow−
nik okolicznościowy i bezznaczkowa kartka
pocztowa. Tradycyjnie wystawę wsparło bar−
dzo wielu sponsorów, stąd też zgromadzono
dużo atrakcyjnych nagród, a obok imprez to−
warzyszących, jak spotkania wymienne czy
też dyskusje wystawców z sędziami, odbyło
się spotkanie Klubu zainteresowań „Pies”.
Czynne były też bogato zaopatrzone stoiska
Urzędu Poczty i Komitetu Organizacyjnego.
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Sąd konkursowy wystawy (Zdzisław Kuska,
Krystian Mróz, Zdzisław Wiatrowski i niżej
podpisany) po wnikliwej ocenie eksponatów
przyznał najwyższe wyróżnienia w postaci
dyplomu w randze medalu złotego zbiorom:
• „Wędkarstwo” Hansa Kuhnera z Ka−
miennej Góry,
• „Papiery stemplowe Królestwa Polskie−
go” Władysława Ługowskiego z Leszna.
Dyplom w randze medalu dużego pozła−
canego otrzymał Henryk Florek za „Rzecz
o ptakach”. W klasie literatury dwa złote me−
dale otrzymał Bogdan Michalak z Poznania za
„Informator Klubowy Święty Gabriel” oraz za
książkę Heilige und Seilige des Papstes Johan−
nes Paul II... („Święci i błogosławieni wynie−
sieni na ołtarze przez Jana Pawła II”).
W klasie honorowej można było podziwiać
eksponaty Janusza Dzyra z Leszna „Ochrona
przeciwpożarowa” i Karola Miczy z Pszczyny
„Górny Śląsk i jego poczta”.
W klasie młodzieżowej dyplom w randze
medalu dużego pozłacanego otrzymała Iwo−
na Jedlińska z Łodzi za „Ptaki”.
Wystawa była świetnie zorganizowana
i dlatego wszystkim jej twórcom należą się go−
rące podziękowania i głośne brawa.
Władysław Alexiewicz

85

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○

m³odzie¿

FINAŁ KONKURSU
„PARKI NARODOWE I KRAJOBRAZOWE W POLSCE”
W GŁUCHOŁAZACH
Ziemia głuchołaska serdecznie powitała
młodych filatelistów i ich opiekunów – uczest−
ników ogólnopolskiego finału XL Młodzieżo−
wego Konkursu Filatelistycznego „Parki naro−
dowe i krajobrazowe w Polsce”, który odbył
się w dniach od 6 do 9 czerwca 2002 r. w Głu−
chołazach.
Okręg nasz reprezentowali: w grupie star−
szej Piotr Kaluba z Poznania, w grupie młod−
szej Andrzej Wolniewicz z Gostynia. Bardzo
obszerny był program pobytu uczestników.
W pierwszym dniu komisja sędziowska oce−
niła eksponaty przywiezione przez uczestni−
ków. W dniu 7 czerwca, po otwarciu konkur−

86

su na młodych filatelistów czekał test z wie−
dzy tematycznej i filatelistycznej (25 pytań),
po którym każdy przez cztery godziny budo−
wał eksponat (1+ 4 karty). Po odpoczynku
i obiedzie udaliśmy się na wycieczkę szlakiem
górników wydobywających dawniej w tym re−
jonie złoto (wydobyto łącznie ok. 2800 ton
tego kruszcu). Wieczorem odbyło się ciekawe
spotkanie opiekunów z prezesem ZG PZF
prof. Ludwikiem K. Malendowiczem, na któ−
rym poruszono sprawy filatelistyki młodzieżo−
wej i przyszłorocznego konkursu. Wieczorem
przy ognisku smażono kiełbaski i śpiewano
przy gitarze.
Następnego dnia, podczas wycieczki do
Czech, wspinaliśmy się na najwyższy szczyt
Jeseników – Pradziad, o wysokości 1491 m,
lecz każdy niecierpliwie czekał na ścisły fi−
nał i zakończenie konkursu. Do finału prze−
chodziły trzy osoby z każdej grupy z najwięk−
szą liczbą punktów. Do trójki najlepszych
dostał się Piotr Kaluba. Finał miał bardzo
wysoki poziom, nikt nie pamięta tylu emocji
i kilkakrotnych dogrywek koniecznych do
wyłonienia zwycięzcy. Ostatecznie Piotr Ka−
luba zajął trzecie, a Andrzej Wolniewicz
ósme miejsce.
Nagrody wręczali goście z Urzędu Woje−
wódzkiego w Opolu, Dyrekcji Poczty w Kato−
wicach, burmistrz Głuchołazów i prezes ZG
PZF. Konkurs przyniósł uczestnikom wiele
miłych wrażeń. Podczas testu i opracowywa−
niu eksponatu musieli wykazać się naprawdę
dużą wiedzą, znajomością tematu. Podziwiali
Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”, a pięk−
no ziemi głuchołaskiej będą długo pamiętać
i wspominać.
Andrzej Świdurski
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2002.04.02. UP 63−500 Ostrzeszów 1.
Datownik okolicznościowy przygotowany
przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Kaliszu,
okrągły, o średnicy 40 mm. Na obwodzie na−
pis: „I MISTRZOSTWA ŚWIATA W BIEGACH
PRZEŁAJOWYCH ORGANIZACJI INAS−FID
XXXVIII CROSS OSTRZESZOWSKI / OSTRZE−
SZÓW 1 / 06.04.2002”. Na rysunku cztery

sylwetki biegaczy na tle zarysu panoramy mia−
sta z basztą Kazimierza Wielkiego. Autorem
adaptacji projektu jest Romuald Synakiewicz.
2002.04.02. UP 67−100 Nowa Sól 1. Datow−
nik okolicznościowy wydany przez Zarząd
Okręgu Zielonogórskiego PZF, prostokątny,
o wymiarach 30 × 40 mm. Na obwodzie napis:
„XL MŁODZIEŻOWY OGÓLNOPOLSKI KON−
KURS FILATELISTYCZNY PÓŁFINAŁ / PARKI
NARODOWE I KRAJOBRAZOWE W POLSCE /
27.04.2002 NOWA SÓL 1”. W środku rysunek
pomnika rybaka, który stoi na pl. Solnym. Pro−
jektantem datownika jest Mieczysława Burda.

2002.05.10 UP 63−200 Jarocin Poznański 1.
Datownik okolicznościowy przygotowany
przez Komendę Powiatowej Straży Pożarnej
w Jarocinie, okrągły, o średnicy 38 mm, z na−
stępującą treścią: „50−lecie Komendy Powiato−
wej Straży Pożarnej w Jarocinie / 10.05.2002

Jarocin Poznański 1”. Na rysunku w środku od−
znaka Państwowej Straży Pożarnej.
2002.05.11 UP 62−050 Mosina 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję
Okręgu Poczty w Poznaniu, okrągły, o średnicy
39 mm, z następującą treścią: „700−LECIE
NADANIA PRAW MIEJSKICH KRÓLEWSKIEMU
MIASTU MOSINA / 11.05.2002 MOSINA 1”.
W środku rysunek herbu miasta Mosina. Datow−
nik adaptował Romuald Synakiewicz.

2002.05.11 UP 63−800 Gostyń Poznań−
ski 1. Datownik okolicznościowy przygotowa−
ny przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Lesz−
nie, okrągły, o średnicy 39 mm. Na obwodzie
napis: „45 LAT KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU
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2002.06.01. UP 64−300 Nowy Tomyśl 1.
Datownik przygotowany przez Rejonową Dy−
rekcję Poczty, Poznań Województwo, okrągły,
o średnicy 40 mm. Na okręgu napis: „OKRĘGO−

FILATELISTÓW / 11.05.2002 GOSTYŃ PO−
ZNAŃSKI 1”. W środku rysunek oznaki PZF.
2002 05.18. UP 62−200 Gniezno 1. Datow−
nik okolicznościowy przygotowany przez Dy−
rekcję Okręgu Poczty w Poznaniu, okrągły,
o średnicy 40 mm, nawiązujący do tematu
Spotkania Młodych na Lednicy w 2002 r. – we−

sela w Kanie Galilejskiej (przedstawia dzban
i winne grona, w tle fragment lednickiej Ryby).
Na obwodzie napis: „VI OGÓLNOPOLSKIE
SPOTKANIE MŁODYCH LEDNICA 2000 /
18.05.2002 / GNIEZNO 1”.
2002.06.01. UP 62−080 Tarnowo Podgór−
ne. Datownik przygotowany przez Gminny
Ośrodek Kultury „Sezam”, okrągły, o średnicy
40 mm. Na obwodzie napis: „MIĘDZYNARO−
DOWE ZAWODY BALONOWE O PUCHAR
BAŁTYKU / TARNOWO PODGÓRNE /
01.06.2002”. W środku rysunek trzech lecą−
cych balonów i herb Tarnowa Podgórnego.
Autorem projektu jest Romuald Synakiewicz.

WA WYSTAWA FILATELISTYCZNA / OCHRO−
NA PRZYRODY / 01.06.2002 NOWY TO−
MYŚL 1”. W środku rysunek rojnika pospolitego.
2002.06.08. UP 63−100 Śrem 1. Datownik
przygotowany przez Urząd Miejski w Śremie,
okrągły, o średnicy 40 mm. Na obwodzie napis:
„DNI ŚREMU RATUJMY ZABYTKI / KOŚCIÓŁ
POFRANCISZKAŃSKI / 08.06.2002”. Na rysun−

ku sylweta kościoła pofranciszkańskiego. Auto−
rem projektu datownika jest Robert Czapracki.
2002.06.15. UP 62−800 Kalisz 1. Datow−
nik przygotowany przez Kaliskie Towarzystwo
Lekarskie, okrągły, o średnicy 40 mm. Na

obrzeżu napis: „KALISKIE TOWARZYSTWO
LEKARSKIE / SOCIETAS MEDICA CALISIEN−
SIS / 125 LAT / KALISZ 1 15.06.2002”. Na
rycinie wąż Eskulapa.
Kazimierz Krawiarz
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CAŁOSTKA

Kartka pocztowa ze znaczkiem poświęconym nieodżałowanemu Janowi Witkowskiemu

OKOLICZNOŚCIOWE NALEPKI POLECENIA

Okolicznościowe „erki” z Gniezna, Śremu, Wrześni i Poznania
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1.03.2002

6.04.2002

11.05.2002

18.05.2002

Wielkopolskie okolicznościowe „erki” z 2002 roku

CIEKAWA I RZADKA CAŁOSTKA LOKALNEGO WYDANIA Z KONINA
Lokalne wydania znaczków, a szczególnie
przedrukowanych kart wydań lokalnych,
z niefilatelistycznego obiegu są bardzo rzad−
kim i poszukiwanym materiałem. Prezentowa−
na poniżej całostka I wydania konińskiego
Cp 1 z listopada 1918 r., zwana dalej kartą
pocztową, należy, moim zdaniem, do tych
rzadkości, choć jej stan techniczny może bu−
dzić pewne zastrzeżenia.
Niezaprzeczalną jest jej wartość historycz−
na, dokumentująca działalność poczty w tak
trudnym dla Polski okresie tworzenia państwo−
wości. Podobnie jak przy innych wydaniach
lokalnych, nie zachowało się lub nawet nie
istniało oficjalne zarządzenie władz wprowa−
dzające to wydanie do obiegu pocztowego.
Polskie znaki pocztowe (tom IV, s. 1283) in−
formują o używaniu znaczków tego wydania
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od 29.11.1918 r. do 14.01.1919 r., nie wspo−
minając jednak o datach używania karty pocz−
towej Cp 1.
Jak wygląda karta pocztowa I wydania? Na
karcie wydania okupacyjnego typu Germania
z nadrukiem Gen. Gouv. Warschau, o nomi−
nale 7 1/2 fen, na znaku opłaty odbijano czar−
nym tuszem gumowy stempelek w postaci
dwu obrączek (zewnętrzna o średnicy
ok. 27 mm) z napisem w otoku „POLSKA
POCZTA*”. Stempel ten, wykonany z nietrwa−
łej gumy, uległ szybkiemu zużyciu, gdyż sto−
sowano tusz do stempli metalowych. W koń−
cowej fazie używania podwójna obwódka
stempla stała się nierozpoznawalna.
Do kasowania znaczków i kart obu koniń−
skich wydań używano 7 prowizorycznych ka−
sowników, choć niektórych przesyłek nie kaso−
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wano wcale, uważając stempel nadruku jed−
nocześnie za kasownik. Dużą część przedru−
ków i stempli wykonano niestarannie, nieraz
nawet nieczytelnie. Do unieważnienia omawia−
nej karty użyto prowizorycznego kasownika
K 8 d (według PZP, tom III) o średnicy 27 mm,
w otoku z napisem u góry KONIN, u dołu KA−
LISZ, z pustym środkiem. Był on odbijany tylko
w kolorze czarnym, a w pustym środku pra−
cownik poczty wpisywał odręcznie datę nada−
nia przesyłki – w tym przypadku 19/II.
Czysta karta miała nominał 7 1/2 fen. Po−
nieważ według aktualnej taryfy pocztowej
opłata za kartkę zamiejscową winna już od li−
stopada 1918 r. wynosić 15 fen, nadawca lub
urzędnik pocztowy naklejał znaczek 10 fen
z serii przedrukowej PP/GGW (Fischer nr 10c
FII). Łącznie dało to opłatę 17 1/2 fen, czyli
przefrankowanie o 2 1/2 fen. Dlaczego tak się
stało? Najprawdopodobniej w urzędzie nie
dysponowano znaczkami o nominałach 2 1/2
i 5 fen, a nie istniał żaden znaczek polski o no−
minale 7 1/2 fen. Można też snuć rozważania,
czy opłacona lokalnie – wcześniej zakupiona
– kartka miała jeszcze prawo obiegu w dru−
giej połowie lutego. Brak jest jakichkolwiek
informacji o zarządzeniu wycofującym te kar−
ty z obiegu, a nader skromna literatura wspo−
mina jedynie o obiegu znaczków. Czy nie na−
leżałoby traktować kartki jako nieopłaconego
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formularza pocztowego? W takim przypadku,
choć to nieprawdopodobne, omawiana kart−
ka byłaby niedofrankowana aż o 5 fen.
Nadawca kartki mieszkał prawdopodobnie
w Wilczagórze, ponad 30 km na północ od
Konina. Kartkę albo wrzucił do najbliższej
skrzynki pocztowej, skąd przesłano ją do Ko−
nina jako dużego powiatowego urzędu roz−
dzielczego, albo – co bardziej prawdopodob−
ne – nadał ją osobiście w Koninie, dolepiając
zakupiony znaczek za 10 fen, gdzie została
skasowana. Treść kartki pisana była poprzed−
niego dnia. Posługuję się tu hipotetycznymi
określeniami „prawdopodobnie”, lecz zmusza
mnie do tego ograniczona ilość śladów pocz−
towych i nader skromna literatura tematu.
Omawianą kartkę przesłano do adresata w Po−
znaniu, nie nosi ona śladów cenzury wojsko−
wej. Był to okres walk powstania wielkopol−
skiego, choć Poznań był już de facto wolny
od 6 I 1919 r., od zajęcia lotniska na Ławicy
przez wojska powstańcze. Miejsce zamiesz−
kania nadawcy (powiat koniński) nie było ob−
jęte powstaniem.
Nadawca pisał do rodziny w Poznaniu.
Treść kartki jest wyraźnie prywatna i dotyczy
między innymi niepokoju o losy najbliższych.
Z historycznego punktu widzenia ciekawe jest
pierwsze zdanie: „gazet Waszych nie można
u nas jeszcze abonować, ale raz po raz wpa−
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da mi do ręki Dziennik Pozn.”. Trudne były te
początki...
Konin doczekał się trzech wydań lokalnych.
Pierwsze z nich to oprócz omawianej całostki
10 znaczków z identycznymi jak na karcie do−
drukami, odbijanymi w barwach czarnej, nie−
kiedy czerwonej i fioletowej (całostka tylko
w barwie czarnej). Wydanie II przedstawia orła
i napis „Polska Poczta” i składa się z 10 znacz−
ków i jednej całostki (Cp 2). Nadruk wykonano
stempelkiem gumowym w barwie czarnej, na−
druki czerwone i fioletowe wykonano na pry−
watne zlecenie. Ostatnie, III wydanie, z nadru−
kiem „POLSKA / orzeł / POCZTA”, słusznie
uważa się za wydanie spekulacyjne.
Opisując dwa pierwsze wydania lokalne
Konina Polskie znaki pocztowe w tomie IV, na
s. 1283−1284 nie ustrzegły się błędu korektor−
skiego przy numeracji kolejnych znaczków
i całostek (po 3 jest tam 25, 26, 27 ,28 potem
4, 5, ...). W ten sposób karta wydania I (Cp 1)
w PZP otrzymała nr 7, a wydania II (Cp 2)
nr 18. Wszystkie polskie katalogi ustrzegły się
tego błędu.
Liczne lokalne wydania po I wojnie świato−
wej powstały z inspiracji filatelistów, a jedynie
niektóre z rzeczywistych potrzeb pocztowych.
Zapotrzebowanie na unarodowione walory
było ogromne, co dawało zielone światło róż−
nym spekulacjom. Niektóre wydania nigdy nie
były sprzedawane w okienkach pocztowych
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lecz przez firmy filatelistyczne, często nawet
hurtowo. Brak w terenie polskich znaczków do
opłacania przesyłek w pierwszym okresie (li−
stopad–grudzień) powodował tworzenie wydań
prowizorycznych. Najłatwiej było wykonać je
poprzez nadruki unaradawiające na znaczkach
okupacyjnych pozostających w urzędach, co
robiono na dużą skalę.
Na terenie byłej okupacji niemieckiej daw−
nego zaboru rosyjskiego powstało kilkadzie−
siąt poczt lokalnych, choć do dzisiaj zacho−
wało się niewiele przesyłek pochodzących
z niefilatelistycznego obiegu. Zdecydowana
większość zachowanych walorów to znaczki
czyste lub kasowane grzecznościowo i prze−
syłki inspirowane filatelistycznie, często z ca−
łymi seriami znaczków.
Wydania I i II Konina, niezauważone lub nie−
docenione przez miejscowych zbieraczy, zosta−
ły w większości użyte pocztowo. Omawiana
całość pocztowa jest ze względu na swą auten−
tyczność, niefilatelistyczny charakter i nieznany,
choć z całą pewnością mały nakład, wielką rzad−
kością. Znane są mi jeszcze dwie takie całostki,
ale w stanie czystym. Przy tego typu prymityw−
nych wydaniach (ręczne nadruki na znaczkach
i kartach) trudno mówić o precyzyjnie obliczo−
nych nakładach, gdyż zdani jesteśmy wyłącznie
na relacje pracowników pocztowych wykonu−
jących i liczących te nadruki.
Janusz Berbeka
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ZNACZKI JAPONII – WYDANIA SYLABOWE
Każdy kraj posiada swoje rarytasy filatelistycz−
ne. Często o nich zbyt wiele nie wiemy. Podsta−
wowe informacje w katalogach to ceny niektó−
rych z nich, jednakże co za nimi się kryje, nie
zawsze jest podane. Czytając o najdroższych
znaczkach świata, zainteresowałem się Japonią,
a konkretnie najdroższym znaczkiem Japonii, ja−
kim jest znaczek o wartości 6 sen z 1875 r., zwa−
ny „15. sylaba”, w języku angielskim „sylla−
bic 15”. To angielskie „syllabic” wywodzi się
z „syllabary”. W słownikach angielsko−polskich
„syllabary” definiowane jest: ‘u Japończyków itp.
(Cherokee, starożytna Kreta) spis znaków pisar−
skich przedstawiających sylaby’. Należy tutaj
zaznaczyć, iż w naszym języku znaki te określa
się też mianem piktogramów czy też ideogra−
mów. Stąd też długo zastanawiałem się, jak prze−
tłumaczyć określenie tego znaczka, ale konstruk−

Sylaby japońskie

cja „znaczek 6 sen, 15. piktogram (ideogram)”
nie przypadła mi do gustu. Stąd pozostaję przy
„15. sylaba”, co bardziej odpowiada określeniom
filatelistycznym w języku angielskim.
Ten wstęp konieczny jest do zrozumienia,
z jakim znaczkiem mamy do czynienia. Miano−
wicie w Japonii w latach 1874−1875 przy druku
znaczków wprowadzono sylaby, które określały
miejsce sprzedaży znaczków. Spotyka się więc
znaczki bez sylab oraz z sylabami – jak to przed−
stawiono na ilustracji ukazującej znaczki warto−
ści 30 sen. Sylaba ma bardzo znaczny wpływ na
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cenę znaczka, jedne z nich są bardziej po−
wszechne, inne rzadsze. Przykładowo wydany
w 1875 r. perforowany pomarańczowy znaczek
wartości 6 sen z sylabą 20 („ne”) ceniony jest na
około 20 USD, takiż znaczek z sylabą 22 („ra”) –
na ok. 2000 USD. Najrzadszym z tych znaczków
jest 15. sylaba – niepozorną sylabę zaznaczono
na reprodukcji strzałką. W chwili obecnej znane
jest tylko sześć sztuk tych znaczków, wszystkie są
stemplowane. Jest to znaczek niezwykle cenny
i poszukiwany. W katalogu Michla z 1994 r. zna−
czek taki jest wyceniony na 450 tys. punktów.
Warto spojrzeć na znaczki starej Japonii wła−
śnie pod kątem sylab.
Piśmiennictwo
MacKay, J.A.: The World of Classic Stamps, 1840−1870.
G.P. Putnan’s Sons, New York 1972.
Williams, L.N., Williams, M.: Rare Stamps. G.P. Putnan’s
Sons, New York 1967.
www.gnomevillage.com

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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TRAGEDIA 11 WRZEŚNIA 2001 ROKU W FILATELISTYCE
Od pana Arkadiusza Walińskiego z Chica−
go otrzymałem datownik okolicznościowy
z Monsey w stanie New York, upamiętniający
strażaka Gregory Sikorsky’ego, który zginął
11 września w jednym ze zniszczonych do−
szczętnie wieżowców World Trade Center.
Być może jest to polonicum, nazwisko wska−
zywać może na polskie korzenie zmarłego.
Ale tego nie wiemy.

Bohaterscy strażacy z Fire Department
w Nowym Yorku znajdą się na pewno na wie−
lu znaczkach. Na znaczkach w bloku z Gwi−
nei pokazano ich spotkanie z prezydentem
Georgem W. Buschem i Janem Pawłem II.
W Rumunii ukazały się już dwa znaczki po
25 500 l.
Poczta Stanów Zjednoczonych wprowadzi−
ła do obiegu znaczek 34 centów z łopoczącą

Atak ten znajdzie z całą pewnością szero−
kie odbicie w filatelistyce. W dniu 24 stycznia
2002 r. w Asyżu we Włoszech odbyło się spo−
tkanie modlitewne przedstawicieli różnych
religii z Janem Pawłem II. Na ładnym datow−
niku okolicznościowym obok portretu Papie−
ża pokazany został gołąbek pokoju i umiesz−
czono napis: „DOPO L’11 SETTEMBRE 2001”
(„Pamięć o wydarzeniach 11 września”).

flagą państwową i napisem „United We Stand”
(„Będziemy zespoleni”), oraz znaczek z do−
płatą dobroczynną na rzecz ofiar terrorystycz−
nego ataku. Wykorzystano słynne już zdjęcie
trzech strażaków z flagą w ruinach centrum.
Ale to dopiero początek...
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Władysław Alexiewicz
AIJP 1014
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SKOKI NARCIARSKIE I MISTRZOWIE W POLSKIEJ FILATELISTYCE,
CZYLI POCZTOWA MAŁYSZOMANIA –
CZĘŚĆ I
Puchar Świata w skokach narciarskich, im−
preza sportowa światowego formatu, łączy fila−
telistykę ze sportem w Zakopanem. O stałych
związkach filatelistów z wydarzeniami sporto−
wymi pisałem przy okazji poprzednich wystaw
zakopiańskich. Obecna sportowa impreza jest
monodyscyplinowa – skoki narciarskie, i taki
też wybrałem temat i materiał filatelistyczny
z przebogatego zbioru walorów polskich po−
święconych sportom zimowym.
Zanim jednak wybrałem temat mojego fe−
lietonu filatelistycznego, chciałem uzyskać in−
formację, jak wiele walorów pocztowych jest
poświęconych Pucharowi Świata w Skokach
Narciarskich w światowej filatelistyce. To pyta−
nie zadałem jednemu z najznakomitszych fila−
telistów sportowych, specowi od sportów zimo−
wych, mojemu długoletniemu przyjacielowi
Uberto Stefanuttiemu z północnej Italii. Odpo−
wiedź nadeszła dopiero po kilku dniach i on
sam był mocno zdziwiony, pisząc: „przejrza−
łem blisko dziesięć tysięcy walorów z mojej
kolekcji poświęconych sportom zimowym, ale
nie znalazłem żadnego waloru bezpośrednio
związanego z Pucharem Świata w Skokach
Narciarskich”. Zatem, zapowiadany program
Poczty Polskiej i wystawa filatelistyczna z okazji
Pucharu Świata Zakopane 2002 będą swoistymi
prekursorami w tej dziedzinie kolekcjonerstwa.
Oczywiście, to osiągnięcia Adama Małysza in−
spirują nas do wielu nowych inicjatyw.
Kolekcjonując znaczki o tematyce sporto−
wej, staramy się w maksymalnym stopniu wy−
korzystać informacje, które są zawarte w ich
rysunku i tekstach czy wynikają z okoliczno−
ści wydania. Dlatego też wytrawny filatelista
bardzo uważnie analizuje każde wydanie.
Staramy się zdobyć wszystkie możliwe od−
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miany i rodzaje wydawnictw związanych
z ulubionym tematem. Wydawnictwa poczto−
we poświęcone rozmaitym sportom można
podzielić na kilka grup: popularyzujące ogól−
nie sport i jego poszczególne dyscypliny lub
konkurencje, promujące i dokumentujące im−
prezy w kraju lub poza jego granicami, upa−
miętniające rocznice wydarzeń i organizacji
sportowych, ukazujące obiekty i ośrodki spor−
towe, sprzęt i wyposażenie zawodników.

Skoki narciarskie
Skoki narciarskie zaczęto uprawiać w Pol−
sce w latach dwudziestych minionego stule−
cia, w kilkadziesiąt lat później po rozegraniu
w Oslo pierwszych oficjalnych zawodów
w skokach narciarskich (1897 r.). Skok o długo−
ści 23 m uznano wtedy za pierwszy oficjalny
rekord świata. W kontynentalnej części Europy
pierwsze oficjalne zawody, zorganizowane
w 1893 r. w Mürzzuschlag w Austrii, wygrał
zawodnik z Norwegii skokiem na odległość
6 m. Próg tej skoczni wykonany był z ubite−
go śniegu. Czy szybujący wtedy na odległość
6 m zwycięzca, pomocnik piekarza, miał wy−
obrażenie o późniejszych długościach w sko−
kach i jeszcze większych w lotach narciar−
skich? Przyczynek
historyczny dla sko−
ków narciarskich
w Polsce stanowi tu−
taj znaczek wydany
w 1957 r. przez Pocz−
tę Polską w ramach
serii wydawnictw po−
święconych 50−leciu
Polskiego Związku
Narciarskiego.

95

Stempelek dodatkowy oddziału nadawczego pod skocznią narciarską, stosowany podczas Narciarskich Mi−
strzostw Świata FIS 1939 w konkurencjach klasycznych w Zakopanem. Pierwszy polski znak pocztowy po−
święcony skokom narciarskim

Z okazji zimowych imprez sportowych roz−
maitej rangi Poczta Polska wydała wiele walo−
rów (znaczków, całostek pocztowych, kart bez−
nominałowych, karnetów znaczkowych).
Stosowano także bardzo wiele datowników
okolicznościowych, w tym także ukazujących
skoki narciarskie. Znaczna część tych walorów
jest związana z imprezami sportowymi prze−
prowadzonymi w Zakopanem.
Frajdę dla zbieraczy tematyki „sport polski”
lub też „narciarskie mistrzostwa świata” sta−
nowią stemple dodatkowe FIS 1939, stoso−
wane w oddziałach nadawczych i po−
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średnictwach pocztowych w Zakopanem.
Podczas mistrzostw funkcjonowały trzy sa−
mochodowe, ruchome oddziały nadawcze:
pod skocznią narciarską, przy stacji kolejki na
Kasprowy Wierch w Kuźnicach i przy
ul. Grunwaldzkiej.
Po największych wydarzeniach w sportach
zimowych, jakimi były FIS 1939 oraz Uniwer−
sjada 1955, w Zakopanem rozegrano konku−
rencje narciarskie w ramach Zimowej Sparta−
kiady Armii Zaprzyjaźnionych 1961. Serię
czterech znaczków kasowano stemplem
Pierwszego Dnia Obiegu w UPT Warszawa 1
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w dniu 1 II 1961. Warto porównać radosną
twórczość projektantów w zakresie techniki
skoków narciarskich.
Stylizowana sylwetka skoczka pojawia się
w stemplu okolicznościowym XIII Pucharu
Karkonoszy. Zawody w skokach narciarskich
odbyły się wówczas na skoczni w Karpaczu.
Narciarskie Mistrzostwa Świata FIS 1962
w konkurencjach klasycznych zorganizowano
po raz trzeci w Zakopanem (poprzednie
w 1929, 1939). Mistrzostwa upamiętniono wie−
loma wydawnictwami pocztowymi. W trzy−
znaczkowej serii znaczek o nominale 1,50 zł
przedstawia skoczka w czerwonej czapeczce.
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Znaczek emitowano w formie dużego arkusza
sprzedażnego (znaczek w dwóch odmianach
kolorów) oraz w miniaturowych arkusikach.
Poniżej prezentowane są dwa arkusiki
znaczka 1,50 zł, kasowane datownikami oko−
licznościowymi FDC stosowanymi 14 II 1962 r.
w UPT WARSZAWA 1 oraz równocześnie
w UPT ZAKOPANE 1. Para ta jest unikatowa
ze względu na dużą trudność w nabyciu (lub
uzyskaniu) tych arkusików w pierwszym dniu
obiegu znaczków. Według przekazu znanego
filatelisty, pierwszego właściciela walorów,
ówczesny minister łączności polecił skaso−
wać tylko 5 kompletów arkusików.
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Podczas mistrzostw FIS 1962 kiosk pocz−
towy UPT ZAKOPANE 1, ustawiony obok
skoczni, przyjmował korespondencję, którą
kasował datownikiem dziennym. Datownik
jest potem stosowany przez wiele lat pod−
czas innych imprez sportowych, np. podczas
Memoriału B. Czecha i H. Marusarzówny,
1967.
Z okazji narciarskich mistrzostw świata FIS
w 1962 r. wiele obiektów zostało wybudowa−
nych i zmodernizowanych specjalnie na tę
światową imprezę. Dużą Krokiew zbudowa−
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no ze środków Totalizatora Sportowego (ca−
łostka poniżej, 1964 r.). Biuro Ośrodka Spor−
towego pod Krokwią zostało wyposażone
w stały datownik oraz stempelek polecenia,
spotykane na korespondencji przez kilka lat
od 1 IX 1965 r.
Opisując walory filatelistyczne z motywa−
mi skoków narciarskich, nie sposób pominąć
dwa walory związane z Generalną Gubernią.
W okresie II wojny światowej wiele stadio−
nów w Bydgoszczy, Lublinie, Poznaniu i in−
nych miastach okupowanej Polski służyło
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niestety rozwojowi niemieckiego paramilitar−
nego sportu. Podobnie było w Zakopanem.
Władze Deutsche Post Osten dokumentowa−
ły pocztowo imprezy sportowe organizowa−
ne przez niemieckie władze okupacyjne
w Zakopanem. Już w 1940 r. zorganizowano
zawody wielkanocne udokumentowane ca−
łostką z ilustracją skoczka oraz kasownikiem
okolicznościowym. Rok później z okazji po−
dobnej imprezy stosowano kasownik, który

ukazuje sylwetkę skoczka narciarskiego na tle
Tatr. Dzięki uprzejmości kol. Janusza Adam−
czyka z Krakowa mogę przedstawić ten je−
den z najrzadszych stempli sportowych na
pocztówce z oryginalnego obiegu poczto−
wego.
Ciąg dalszy w następnym numerze.
Roman Babut
Prezes Klubu Zainteresowań „Olimpijczyk”
Polski Związek Filatelistów

Czy zaprenumerowa³e ju¿
Wielkopolskie Wiadomoci Filatelistyczne?
WWF 39/3 (2002)
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MIĘDZYNARODOWY ROK GÓR
Od tysiącleci góry fascynowały człowieka.
Nasi przodkowie i wiele kolejnych pokoleń
stworzyli to, co nazywamy dzisiaj turystyką
górską, a idąc dalej wspinaczką, himalaizmem
czy popularnym dzisiaj trekingiem – wyprawy
turystyczne w góry wysokie. Obecnie środo−
wisko górskie na skutek olbrzymiej ekspansji
człowieka bywa coraz bardziej zagrożone.
Wychodząc naprzeciw postulatom propago−
wania piękna, a jednocześnie ochrony gór, i na
wniosek prezydenta Kirgistanu A. Akaeva zło−
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żony na forum ONZ w 2000 r., ustanowiono
rok 2002 MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM
GÓR. W proklamacji postanowiono zwrócić
uwagę ludzi nie tylko na piękno i znaczenie
tego środowiska, ale również na zagrożenia
płynące z nadmiernej jego eksploatacji. W Azji
niektóre z krajów udostępniły w 2002 r. tury−
stom i wspinaczom nieznane dotąd pasma gór
i wiele nowych szczytów. Obniżono opłaty
turystyczne i wyprawowe za pobyty w najpięk−
niejszych górach czy tzw. opłaty za wejścia
na szczyt. Zorganizowano specjalne akcje
sprzątania gór.
Poczty wielu państw świata włączyły się do
inicjatywy ONZ, wydając znaczki nawiązują−
ce do tej spektakularnej akcji, prezentujące
najpiękniejsze góry świata lub logo Roku Gór,
tymczasem w Polsce niestety nikt nie podjął
tego tematu, a mamy tak wiele pięknych gór.
Natomiast na marginesie tegorocznego
wydarzenia możemy wrócić wspomnieniami
do obchodzonego przed II wojną światową
Święta Gór lub Tygodnia Gór. Z tych to okazji
ukazały się trzy różne kasowniki. Pierwszy
w sierpniu 1935 r. w Zakopanem (okrągły,
dwuobrączkowy kasownik – Święto Gór 4−11
VIII 1935), następny kasownik stosowano
w Wiśle z okazji Tygodnia Gór w 1937 r. (Wi−
sła 1, widok na pasmo Babiej Góry i napis Ty−
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dzień Gór 15−22 VIII 1937), kolejny tuż przed
II wojną światową z okazji kolejnego Tygodnia
Gór w Krakowie i Zakopanem o identycznym
wzorze (kasownik dwuczęściowy, z okrągłym
datownikiem w środku, rysunki pokazują: jed−
na połowa – widok na Tatry i juhasa na hali
z owcami, a druga część – Tatry i dwa orły na
grani, następnie w dole data i napis – Tydzień
Gór Zakopane 7−12 IX 1939 r.). Kasowniki sto−
sowano od 26 VIII 1939 do wybuchu wojny
(stąd ich rzadkość) w UP Kraków 2 oraz w UP
Zakopane 1.
Pierwszym krajem, który wydał już
w 2000 r. znaczki, zapowiadając niejako
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Międzynarodowy Rok Gór, był Kirgistan. Wy−
dano 3 znaczki, numerowany czworobok
złożony z owych znaczków i logo Między−
narodowego Roku Gór. Znaczki przedstawia−
ją najpiękniejsze szczyty: Pamiru Chan−Ten−
gri (7010 m), Pik Lenina (7134 m) oraz Tien
Szanu – Pik Pobiedy (7439 m). Kraj ten po−
wtórnie, w 2001 r. wydał 3 znaczki i blok –
przedstawiają przedgórze Pamiru, a przy−
wieszka w bloku prezentuje – obok logo Roku
Gór – również logo Centralnej Agencji Gór−
skiej Kirgistanu – CAMP (Central Asien Moun−
tain Partnership).
W 2002 r. pierwszym krajem, który wydał
znaczek poświęcony MGR, są Niemcy
(II 2002 r.) widok na Alpy Bawarskie w pro−
mieniach słońca. Następne państwa to: Wło−
chy (Alpy Piemontu – Montevisio 3841 m), Is−
landia (G. Snæfell), Bośnia i Hercegowina
(G. Vran Planina), Andora Hiszpańska – na
znaczku tylko logo MRG. Natomiast Organi−
zacja Narodów Zjednoczonych wydała od−
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dzielnie 4 znaczki i ozdobne arkusiki (po
12 znaczków w arkusiku) na podstawie zdjęć
wybitnego japońskiego fotografika, Yiosikazu
Shirakawy, dla agencji pocztowej w Nowym Jor−
ku (Mt. Foraker – USA, Patagonia Paine Grande
– Chile, Kilimandżaro – Tanzania, Chan−Ten−
gri – Kirgistan), Genewie (Weisshorn – Euro−
pa; Mount Vinsion – Antarktyda; Kamet – In−
die, Mount Fudżi – Japonia) i Wiedniu
(Mt. Robson – Kanada, Rakaposhi – Pakistan,
Mt. Cook, Nowa Zelandia, Sagarmatha – Nepal).
Dalsze znaczki poświęcone temu wydarze−
niu, które ukazały się w pierwszym półroczu
2002, wydały:
Antigua & Barbuda (Mt. Fudżi – Japonia,
Machu Pichu – Peru, Matterhorn – Szwajca−
ria) – blok z 3 znaczkami
Bhutan – ark. z 6 znaczkami: góry Bhuta−
nu: Jomolhari, Teri gang, Tsenda gang, Gange−
heytag, Jitchudrake, Tse−rim gang.
Dominica (Mt. Everest, Mt. Kilimandżaro,
Mt. McKinley) – blok z 3 znaczkami
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Grenada – blok Mt. Aso w Japoni; 4 znacz−
ki w arkusiku (Mt. Mawensi – Kenia, Mt. Stan−
ley – Uganda, Mt. Tawache – Nepal, Mt. San
Exuperey – Argentyna)
Grenada & Petit Martinique – blok Ko’olau
Mountains – Hawaje, 4 znaczki w arkusiku
(Kilimandżaro – Tanzania, Mt. Fudżi – Japo−
nia, Mt. Kenya – Kenia, Mt. Kea – Hawaje)
Gujana – blok Mt. McKinley, 4 znaczki
w arkusiku (Mt. Rainer – USA, The Devil’s To−
wer – USA, Schreckhorn – Szwajcaria, Mt. Eve−
rest – Nepal/Tibet)
Mozambik – blok Zugspitze – Niemcy;
6 znaczki w ozdobnym ark.; Mt. Kenia – Ke−
nia, Mt. Cook – Nowa Zelandia, Mt. Ararat –
Turcja, Mt. Everest – Nepal, Mt. Kilimandżaro
– Tanzania, Monte Peine – Chile.
Mikronezja – blok Patagonia – widoczne
Tore Peine i Fitzroy; 4 znaczki w numerowa−
nym. bloku – Wetterhorn i Matterhorn – Szwaj−
caria, Maroonbells – USA, Mt. Tsaranora –
Afryka.
St. Kitts – bl. Mt. Owen – Wyoming/USA,
4 zn. Sakura Jima – Japonia, Mt. Asgard – Ka−
nada, Mt. Assiniboine – Kanada/Alberta, Bu−
gaboo Spire – Kanada/Britis Colombia
St Vincent & Grenadies – w bloku 1 zna−
czek Aconcagua (niewłaściwy opis Mount
Aconcag) – Argentyna, 6 znaczków (Mt. Ara−
rat – Turcja, Mt. Cook – Nowa Zelandia, Ama
Dablam – Nepal, Mt. Kilimandżaro – Tanza−
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nia, Mt. Kenia – Kenia, Giant’s Castle Poł. Afry−
ka) w bloku widoczny Mt. Licancabur – Chile.
Uganda – blok Mt. Fudżi, 3 znaczki i w ar−
kusiku (góry Japonii: – Mt. Tateyama, Hodaka,
Nikko Semdjoda−Hare).
Na wszystkich tych znaczkach i blokach
umieszczono logo (za wyjątkiem znaczków
Bhutanu) Międzynarodowego Roku Gór. Na
wielu znaczkach odnajdziemy szczyty, które
jeszcze nigdy w dziejach filatelistyki nie zo−
stały pokazane na znaczkach (oznaczono po−
chyłym drukiem).
Niestety, nie wszystkie podpisy dotyczące
szczytów mają właściwą pisownię lub inne cie−
kawostki, jak: Giant’s Castle – Połud. Ameryka!
(zamiast Pd Afryka), Cerro Fitzroy zapominając
o Cerro Torre, albo Mt. Kenya – ogólnikowo
Afrika: czy Mt. Everest – Tibet (oficjalnie pań−
stwo to nie istnieje) – kiedy w pozostałych
znaczkach opisano kraj.
Czekamy na dalsze wydawnictwa!
Mieczysław Rożek

Od Redakcji:
Bardzo przepraszamy Autora za niemiły
chochlik drukarski z poprzedniego numeru
„WWF” 39/2. Na stronie 67, przy jego artyku−
le Polskie wyprawy w góry wysokie w filateli−
styce pominęliśmy bowiem imię i nazwisko
Mieczysław Rożek.
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WODNY ZNAK JAKO ELEMENT EKSPONATU TEMATYCZNEGO
Jak wiadomo, wodny znak to bezbarwny,
trwały wzór umieszczony w papierze w cza−
sie jego produkcji. Zazwyczaj są to cieńsze
miejsca od otaczającego papieru, stąd są one
widoczne w odpowiednich warunkach oświe−
tlenia (światło przechodzące). Wyjątkiem są
wodne znaki o grubości większej niż otacza−
jący papier – takie wodne znaki występują na
znaczkach Rosji z 1858 r. oraz znaczkach Nie−
miec z lat 30. i 40.
Wodne znaki stosowano od momentu
wprowadzenia znaczka pocztowego w celu
zapobieżenia fałszerstwom lub też ich utrud−
nienia. Już pierwszy znaczek pocztowy dru−
kowany był na papierze ze znakiem wodnym
zwanym małą koroną. W produkcji znaczków
znaki wodne były popularne w XIX w. oraz
I połowie XX w., po czym stopniowo przecho−
dzono na druk na papierze bez takich zna−
ków. Kraj pierwszego znaczka pocztowego
dopiero w 1967 r. przeszedł na produkcję
znaczków bez znaków wodnych.
Znany jest też jeden przykład zastosowania
papieru ze znakiem wodnym do produkcji ca−
łostek pocztowych (3). W latach 1873−1875
poczta USA wydała całostki pocztowe ze zna−
kiem wodnym w formie liter „USPOD”. Ponad−
to papier z różnorodnymi znakami wodnymi
stosowany był do produkcji całostek – kopert,
a jeden z tych znaków uznawany jest za oko−
licznościowy znak wodny. Jest to znak wodny
koperty wydanej w 1893 r. przedstawiający
Krzysztofa Kolumba i Statuę Wolności z napi−
sem w kształcie dzwonu „Liberty – US – Co−
lumbus” i latami „1492” i „1892”.
Znane są liczne błędy i usterki związane
ze znakami wodnymi. Są nimi odwrócone
znaki wodne, przesunięte itp. Zdarzają się
także odmiany znaków wodnych, przykła−
dem tego są znaczki Wielkiej Brytanii z lat
50. – błąd z koroną św. Edwarda. Na znacz−
kach prawidłowych znak wodny przedstawiał
koronę Imperium, w części z nich tę koronę
zastąpiono koroną św. Edwarda, a jako znak
wodny może nie występować korona lub
występują obie (3). Istnieją także błędy zna−
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ków wodnych związane z użyciem niewła−
ściwego papieru do druku danego znaczka.
Zdarzało się to w przypadku drukarni druku−
jącej znaczki dla wielu krajów, tak powstały
– przykładowo – znaczki Transwalu ze zna−
kami wodnymi znaczków Przylądka Dobrej
Nadziei. W tym kontekście w literaturze fila−
telistycznej przytacza się także przykład Su−
danu, w którym w końcu XIX w. ukazały się
znaczki ze znakiem wodnym pod postacią
krzyża maltańskiego. Muzułmańskie społe−
czeństwo tego kraju burzyło się, iż przy przy−
klejaniu znaczków musi całować chrześci−
jański krzyż. Oburzenie było tak ogromne, iż
groziło zamieszkami, stąd też szybko wyco−
fano te znaczki, wprowadzając nowy znak
wodny w postaci półksiężyca i gwiazdy.
Wodne znaki mogą być wykorzystane
w eksponacie tematycznym. Przedstawiają
one szereg symboli, które łatwo można połą−
czyć z tematem eksponatu. Bardzo częste są
korony, orły, występuje antylopa (Południowa
Afryka), ananas (pierwszy znaczek Jamajki) czy
też parasol (Cochin).
Tylko pobieżny przegląd katalogów daje
nam wyobrażenie o różnorodności znaków
wodnych. W obrębie Europy spotykamy m.in.:
Aland – kwiaty,
Albania – herb (dwugłowy orzeł),
Bułgaria – herb,
Cypr – jak Wielka Brytania, ale też mapa wyspy,
Dania – korony z krzyżem – mała (1851 rok),
duża (1860 rok) i nowa (1902 rok)
Estonia – herb,
Finlandia – swastyka, trąbka pocztowa, róża,
Francja – znaczki do pakietów – lokomotywa,
Gibraltar – różnorodne korony, także z krzy−
żami,
Grecja – korona z krzyżem,
Hiszpania – wieża (podobna do szachowej),
Holandia – trąbka pocztowa,
Irlandia – monogram „e” lub „se”,
Islandia – korony z krzyżem, kwiat lotosu, go−
dło państwa,
Liechtenstein – krzyże,
Litwa – „parkiet”, soczewki,
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Luksemburg – samolot,
Łotwa – gwiazdy i trójkąty, swastyka,
Malta – jak Wielka Brytania,
Norwegia – lew,
Polska – trąbka pocztowa,
Rosja – m.in. cyfry 1, 2, 3,
Rumunia – herb, korona i monogramy,
San Marino – korona, herb, pióra, penta−
gram,
Słowacja – herb,
Szwajcaria – krzyż, także w owalu,
Szwecja – korony (z krzyżem i bez),
Turcja – półksiężyc i gwiazda,
Węgry – krzyż patriarchów w różnych odmia−
nach, herb, pentagram, elipsy i korona
św. Stefana, tylko korona,
Wielka Brytania – mała i duża korona z krzy−
żem, róża, krzyż maltański, kwiaty heral−
dyczne, napis „half penny”, kotwica, jabł−
ko królewskie,
Włochy – lilia (Neapol), korony i linie (Toska−
nia), pentagramy (gwiazdy),
Wyspy Egejskie – korona z krzyżem,
Wyspy Jońskie – cyfry 1, 2, 3,
ZSRR – meandry i kwiaty, sierp i młot.
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W innych krajach występuje szereg cieka−
wych znaków wodnych. Weźmy pod uwagę
choćby znaki wodne znaczków Argentyny (1).
Dominującym wzorem znaku wodnego tych
znaczków jest słońce, i to w wielu odmianach.
W latach 1904−1908 było to słońce („sol”),
w 1911 słońce z promieniami falującymi („sol
rayos ondulados”), w 1920 r. słońce wielokrot−
ne („sol multiple”) oraz słońce zwykłe („sol
simple”). Nie dosyć tego, w 1922 r. zastoso−
wano znak wodny typu wielkie słońce („sol
grande RA”). Nic tylko wybierać do swego eks−
ponatu to, co jest najbardziej uzasadnione lub
najlepiej widoczne.
Zachęcam tematyków do poznania tej mało
spopularyzowanej dziedziny filatelistyki.

Piśmiennictwo
FAEF: Complementos y Entrecintas en los Sellos Postales
Argentinos. Buenos Aires 2000.
Katalog Michel. Europa, 2001.
Wood, K.A.: This is Philately. Van Dahl Publications, Al−
bany, OR, 1982.

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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OPOWIEŚĆ O POGODZIE – OD BOGÓW DO SATELITÓW.
EKSPONATY TEMATYCZNE Z TYM ZWIĄZANE
Kolejne eksponaty filatelistyczne, z któ−
rymi pragnę zapoznać czytelników, dotyczą
pogody oraz kosmosu. Kosmosu – ponieważ
coraz większą rolę w prognozowaniu pogo−
dy odgrywają technologie kosmiczne. Zbie−
ranie znaków pocztowych dotyczących me−
teorologii jest stosunkowo popularne, do
czego przyczyniły się liczne wydania po−
święcone Światowej Organizacji Meteorolo−
gicznej, Rokowi Spokojnego Słońca, Mię−
dzynarodowemu Rokowi Geofizycznemu
czy też Międzynarodowemu Rokowi Badań
Polarnych. Jednakże całościowe ujęcie pro−
blemu pogody w filatelistyce tematycznej
zdarza się rzadziej. Taką próbę – i to chyba
bardzo udaną – podjął pan Raino Heine
z Finlandii, który swe opracowanie zatytu−
łował „Opowieść o pogodzie. Od bogów do
satelitów”. Jest to bardzo ciekawe opraco−
wanie, a za swój eksponat na światowych
wystawach filatelistycznych wystawca otrzy−
mał szereg wysokich wyróżnień, a miano−
wicie: PACIFIC ’97 – V80; ESPANA 2000 –
LV85 oraz BELGICA 2001 – LV86. Oto jak
przedstawia się struktura planu tego opraco−
wania:

Opowieść o pogodzie.
Od bogów do satelitów
1. Wstęp
2. Historia
2.1. Starożytność i bogowie pogody
2.2. Nowa era i wynalazki
2.3. Metody obserwacji
3. Współpraca międzynarodowa
3.1. Konieczność współpracy
3.2. Światowa Organizacja Meteorolo−
giczna
3.3. Serwisy pogodowe
3.4. Badania atmosferyczne
4. Obserwacje pogody
4.1. Światowy system obserwacji pogody
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4.2. Stacje obserwacyjne
4.3. Obserwacje instrumentalne
4.4. Obserwacje wizualne
4.5. Obserwacje z powietrza
4.6. Radary pogodowe
4.7. Satelity pogodowe
5. Dane o pogodzie i ich analiza
5.1. Zbieranie danych
5.2. Telekomunikacja
5.3. Mapy pogody
6. Prognozy pogody
6.1. Systemy pogody
6.2. Prognozy pogody
6.3. Prawa pogody
7. Katastrofy „pogodowe”
7.1. Sztormy
7.2. Powodzie
7.3. Zanieczyszczenie powietrza
7.4. Inne katastrofy.
Muszę podkreślić, iż z zainteresowaniem
analizowałem ten eksponat. Autor zbudował
go na podstawie rzadkiego i starego materia−
łu. Oglądałem w nim m.in. znaki wodne
znaczków Argentyny, które – jak wiadomo –
ilustrują słońce.
Kolejny eksponat dotyczy osiągnięć lo−
tów kosmicznych. Autorem opracowania
jest Burgfried Haenel z RFN, a zatytułowane
jest ono „Zwycięstwo nad przestrzenią
i czasem. Osiągnięcia lotów kosmicznych”.
Jeśli chodzi o kosmos, w filatelistyce tema−
tycznej można zauważyć pewien powrót do
zbieractwa tej tematyki, ale jest to zbierac−
two całkowicie inne, niż obserwowane kil−
kanaście czy też nawet kilkadziesiąt lat
temu. Różni się ono także całkowicie od
astrofilatelistyki. W obecnych eksponatach
autorzy koncentrują się na najbardziej istot−
nych wydarzeniach związanych z podbo−
jem kosmosu, a materiał w nich wykorzy−
stywany to głównie próby, błędy, wydania
nie wprowadzone do obiegu (tutaj kłania się
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nasz Jankowski) i tym podobne rarytasy. Ko−
nieczna jest w tych przypadkach głęboka
wiedza ogólna i filatelistyczna. Autor pre−
zentowanego planu za swe opracowanie
zdobył następujące wyróżnienia: ISTAN−
BUL ’96 – V83; ITALIA ’98 – V81 oraz
IBRA ’99 – V80.
Oto plan:

Zwycięstwo nad przestrzenią
i czasem. Osiągnięcia lotów
kosmicznych
1. Kosmos i astronomia
1.1. Kosmos jako część Ziemi
1.2. Kopernik zmienia obraz wszech−
świata
1.3. Od harmonii wszechświata do praw
rządzących wszechświatem
1.4. Nasz Układ Słoneczny
1.5. Obserwatoria astronomiczne, plane−
taria i narzędzia astronomiczne
2. Pierwsze badania – krok nad przepaścią
2.1. Pierwsze doświadczenia z balonów
stratosferycznych
2.2. Pionierzy lotów rakietowych stawia−
ją pierwsze kroki
2.3. Poczty rakietowe – dalszy krok
2.4. Międzynarodowy Rok Badań Polar−
nych
2.5. Od Peenemuende do wielkich rakiet
2.6. Międzynarodowy Rok Geofizyczny
3. Od sztucznych satelitów do kierowanych
statków kosmicznych
3.1. Wczesne satelity (1957−1961)
3.2. Satelity badają przestrzeń między Zie−
mią a Księżycem
3.3. Sondy międzynarodowe aż do Jupi−
tera
3.4. Rok Spokojnego Słońca
4. Pierwsze kroki do lotów okołoziemskich
4.1. Rakiety nośne załogowych lotów ko−
smicznych
4.2. Wostok rozpoczyna podbijanie prze−
strzeni kosmicznej
4.3. Loty próbne w przestrzeni okołoziem−
skiej
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4.4. Centra lotów kosmicznych nadzoru−
ją technikę kosmiczną
4.5. Możliwości opuszczania statków ko−
smicznych w przestrzeni kosmicznej
4.6. Techniki spotkań kosmicznych
4.7. Operacje łączenia się statków ko−
smicznych
5. Człowiek w drodze na Księżyc
5.1. Rakiety nośne dla lotów księżyco−
wych
5.2. Loty bezzałogowe i załogowe
5.3. Apollo 8 bada niewidoczną z Ziemi
stronę Księżyca
5.4. Ostatnie przygotowania Apollo 10 do
lądowania na Księżycu
5.5. Cel osiągnięty – Apollo 11
5.6. Astronauci na Księżycu – Apollo 12−
−17
6. Przygotowania do budowy stacji kosmicz−
nych
6.1. Salut – stacja kosmiczna ZSRR
6.2. Badania naukowe Skylaba (USA)
6.3. Wspólnie w przestrzeni kosmicznej
dzięki projektowi Apollo−Sojuz
6.4. Systemy transportu na stacje ko−
smiczne
6.5. Międzynarodowy przełom dzięki
promom kosmicznym
6.6. Stacja badawcza Mir – idea urzeczy−
wistniona
7. ESA – Europejska Agencja Badań Ko−
smicznych – nowy partner w badaniu ko−
smosu
7.1. Pierwsze próby w Woomera – prze−
łom w Kourou
7.2. Europejskie rakiety do transportu sa−
telitów
7.3. Praktyczne wykorzystanie prze−
strzeni okołoziemskiej – telekomu−
nikacja
7.4. Badania wykorzystywane przez ludz−
kość
7.5. Idee czekające na realizację ozna−
czają postęp
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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KLASYKI TEMATU „POLONICA”
Przedstawiam reprodukcję holenderskiego
datownika okolicznościowego z Amsterdamu,
stosowanego w lutym 1937 r. z okazji wysta−
wy polskich znaczków pocztowych, z godłem
II Rzeczpospolitej.

Po II wojnie światowej było znacznie wię−
cej datowników z okazji podobnych wystaw,
tutaj pokazuję reprodukcję datownika z Mu−
zeum Pocztowego w Paryżu z 1967 r. oraz
portugalską kopertę z okazji pierwszej wysta−
wy polskich znaczków w Lizbonie w 1976 r.
Kończę pokazaniem wirnika mechaniczne−
go, dość rzadkiego, z Los Angeles w Kalifornii
z 1973 r., upamiętniającego 500. rocznicę uro−
dzin Mikołaja Kopernika.
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014
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NOWOŚCI TEMATU „POLONICA”
Wśród wielu nowości warto wymienić
te z wielkimi Polakami. W Republice Niger
wprowadzono do obiegu znaczek wartości
600 f z portretem Mikołaja Kopernika, na
pozostałych znaczkach w bloku pokazano
Galileusza, Neila Armstronga i Jurija Gaga−
rina.
Kolejne poloniki to znaczek i bloczek
Gwinei poświęcone Marii Skłodowskiej−Cu−
rie. Znaczek z serii „Słynne osobistości” uka−
zał się albo w arkusiku wraz z pięcioma in−

nymi, przedstawiającymi Alberta Einsteina,
Alberta Schweitzera, Henri Dunanta, Ale−
xandra Fleminga i Louisa Pasteura – albo
w osobnym, reprodukowanym tu bloku. Cie−
kawostką jest umieszczenie, obok medalu
Nagrody Nobla, aż czterech różnych portre−
tów uczonej.
Dalej przedstawiam dwa okolicznościo−
we datowniki: pierwszy z urzędu pocztowe−
go Lublin w stanie Wisconsin, wydany z oka−
zji święta siostrzanych Lublinów – tego
w Polsce i tego w USA, m.in. i z mapką Pol−
ski, a drugi z urzędu Pulaski w stanie New
York, wydany z okazji „Święta truskawkowe−
go” w 2002 r. Datownik przedstawia budy−
nek władz miasta i być może pomnik Kazi−
mierza Pułaskiego. Ponadto pokazuję
zwykły datownik z urzędu „Geneseo”, czyli
Gniezno, w stanie New York.
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Nawiązując do artykułu Mieczysława Roż−
ka o Międzynarodowym Roku Gór, informuję,
iż 26 IX 2002 weszła w Watykanie do obiegu
koperta lotnicza – aerogram, ze znaczkiem
opłaty 0,77 E. Na ilustracji po lewej stronie

umieszczono fotografię papieża Jana Pawła II
na spacerze w górach. Autorem zdjęcia jest
Grzegorz Gałązka, nakład koperty 40 tys. sztuk.
Władysław Alexiewicz
AIJP 1014

BIBLIOGRAFIA POLONIKÓW
„Święty Gabriel” – Informator klubowy, nr 71,
czerwiec 2002:

Arkadiusz Waliński, Jan Paweł II na znakach
pocztowych, s. 14−15,

Arkadiusz Waliński, Jan Paweł II na znakach
pocztowych, s. 9−10,

Marian Dorawa, Watykański dokument ko−
pernikowskiej serii znaczków pocztowych,
s. 16−17.

Bogdan Michalak, Watykan, s. 17,
Antoni Kędzior, Wydawnictwa włoskie, s. 18−
−19 i ilustracje na wkładce.
W artykułach znajdujemy opisy najnowszych wydań zwią−
zanych z osobą Jego Świątobliwości Jana Pawła II, w tym
także opisy prawie nieznanych w Polsce włoskich formu−
larzy pocztowych, bez wydrukowanego znaku opłaty.

„Święty Gabriel” – Informator klubowy, nr 72,
wrzesień 2002:
Bogdan Michalak, Święci i błogosławieni wy−
niesieni na ołtarze przez Jana Pawła II, s. 4−5.
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Bogdan Michalak, Heilige und Seilige des
Papstes Johannes Paulus II. auf Briefmarken
und anderen philatelistischen Belegen. Edition
St. Briktius, Rommerskirchen 2002, 132 ss.,
550 ilustracji, w tym 200 wielobarwnych;
ISBN 3−926765−3−3.
W latach 1979−2001 papież Jan Paweł II przewodniczył
139 ceremoniom, w czasie których dokonał 456 kanoni−
zacji i 1282 beatyfikacje. Spośród 1738 osób wyniesio−
nych na ołtarze podczas obecnego pontyfikatu, ok. 500
posiada dokumentację pocztową i filatelistyczną. Oprócz
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not biograficznych autor zawarł w książce wykaz i opis
znaków pocztowych dotyczących poszczególnych świę−
tych i błogosławionych. Wśród nich jest wiele poloni−
ków. Autor opisał 305 znaczków, 21 całostek i 395 stem−
pli pocztowych z 65 krajów. Książka niezbędna dla
każdego zbieracza zainteresowanego pontyfikatem Jana
Pawła II.

„Warszawski Biuletyn
nr 4(163), kwiecień 2002.

Filatelistyczny”

Waldemar Chrostowski, Jan Paweł II na
znaczkach pocztowych świata w 2001 r.,
cz. 1, s. 17−25.
Opis dwu serii, liczących w sumie 10 bloków, z Janem
Pawłem II, z napisami „Ioannes Paulus PP II Karol Wojty−
la 16 X 1978”, wydanych w Czadzie.

„Warszawski Biuletyn
nr 5(164), maj 2002.

„Warszawski Biuletyn Filatelistyczny” nr 7−8
(166−7), lipiec–sierpień 2002.
Waldemar Chrostowski, Jan Paweł II na znacz−
kach pocztowych świata w 2001 r., cz. 3,
s. 17−24.
Autor opisuje papieskie wydania z Kazachstanu (14 XII
2001), Malty (4 V 2001) oraz Polski.

„Historyczno−Badawczy Biuletyn Filateli−
styczny” nr 1/2, styczeń–czerwiec 2002.
Jerzy Gruszczyński, Polacy na Dalekim
Wschodzie w latach 1900−1918, s. 26 −36.
Autor, wybitny publicysta, wystawca, działacz, członek
rzeczywisty Polskiej Akademii Filatelistyki, opisuje filate−
listyczne ślady pobytu Polaków na Dalekim Wschodzie.

Filatelistyczny”

Waldemar Chrostowski, Jan Paweł II na
znaczkach pocztowych świata w 2001 r.,
cz. 2, s. 17−25.
Autor opisuje cztery kolejne bloki Czadu ze znaczkami
wydrukowanymi na pozłacanej folii, o wartościach no−
minalnych po 4000 F, z papieżem Janem Pawłem II. Po−
nadto dwa znaczki z Gwinei z Janem Pawłem II, wyda−
ne w serii „Osobowości XX wieku”, o wartości 1000
FCFA każdy. Ukazały się w arkusikach zawierających
po cztery jednakowe znaczki. Ponadto opis numerowa−
nego bloku z Hondurasu poświęconego kardynałowi
Oscarowi Anreas Rodriguez, „Życie poświęcone służ−
bie bliźniemu” i zawierającego 19 różnych znaczków
i 1 bloczek.

Frankatury – Polonica, (red.), s. 81−82.
Redakcja reprodukuje pięć mało znanych zbieraczom
frankatur mechanicznych, z których najciekawsza,
z Włoch, upamiętnia włoską premierę głośnego polskie−
go filmu „Orzeł”. Frankaturę reprodukujemy powyżej.

W.A.A.

POLONO−LITHUANICO−BELORUTHENIANA
JUBILEUSZ MIASTA BEREZA
Poczta Białorusi uczciła 525−lecie miasta
Bereza, leżącego w Obwodzie Brzeskim, wy−
daniem ilustrowanej koperty oraz datowni−
kiem okolicznościowym.
Miasto położone jest 102 km na wschód
od Brześcia, przy linii kolejowej do Mińska.
Do 1940 r. nosiło ono nazwę Kartus−Bereza
albo Kartuska Bereza. Pierwsze wzmianki
o nim pochodzą z 1477 r. jako wsi Sieleckiej
powiatu słonimskiego, a od 1521 r. powiatu
kobryńskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
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Wieś była własnością kolejno Hamszejów,
Wiesztartowiczej, Lastowskich, Rudzińskich,
a w końcu XVI w. należała do Sapiehów.
W 1629 r. rozrosła się do miasteczka, w któ−
rym w latach 1648−1689 zbudowano przy
udziale włoskich architektów klasztor zakonu
kartuzów, skąd powstała nazwa miasteczka.
Kartuzi to katolicki zakon kontemplacyjny,
odłam benedyktynów, założony w 1084 r. we
Francji przez Brunona z Kolonii. Carthusia jest
zlatynizowaną nazwą miejscowości Chartreu−
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Obraz Napoleona Ordy Klasztor kartuzów

Brama klasztorna...

Władze carskie zamknęły w 1831 r. klasz−
tor katruzów. Była to kara za udział zakonni−
ków w powstaniu listopadowym. W 1886 r.
rozebrano ruiny klasztoru, by z ich cegieł zbu−
dować koszary wojskowe. Niewielka część
zabudowań klasztornych zachowała się jed−
nak do dnia dzisiejszego.
W 1871 r. otwarto na stacji kolejowej w Be−
rezie pierwszy urząd pocztowy. W samym
miasteczku pocztę uruchomiono na początku
lat 90. XIX w. W 1899 r. otwarto oddział pocz−
towo−telegraficzny. W 1915 Berezę zajęły
wojska niemieckie, od 1919 do lipca 1920 r.
i od sierpnia 1920 r. wojska polskie. Od
1921 r. do września 1939 r. Bereza należała
do powiatu prużańskiego województwa pole−
skiego. Od września 1939 do czerwca 1941 r.
była w Białoruskiej SSR. Na początku 1940 r.
nazwę miasta władze sowieckie uprościły do
„Bereza”, by nie miała związku z zakonem.
Ale nazwa stacji kolejowej, oddalonej od mia−
sta o ok. 6 km, pozostała bez zmiany – Bereza
Kartuska. Poczta Polska otwarta została w Be−
rezie Kartuskiej w dniu 25 lutego 1920 r.
W wykazie placówek pocztowych i telekomu−
nikacyjnych na 1921 rok nazwę miasta zapi−
sano jako „Bereza Kartuzka”, tak brzmi ona
na datownikach i innych stemplach poczto−
wych. Na początku lat 30. zmieniono pisow−
nię na „Bereza Kartuska”.
Podczas okupacji niemieckiej (1941−1944)
miasto nazywało się „Beresea Kartska”, wcho−
dziło w skład okręgu Wolhynic−Podolic reichs−

...i budynek szpitala klasztoru kartuzów

se we Francji. Zakon ma surową regułę naka−
zującą obok trzech podstawowych ślubów,
samotność, stałe milczenie, niejedzenie mię−
sa, modlitwę i pracę ręczną.
Podczas wojny północnej (1700−1721)
wojska szwedzkie Karola XII zrujnowały mia−
steczko i klasztor, dalsze zniszczenia spowo−
dowały walki Konfederacji Barskiej w 1772 r.
Po III rozbiorze Polski, w 1795 r. Kartuska Be−
reza znalazła się w Rosji, w powiecie prużań−
skim w Słonimskiej Guberni, a od 1797 r. Gu−
berni Litewskiej. Zbudowanie w latach 70.
XIX w. kolei żelaznej Brześć–Smoleńsk przy−
czynia się do rozwoju miasteczka.
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komisariatu Ukraine. Pocztę uruchomiono we
wrześniu 1941 r., działała do maja 1944 r.
Według katalogu H. Schultza Deutsche Dien−
spost 1939−1945 nie znane są datowniki i inne
stemple pocztowe z tego okresu.
Na reprodukowanej kopercie poczty bia−
łoruskiej wydrukowano znaczek z literą „A”
– do użytku wewnętrznego. Po lewej stronie

znajduje się reprodukcja obrazu Napoleona
Ordy, polskiego malarza (1807−1883), przed−
stawiającego klasztor kartuzów wraz z pod−
pisem.
Na datowniku okolicznościowym pokaza−
no kościół klasztorny.
Lew Kołosow Rybczyński

WINCENTY DUNIN−MARCINKIEWICZ (1808−1884)
W styczniu 2002 r. z okazji 150. rocznicy
powstania pierwszej opery napisanej w języku
białoruskim Sielanka autorstwa Wincentego
(Wincuka) Dunin−Marcinkiewicza, poczta bia−
łoruska wydała specjalną kopertę okoliczno−
ściową poświęconą temu wydarzeniu. Na ko−
percie umieszczono standardowy znak opłaty
z literą „A” (opłata jak za list w obrocie krajo−
wym), a ilustracja z lewej strony koperty przed−
stawia popiersie autora, nuty i scenę z napisa−
nej przez niego opery. Pod ilustracją widnieje
napis w języku białoruskim: „150 ÃÀÄÎ¡
ÏÅÐØÀÉ ÁÅËÀÐÓÑÊÀÉ ÎÏÅÐÛ «IÄÛËIß»
¡ ÏÀÑÒÀÍÎ¡ÖÛ ÄÓÍIÍÀ ÌÀÐÖIÍÊÅÂI×À”
(150. rocznica pierwszej białoruskiej opery Sie−
lanka autorstwa Dunina−Marcinkiewicza).
Kopertę zaprojektowała artysta plastyk
T. Dolska, a wydrukowana została w Państwo−
wej Fabryce Papieru w Borysowie.

WWF 39/3 (2002)

W Dunin−Marcinkowski urodził się 4 II
1808 r. w majątku Lucynka, w pobliżu Mińska.
Zaliczany jest dziś do pierwszych klasyków li−
teratury białoruskiej. Poeta i komediopisarz
tworzący w języku polskim i białoruskim, pi−
szący także pod pseudonimem Nawum Pry−
haworka. Przyjaźnił się i współpracował
z Władysławem Syrokomlą oraz Stanisławem
Moniuszką. Był pierwszym propagatorem
i obrońcą lokalnej tradycji w literaturze bia−
łoruskiej. Nie przekonywał chłopów do przy−
jęcia polskiej kultury, ale zachęcał szlachtę
polską do uznania swojej wspólnoty z biało−
ruskim chłopstwem. W całej swojej twórczo−
ści potwierdzał człowieczą godność białoru−
skiego chłopa.
Dunin−Marcinkiewicz był autorem licznych
realistycznych scenek, powiastek, poematów
sentymentalno−moralistycznych z życia wiej−
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skiego (Hapon 1855), powieści poetyckich
(Wieczornice 1855, Obłąkany 1855, Szczaro−
ruskaija dażynki 1857), wierszy (zbiór Dudziarz
białoruski 1857) i komedii (m.in. Pinskaja
szlachta 1866, wystawiona 1923, Zaloty 1870,
wystawiona 1918). To on jako pierwszy prze−
łożył na język białoruski Pana Tadeusza Ada−
ma Mickiewicza, jednak nie udało się wydać
tego utworu po białorusku „polskim alfabetem”,
gdyż zabroniła tego carska cenzura (opubliko−
wano tylko początek utworu).

z chłopów z Lucynki – folwarku W. Dunina−
−Marcinkiewicza.
Wspomnieć jeszcze należy, że w patriotycz−
nych manifestacjach protestacyjnych, jakie mia−
ły miejsce w 1861 r. w zaborze rosyjskim po
tragicznych wydarzeniach w Warszawie (krwa−
we spacyfikowanie demonstracji w rocznicę
bitwy pod Olszynką Grochowską w 1831 r.),
wzięła udział również rodzina Dunina−Mar−
cinkowskiego. Jego córka Kamila pierwsza za−
intonowała w mińskim kościele patriotyczną

W 1852 r. mińscy amatorzy wystąpili
w pierwszej białoruskiej operze Sielanka, do
której libretto napisał W. Dunin−Marcinkie−
wicz, a muzykę skomponowali S. Moniuszko
i K. Krzyżanowski. Ze sceny rozbrzmiewały
obydwa języki, polski i białoruski, a także lu−
dowe pieśni białoruskie. Rolę wójta Nawuma
zagrał sam autor tekstu, a chór składał się

pieśń, a ojciec trafił do mińskiego więzienia
pod zarzutem rozpowszechniania wśród chło−
pów w języku białoruskim szkodliwych poglą−
dów oraz że nie wychował swojej rodziny
w duchu lojalności wobec władz. Pisarz zmarł
29 XII 1884 r.
J. Witold Żurawski

JAN BUŁHAK (1876−1950)
We wrześniu 2001 r. poczta białoruska
z okazji 125. rocznicy urodzin Jana Bułhaka,
wydała kopertę okolicznościową poświęconą
temu najbardziej znanemu polskiemu artyście−
−fotografikowi, który przyszedł na świat w miej−
scowości Ostaszyno na ziemi nowogródzkiej
(dzisiejszy Astaszyn w rejonie Korelicze w ob−
wodzie grodzieńskim na Białorusi).
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Oryginalny znak opłaty pocztowej z literą
„A” (opłata jak za list w obrocie krajowym)
przedstawia znany portret J. Bułhaka z lat trzy−
dziestych na tle fotografowanego przez niego
kościoła pod wezwaniem św. Michała Archa−
nioła w Nowogródku. Umieszczono też napis
okolicznościowy „ßí Áóëãàê 1876-1950” (Jan
Bułhak 1876−1950). Ilustracja z lewej strony
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kopert pokazuje reprodukcję pocztówki z lat
trzydziestych przedstawiającej budynek staro−
stwa w Nowogródku wg fotografii J. Bułhaka.
Kopertę zaprojektował art. plastyk W. Stasz−
czaniuk, a druk wykonała Państwowa Fabry−
ka Papieru w Borysowie.
W dniu 25 IX 2001 r. na głównej poczcie
w Mińsku stosowano datownik okolicznościo−
wy z rysunkiem aparatu fotograficznego na sta−
tywie i napisem „ÂÅËÀÐÓÑ  ÌIÍÑÊÏÀØÒÀÌÒ ÏÅÐØÛ ÄÇÅÍÜ 215.09.2001 PREMIER
JOUR/ 125 ãàäî¢ ç äíÿíàðàäæýíèÿ ßíà Áóëãàêà” (Białoruś • Mińsk−Urząd pocztowy •
Pierwszy dzień 25 IX 2001).
Jan Bułhak urodził się 6 X 1870 r. W po−
czątkach ubiegłego wieku pasją jego życia sta−
ła się fotografia. W 1912 r. otworzył w Wilnie
własną pracownię fotografii artystycznej. Za−
jął się też dokumentacją zabytków architekto−
nicznych Wilna, Kresów, a następnie całej Pol−
ski. W latach 1919−1939 zajmował się pracą
pedagogiczną, pełniąc funkcję kierownika Za−
kładu Fotografii Artystycznej przy Wydziale
Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Ba−
torego w Wilnie. Był też organizatorem życia

fotograficznego w II Rzeczypospolitej. Założył
i został prezesem Fotoklubu Wileńskiego
(1928), później Foto−Klubu Polskiego (1929),
a po wojnie Związku Polskich Artystów Foto−
grafików (1947). Jego kolekcja ok. 10 tys. zdjęć
„Polska w obrazach fotograficznych”, fotote−
ka zdjęć polskich i zagranicznych spłonęły
w Wilnie w 1944 r. podczas oblężenia miasta
przez Sowietów. Po wojnie przeniósł się do
Warszawy, gdzie wykonał około tysiąca zdjęć
zniszczeń i odbudowy stolicy, a także około
dwóch tysięcy zdjęć z Ziem Zachodnich. Był
autorem licznych artykułów i podręczników
z zakresu estetyki i techniki fotografii, także fo−
tografii krajoznawczej. Był też redaktorem al−
manachów i inicjatorem badań dotyczących
historii fotografii. Zmarł w Giżycku 4 II 1950 r.
w wieku 74 lat.
Miło, że na Białorusi zachowała się pamięć
o Janie Bułhaku. Na tym, ale i na wielu innych
przykładach widać, jak bardzo brakuje do−
brych pomysłów odpowiedzialnym za plano−
wanie emisji Poczty Polskiej.
J. Witold Żurawski

1000 LAT DRUCKA
W 2001 r., z okazji tysiąclecia powstania
Drucka, poczta białoruska wyemitowała ilu−
strowaną kopertę okolicznościową z nadru−
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kowanym oryginalnym znakiem opłaty pocz−
towej z literą „A” (opłata jak za list w obrocie
krajowym). Na znaku opłaty umieszczony zo−
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stał rysunek przedstawiający domniemany
widok Drucka w dawnych czasach, z wi−
docznym drewnianym zamkiem, kościołem
i gęstą zabudową osadniczą. Ilustracja z le−
wej strony koperty przedstawia współczesny
widok grodziska i okolicznościowy napis
„1000 ãàäî¢ ç äíÿ çàñíàâàíí Äðóöêà i ïàáóäîâû ïåðøàãà ïðàâà-ñëà¢íàãà õðàìà íà Áåëàðóñi” (1000 lat od dnia założenia Drucka
i zbudowania pierwszej prawosławnej świą−
tyni na Białorusi). Pod ilustracją widnieje
podpis „Ãàðàäçiùà ñòàðàæûòíàãà Äðóöêà”
(Grodzisko dawnego Drucka). Kopertę zapro−
jektował artysta plastyk W. Staszczaniuk, a wy−
drukowana została w nakładzie 199,7 tys. eg−
zemplarzy w Państwowej Fabryce Papieru
w Borysowie
Druck stanowił ongiś jeden z najwcześniej−
szych grodów wzniesionych na Rusi Kijow−
skiej. Zbudowany został w górnym biegu rze−
ki Drut, na połączeniu szlaku dróg wodnych
wzdłuż Dźwiny i Dniepru, nazywanym „od
Waregów do Greków”. Istniał już w końcu
X w. Pierwszą wzmiankę o Drucku znaleźć
można w latopisie ok. 1092 r., w którym
wzmiankowane jest, że zgodnie z nadaniem
księcia kijowskiego Włodzimierza Monomacha
istniał już w 1078 r. Po śmierci księcia połoc−
kiego Wsiesława Braczysławicza w 1101 r.,
Druck przypadł w udziale jednemu z synów –
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Borysowi, a później jego następcom. W pierw−
szej połowie XII w. stał się centrum oddziel−
nego księstwa druckiego. Największy rozkwit
grodu nastąpił w latach 1230−1240. Od XIII w.
Druck znalazł się w granicach Wielkiego Księ−
stwa Litewskiego.
W Drucku istniał sobór, który zgodnie z za−
pisem w tamtejszej XIV−wiecznej ewangelii,
został zbudowany w 1001 r. i jawi się tym sa−
mym jako jeden z najstarszych na Rusi.
W XIV w. wzniesiony został w Drucku także
drewniany zamek warowny. Nowy trakt z Wil−
na do Moskwy, wytyczony przez położony
nieco bardziej na północ Tołoczyn, przyczy−
nił się do zahamowania rozwoju Drucka. Praw−
dopodobnie na przełomie XIV i XV w. miasto
strawił doszczętnie tragiczny w skutkach pożar,
po którym nigdy nie zostało już odbudowane.
Do historii przeszły tylko stare rody kniaziow−
skie: Druckich−Lubeckich, Druckich−Horskich
i Druckich−Sokolnickich, z których to współ−
czesnym Polakom najbardziej znana jest po−
stać księcia Ksawerego Franciszka Druckiego−
−Lubeckiego, znakomitego ministra finansów
Królestwa Kongresowego w latach 1821−1830.
O dawnej świetności samego Drucka świad−
czą dziś już głównie tylko bogate wykopali−
ska archeologiczne prowadzone tam od lat 30.
ubiegłego wieku.
J. Witold Żurawski
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