Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy do lektury podwójnego – wrześniowego i zarazem grudniowego zeszytu „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”. Wierzymy, że w przyszłym roku uda nam się wydać
cztery numery WWF.
Kronika Okręgu dotyczy wydarzeń II i III kwartału 2003 r. Jak zwykle zapisujemy bieżące
wydarzenia, a tym razem przybliżamy sylwetkę Kol. Jerzego Grabiaka, zasłużonego dla Okręgu
Wielkopolskiego PZF, opiekuna młodzieżowej filatelistyki w Poznaniu. Piszemy również o poczcie rzecznej Śrem – Poznań i 750-leciu lokacji miasta Śremu, a także opisujemy finały okręgowy
i ogólnopolski Maratonu Filatelistycznego „Unia Europejska”.
W „Wielkopolanach” Kol. Kazimierz Krawiarz tradycyjnie kataloguje nowe datowniki i okolicznościowe nalepki polecenia. Piszemy o dwu ciekawych przesyłkach z czasów Powstania
Wielkopolskiego, a także o „europejskich” zeszycikach znaczkowych z RUP w Pile. Kol. Janusz
Berbeka opisuje nieznany niezwykły datownik okolicznościowy z wystawy „Polska '93”.
W dziale „Ze świata” znajdziecie Państwo artykuł o bardzo rzadkiej odwrotce znaczka Wolnego Miasta Gdańsk z 1920 roku.
Jak zawsze bogata jest nasza część tematyczna. Kol. Ludwik K. Malendowicz pisze o eksponacie, w którym ilustruje się… wiatry oraz o najciekawszych eksponatach na wystawach światowych
poświęconych górom, wulkanom, ropie naftowej, różnym minerałom oraz historii światowego
alpinizmu. Ten artykuł jest naprawdę warty pilnego studiowania.
Kol. Jerzy Bartke pisze o ciekawej przesyłce poczty pneumatycznej z urzędu „Paris XVI – Pl.
Chopin”. Oprócz klasyków i nowości „Polonica” tradycyjnie opisujemy te związane ze wschodnimi sąsiadami: Białorusią i Litwą.
Życzymy przyjemnej lektury!
Redaktor Naczelny
Władysław Alexiewicz
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Z KRONIKI OKRĘGU
2003.02.15. Szamotuły. Z inicjatywy i przy
udziale ks. kanonika Zbigniewa Nowaczewskiego, proboszcza Parafii Kolegiackiej w Szamotułach, odbyło się spotkanie kolekcjonerów
zainteresowanych filatelistyką religijną. Podjęto próbę zorganizowania grupy Klubu „Święty
Gabriel”. W spotkaniu udział wziął prezes
Klubu, kol. Bogdan Michalak.

niewicz „Zwierzęta prehistoryczne” – medal
posrebrzany, Bartłomiej Bzdęga „Zwierzęta na
znaczkach pocztowych” – medal brązowy, Łukasz Dudek „Piłka nożna” – medal brązowy.
2003.04.11-05.21. Wrocław. Muzeum
Poczty i Telekomunikacji. Wystawa filatelistyczna eksponatu kol. Romana Wikieła (Piła)
„Poczta Piły i okolic na przełomie XIX i XX

2003.04.08-12. Koszalin. XXXVII Okręgowa Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna
„Wspólna Europa”. Wśród 68 eksponatów
prezentowano 5 eksponatów Młodzieżowego Koła Filatelistycznego z Gostynia. Młodzi
wystawcy uzyskali następujące wyróżnienia:
Tomasz Fortuniak „Ptaki” – medal posrebrzany,
Mateusz Świdurski „Po lądzie, wodzie i w powietrzu” – medal posrebrzany, Andrzej Wol-

wieku”. Obszerna relacja z otwarcia i samej
wystawy ukazała się w „Poczcie Polskiej”, nr
18(396) z 4 maja 2003, s. 14-15. Serdecznie
gratulujemy Koledze Romanowi Wikiełowi
kolejnego sukcesu.
2003.04.12. Poznań. W Szkole Podstawowej nr 5 Finał Okręgowy Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
„Unia Europejska”. W 2 grupach wiekowych
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uczestnicy rozwiązywali pytania testowe
i opracowywali eksponat filatelistyczny. Zwycięzcami zostali: w grupie młodszej: I – Paulina
Poprawska (MKF Tuliszków), II – Jan Kukulski
(SP nr 1, Turek), III – Roksana Nowak (MKF
Gostyń); w grupie starszej: I – Sebastian Kujath
(III LO Poznań), II – Tomasz Fortuniak (MKF
Gostyń), III – Piotr Kaluba (MKF ZO, Poznań).
2003.05.01-03. Ciechocinek. X Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki.
W obecnej konferencji bardzo licznie prezentowali się członkowie Okręgu Wielkopolskiego
PZF. Wygłosili lub przedstawili oni bądź też
byli współautorami następujących doniesień:
Andrzej Komorowski (Poznań) „Kurlandia
w latach 1790-1810”; Jerzy Bartke (Kraków),
współpraca Janusz Adamczyk (Kraków) i Władysław Alexiewicz (Poznań) „Przesyłki dezynfekowane w obiegu pocztowym w Galicji”;
Władysław Alexiewicz (Poznań) i Jerzy Bartke
(Kraków) „Lwowskie listy wartościowe sprzed
130 lat”; Marek Zbierski (Poznań) „Prezentacja
książki Polskie taryfy pocztowe 1918-1939”
(wspaniałe i drobiazgowe dzieło, czekamy na
publikację); Janusz Berbeka (Poznań) „Finał
«poznańskich» fałszerstw. Podsumowanie”;
Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) „Wodne
znaki w eksponatach tematycznych”; Ludwik
K. Malendowicz (Swarzędz) „Analiza wystawiennictwa na organizowanych w kraju
w latach 1998-2002 wystawach filatelistycznych I i II stopnia”; Ludwik K. Malendowicz
(Swarzędz) „Polska odwrotka bokserów
– wstępne informacje o rekonstrukcji arkusza”;
Władysław Alexiewicz (Poznań) i Jerzy Bartke
(Kraków) „Zagadka przekazu pocztowego ze
Lwowa z 1919 r.”; Władysław Alexiewicz
(Poznań) „Nie katalogowane datowniki mechaniczne ze Lwowa z lat 1936-39”.
2003.05.01-03. Ciechocinek. Zakończenie VII Studium Filatelistyki PZF. Wśród
absolwentów znajduje się kol. Przemysław
Przybek z Poznania. Serdecznie gratulujemy
tego osiągnięcia.
2003.05.03. Wolsztyn. W parowozowni
z okazji 750-lecia lokacji Poznania miał miejsce pokaz filatelistyczny eksponatów poświęconych kolejnictwu: kol. Leszka Wincenciaka
(Chodzież) „Koleje żelazne” i kol. Piotra Kalu-
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by (Poznań) „Królowa żelaznych szlaków”. Na
podkreślenie zasługuje wyjątkowe zainteresowanie pokazem oraz stoiskami pocztowymi
zorganizowanymi przez UP Poznań 1 i UP
Wolsztyn 1. Odnotowano kilka tysięcy zwiedzających – miłośników starych parowozów
i kolei żelaznej.
2003.05.10. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im.
Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków
i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2003.05.07-17. Poznań. Hol DOP Poznań,
ul. Kościuszki 75. Z okazji 10-lecia otwarcia
Światowej Wystawy Filatelistycznej POLSKA’93 pokaz eksponatu kol. Władysława
Alexiewicza „ŚWF POLSKA’93 w filatelistyce”
(5 ekranów).
2003.05.12. Iłówiec k. Czempinia. Z inicjatywy kol. kol. K. Kustry (Koło Mostostal) oraz N.
Piślewskiego (Koło PAN) spotkanie członków
kół PZF Mostostal i PAN, połączone z mszą
święta odprawioną w intencji filatelistów przez
ks. Mateusza Tonderę, filatelistę i proboszcza
tamtejszej parafii pw. św. Andrzeja Apostoła
i Matki Bożej Iłówieckiej. Udział wzięło 26
osób.
2003.05.12. Poznań. Z okazji 40-lecia
powstania uroczyste zebranie Koła PZF przy
Politechnice Poznańskiej. W spotkaniu udział
wzięli Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski, prof. Andrzej Jeziorkowski,
Prezes Honorowy PZF kol. Ludwik K. Malendowicz i Prezes Okręgu Wielkopolskiego PZF
kol. Bogumił Ciesielski. Prezes Koła kol. Jerzy
S. Marcinkowski przedstawił historię Koła.
Osiemnastu członków Koła wspominało jego
powstanie i osiągnięcia – spośród założycieli
obecni byli kol. kol. prof. prof. Jerzy Albrycht
i Henryk Wiśniewski. Koło zostało wyróżnione okolicznościowym dyplomem. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe wydawnictwa Koła oraz podpisane przez kol. A. Jeziorkowskiego korespondentki – jego projektu
– wydane z okazji 750-lecia lokacji Poznania.
Gratulujemy jubileuszu i życzymy dalszych
osiągnięć w działalności Koła.
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2003.05.19-31. Poznań. Hol DOP Poznań,
ul. Kościuszki 75. Z okazji 750. rocznicy lokacji miasta Poznania pokaz eksponatu kol.
Pawła Matuszaka „Poznań” (5 ekranów).
2003.05.23-06.23. Wrocław. Muzeum
Poczty i Telekomunikacji. Wystawa grafiki
i rysunku prof. Andrzeja Jeziorkowskiego,
znanego artysty-grafika, projektanta polskich
znaczków pocztowych, całostek, korespon-

2003.06.07. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane przez Koło Poznań
Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem
numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2003.06.07. Poznań. Z okazji 750-lecia
lokacji Poznania DOP Poznań, RUP Poznań
Miasto i ZO Wielkopolskiego PZF zorganizo-

dentek i kasowników okolicznościowych.
Wśród eksponowanych prac znajdowały się
liczne projekty znaków pocztowych. Prof. A.
Jeziorkowski jest także współpracownikiem
redakcji WWF. Serdecznie gratulujemy.
2003.06.02-07.15. Poznań. Hol DOP Poznań, ul. Kościuszki 75. Z okazji 50. rocznicy
zdobycia Mt. Everestu pokaz filatelistyczny
eksponatu kol. Bogumiła Ciesielskiego „Alpinizm” (5 ekranów).
2003.06.02-30. Swarzędz. Koła Miejskie
i przy Spółdzielni Mieszkaniowej. Pokaz filatelistyczny eksponatu kol. Arkadiusza Surkowa
„Polonica”. W sześciu eksponatach prezentowano walory filatelistyczne wydane w świecie
i związane z Polską.

wali „Pocztę posłanniczą”. Trasa została podzielona na cztery etapy i obejmowała urzędy
pocztowe Poznań 1, 16, 72, 9 i 2. Dwóch
listonoszy i 2 hejnalistów przeszło ulicami
Poznania, wzbudzając zrozumiałe zainteresowanie. Przeniesiono ponad 500 przesyłek
pocztowych ostemplowanych datownikami
ze stałą datą stosowanymi z okazji 750-lecia
lokacji Poznania oraz pieczątką dodatkową
„Przeniesiono pocztą posłanniczą”.
2003.06.15. Śrem. W Bibliotece Publicznej
przy ul. J. Piłsudskiego miał miejsce pokaz filatelistyczny z okazji 750-lecia lokacji Śremu.
Prezentowano „Śrem na starej pocztówce”
oraz „Śremskie listy przedznaczkowe” ze
zbiorów kol. Hieronima Idkowiaka.
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2003.06.15. Śrem. Koło PZF w Śremie,
wspólnie z DOP Poznań, RUP Leszno, RUP
Poznań Miasto oraz Urzędem Miasta w Śremie zorganizowało z okazji 750-lecia lokacji
Poznania i 750-lecia lokacji Śremu „Pocztę

z okazji 750-lecia lokacji Śremu, regulamin
„Poczty rzecznej” Śrem – Poznań, zreprodukowano okolicznościowe wydawnictwa oraz
przedstawiono datowniki okolicznościowe
stosowane przez śremskie urzędy pocztowe

rzeczną” na trasie Śrem – Poznań. Wydano
okolicznościowe korespondentki, nalepkę
polecenia – R-kę, stosowano okolicznościowy
datownik oraz frankaturę mechaniczną.

od 1968 r. Jest to bardzo interesujące, kolorowe, 4-stronicowe wydawnictwo. Nam także
podoba się przepiękna nazwa oraz ilustracja
pocztarka J.M. Szancera (wykorzystany za
zgodą Oficyny Wydawniczej G&P, dziękujemy serdecznie!).
Ilustrację „Pocztarka” reprodukujemy za
zgodą Oficyny Wydawniczej G&P. Gościański
Pretnicki, ul. Szarych Szeregów, Poznań.

Maj 2003
Ukazało się (w nakładzie 50 sztuk) opracowanie „40 lat Koła Polskiego Związku
Filatelistów przy Politechnice Poznańskiej,
1962–2002”. Zespół redakcyjny w składzie
Ryszard Grabowski, Stefan Jaskuła, Jerzy S.
Marcinkowski i Ryszard Niewiedział przedstawił wspomnienia o powstawaniu Koła,
wykazy członków założycieli i członków aktualnych, składy kolejnych zarządów i komisji
rewizyjnych, wykaz przyznanych wyróżnień,
kalendarium najważniejszych wydarzeń oraz
wydawnictwa pamiątkowe. To 28-stronicowe
opracowanie (plus okładka) wydano w kolorze. Serdecznie gratulujemy Kolegom zarówno
jubileuszu, jak i wydawnictwa.
Maj 2003
Koło PZF w Śremie wraz z RUP Leszno
wydało okolicznościowy informator – opracowany przez Prezesa Koła kol. Włodzimierza
Bobrowskiego – zatytułowany „Pocztarek”.
Umieszczono w nim informacje o imprezach
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Maj 2003
W maju tego roku ukazał się długo oczekiwany pierwszy tom „Wielkiej encyklopedii
gór i alpinizmu” (WEGA – 520 str.). Całość
składać się będzie z 7 tomów. Pierwszy jest
tomem ogólnym, pozostałe dotyczyć będą gór
i ludzi gór. To unikalne dzieło powstaje pod redakcją Małgorzaty i Jana Kiełkowskich. Pośród
wielu autorów haseł tematycznych znalazł się
również kol. Mieczysław Rożek – alpinista, filatelista, wystawca i bibliofil literatury górskiej,
członek Zarządu Okręgu Wlkp. Pisanie hasła
„Góry i alpinizm w filatelistyce” oraz „Góry
i alpinizm na kartach telefonicznych” niosło
za sobą wielką odpowiedzialność ze względu na brak kompleksowych opracowań tego
typu w świecie. Opracowanie zamieszczone
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w WEGA zajmuje wyjątkowo dużo miejsca
jak na wydawnictwa encyklopedyczne – 2,5
strony tekstu w formacie B5 (17 × 25 cm)
oraz 4 barwne strony reprodukcji znaczków
pocztowych i całostek (karty telefoniczne
1 str. tekstu i 1 str. ilustracji). Opracowanie
zawiera oprócz wprowadzenia wiele podtematów, takich jak: najstarsze znaczki i całostki
z górami, góry świata w filatelistyce, alpinizm
i wspinaczka, turystyka górska na znakach
pocztowych, jaskinie w filatelistyce, wyprawy w góry najwyższe, na szczycie, alpiniści
i eksploratorzy gór, organizacje i kluby górskie
w fil.; góry i alpinizm na znaczkach polskich;
ratownictwo oraz organizacja tematyczna
ruchu wystawienniczego, wystawiennictwo
– wystawcy i literatura. Podobnie opracowano
temat „karty telefoniczne”.
Maj 2003
W maju br. w Swarzędzkiej Telewizji
Kablowej kol. Henryk Bogusz wygłosił pięć
półgodzinnych pogadanek o filatelistyce. Mówił m.in. o znaczkach papieskich, ciekawych
całostkach polskich, bajkach na znaczkach,
o filumenistyce. Audycje na żywo odbywały się
w środy, powtarzano je w soboty i niedziele.
Czerwiec 2003
Ukazał się kolejny, 75. nr „Informatora
Klubowego Święty Gabriel”. Podobnie jak
poprzedni, zawiera on kolorową okładkę oraz
kolorową wkładkę. Numer ten poświęcony jest
głównie X Zjazdowi Klubu „Święty Gabriel”,
który odbył się 7 czerwca 2003 r. w Kaliszu.
Zawiera on przesłanie J. Em. Księdza Zenona
Kardynała Grocholewskiego do uczestników
spotkania. Kol. Jerzy Bielawski pisze o patenie
kaliskiej (zabytek sztuki sakralnej z XII w.). Kol.
Bogdan Michalak zamieścił kolejny odcinek
opracowania „Święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II”, a kol.
Arkadiusz Waliński „Jan Paweł II na znakach
pocztowych”. Kol. L.K. Malendowicz pisze
o ciekawych odwrotkach Panamy związanych z kościołami, a kol. B. Jasicki o pocztach
specjalnych związanych z Janem Pawłem II.
Jak zwykle, stałe działy uzupełniają ten numer
informatora. Serdecznie gratulujemy tego ciekawego zeszytu.
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Czerwiec 2003
Ukazało się bardzo ciekawe wydawnictwo kol. Antoniego Karwackiego „Pocztowy
i filatelistyczny wizerunek sportu. Hokej na
trawie”. Autor, znany działacz sportowy, filatelista i wystawca eksponatu „Hokej na trawie
– historia bez tajemnic” przedstawił w nim
praktycznie całą dokumentację pocztowo-filatelistyczną dotyczącą tej dyscypliny sportowej.
W tej bogato ilustrowanej swoim eksponatem
książce autor przedstawił:
1) pierwsze znaki pocztowe o tematyce
hokeja na trawie;
2) hokej na trawie w dawnych czasach;
3) ważne rocznice;
4) igrzyska olimpijskie;
5) mistrzostwa świata;
6) mistrzostwa Europy;
7) igrzyska azjatyckie;
8) zawody międzynarodowe;
9) zawody krajowe;
10) popularyzacja hokeja;
11) gry podobne do hokeja na trawie;
12) znane i ciekawe osobistości graczami
hokeja na trawie.
Na 118 stronach książki kol. Antoni Karwacki przedstawił bogatą, niezwykle staranną
ilustrację hokeja, której towarzyszą krótkie,
niejednokrotnie interesujące opisy. Jest to piękne bibliofilskie wydawnictwo. Ukazało się ono
z okazji 70. rocznicy powstania Klubu Sportowego „Pocztowiec TP SA”, którego autor przez
wiele lat był prezesem. Książka ukazała się na
zlecenie DOP Poznań, w nakładzie 500 + 10
egzemplarzy. Wydawcą jest K&A (K&A K.M.A.
Karasiak, ul. Pilotów 34, 60-409 Poznań). Serdecznie gratulujemy tego wydawnictwa.
2003.07.03-06. Toruń. Finał XLI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Unia Europejska”. Nasi uczestnicy
uzyskali następujące miejsca: grupa młodsza
– Paulina Poprawska (MKF Tuliszków) III miejsce; grupa starsza – Tomasz Fortuniak (MKF
Gostyń) – XXI miejsce. Serdecznie gratulujemy sukcesu.
2003.07.04. Toruń. Finał XLI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Unia Europejska”. W czasie
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otwarcia imprezy przewodniczący Komisji ds.
Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF kol. Jerzy
Białas wręczył kol. Tomaszowi Fortuniakowi
(MKF Gostyń) Złotą Młodzieżową Odznakę
Honorową.
2003.07.15-08.18. Poznań. Hol DOP Poznań, ul. Kościuszki 75. Pokaz filatelistyczny
eksponatu kol. Ludwika K. Malendowicza
„Atom” (5 ekranów).
2003.08.01. Leszno. W ramach XXVIII
Szybowcowych Mistrzostwa Świata Koło PZF
w Lesznie wraz z DOP Poznań, Komitetem
Organizacyjnym, Centralną Szkołą Szybowcową w Lesznie i RUP Leszno zorganizowało
„Pocztę szybowcową”. Szybowiec Puchacz
SP-3322 pilotowany przez Józefa Młocka
przewiózł pocztę szybowcową z Leszna do
Lubina. Przewieziono 1372 przesyłki z kraju
i ze świata. W mistrzostwach uczestniczyło
129 zawodników z 31 państw, którzy żywo
byli zainteresowani tą pocztą.
2003.08.22-09.06. Katowice. XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna KATOWICE
2003. Udział wystawców z Okręgu: Władysław Ługowski (Leszno) „Papiery stemplowe
ziem polskich” – medal złoty (REV, 90 pkt.),
Władysław Ługowski (Leszno) „Papiery stemplowe Królestwa Polskiego” – medal duży
pozłacany (REV, 87 pkt.), Ryszard Prange (Poznań) „Raport o koszykówce” – medal duży
pozłacany + gratulacje jury (TEM, 87 pkt.),
Piotr Zubielik (Poznań) „Polskie frankatury
mechaniczne” – medal pozłacany (TR, 81 pkt.),
Mieczysław Rożek (Poznań) „Ku szczytom gór”
– medal pozłacany (TEM, 84 pkt.), Władysław
Ługowski i Jan Zaborowski (Leszno, Warszawa) „Katalog sygnet na ziemiach polskich od
XVIII wieku – medal pozłacany (LIT, 81 pkt.),
Władysław Ługowski i Jan Zaborowski (Leszno, Warszawa) „Katalog znaków wodnych
papierów stemplowych i papierów listowych
na ziemiach polskich” – medal pozłacany
(LIT, 81 pkt.), Bogdan Michalak (Poznań)
„Święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze
przez Jana Pawła II” – medal pozłacany (LIT,
80 pkt.), Edmund Jankowski (Leszno) „Leszno
– zarys historii poczty” – medal duży srebrny
(HP, 77 pkt.), Paweł Matuszak (Poznań) „Rys
chronologiczny stempli stosowanych w Pozna-
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niu w okresie 1817-1918” – medal srebrny (HP,
72 pkt.), Tadeusz Pogoreło (Leszno) „Poczty
w okresie plebiscytu na ziemiach polskich”
– medal duży srebrny (TR, 77 pkt.), Wojciech
Muszyński (Wągrowiec) „Znaki pocztowe Wągrowca i okolicy” – medal duży srebrny (HP,
76 pkt.), Janusz Jaskulski (Poznań) „Wędkarstwo – historia i współczesność” – medal duży
srebrny (TEM, 78 pkt.), Władysław Ługowski
i Jerzy M. Morawski (Leszno) „Weksle na ziemiach polskich” – medal duży srebrny (LIT,
75 pkt.), Bogdan Michalak (Poznań) „Święty
Gabriel – informator klubowy” – medal duży
srebrny (LIT, 78 pkt.), Janusz Dzyr (Leszno)
„Ochrona przeciwpożarowa – w obronie życia i mienia” – medal srebrny (TEM, 74 pkt.),
Zygmunt Rosiejka (Poznań) „Siedem wieków
malarstwa europejskiego” – medal srebrny
(TEM, 72 pkt.), Ryszard Sobkowiak (Leszno)
„Witaj gwiazdko złota” – medal srebrny (TEM,
74 pkt.), Michał Jarczewski (Rawicz) „Polskie
okolicznościowe nalepki polecenia na całościach pocztowych” – medal srebrny (MŁ, 72
pkt.), Tomasz Jarczewski (Rawicz) „VI wizyta
Jana Pawła II w Polsce – Polskie Znaki Pocztowe – fragment” – medal srebrny (MŁ, 70 pkt.),
Antoni Karwacki (Poznań) „Hokej na trawie
– pocztowy i filatelistyczny wizerunek sportu”
– medal srebrny (LIT, 71 pkt.), Stanisław Kandulski (Poznań) „Jan Paweł II – Papież” – medal
posrebrzany (TEM, 67 pkt.), Wojciech Muszyński i Roman Wikieł (Wągrowiec, Trzcianka)
„Zarys dziejów poczty w Skokach od czasów
najdawniejszych” – medal posrebrzany (LIT,
66 pkt.). Eksponaty jednoekranowe: Andrzej
Komorowski (Poznań) „Estonia – początki samodzielności 1918-1920” – medal rubinowy
(27 pkt.), Jan Urbanek (Poznań) „Adnotacje
i stemple sanitarne okresu epidemii cholery”
– medal rubinowy (29 pkt.), Roman Wikieł
(Trzcianka) „Wpływ przemian historycznych
i społecznych na rozwój poczty do 1954
roku” – medal rubinowy (30 pkt.), Jan Urbanek (Poznań) „Stemple prowizoryczne okresu
przedznaczkowego” – (ZU, 18 pkt.).
2003.08.22-09.06. Katowice. XIX Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna KATOWICE
2003. W skład sądu konkursowego Wystawy
wchodzili członkowie Okręgu: Ludwik K.
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Malendowicz – przewodniczący, Bronisław
Jasicki – członek, przewodniczący zespołu
oceniającego klasę młodzieżową.
2003.09.06. Poznań. W gościnnej sali
Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul. Kramarska 2, odbyło się kwartalne
spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym
uczestniczyło – jak zwykle – ponad 40 osób
z całego kraju.
2003.09.13. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im.
Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków
i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2003.09.23-30. Lublin. Krajowa Wystawa
Filatelistyczna „Do wspólnej Europy”. Wystawcy z Okręgu Wielkopolskiego uzyskali
następujące wyróżnienia: Roman Wikieł
(Trzcianka) „Poczta Piły i okolic na przełomie
XIX i XX wieku” – medal pozłacany; Wojciech
Muszyński i Roman Wikieł (Wągrowiec,
Trzcianka) „Zarys dziejów poczty w Skokach
od czasów najdawniejszych” – medal srebrny;
Roman Wikieł (Trzcianka) „Poczta w 600-letnich dziejach Margonina 1402-2002” – medal
srebrny.
2003.09.27-10.05. Gostyń. W ramach
„Dni Kultury Chrześcijańskiej” miejscowe
Koło zorganizowało w Domu Katolickim p.w.
świętego Józefa wystawę filatelistyczną “25.
rocznica pontyfikatu Papieża Jana Pawła II”.
Na wystawie eksponaty filatelistyczne prezentowali członkowie Koła PZF w Gostyniu (14
wystawców, 18 eksponatów), z Leszna (2 wystawców, 2 eksponaty) i Kalisza (2 wystawców,
3 eksponaty). Zbiorowy eksponat przedstawili

wystawcy młodzieżowi. Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Gostyniu wystawiła wydawnictwa książkowe o tematyce papieskiej
a Muzeum w Gostyniu „Gostyńskie świątynie
na dawnej pocztówce” oraz rzeźby i obrazy
o tematyce sakralnej. Stosowano piękny okolicznościowy datownik, okolicznościową erkę,
wydano korespondentkę. Wydano także ciekawy, kolorowy informator. Szczegóły w WWF.
Serdecznie gratulujemy kolejnej udanej imprezy w Gostyniu.
Wrzesień 2003
Ukazał się kolejny, 76. nr „Informatora
Klubowego Święty Gabriel”. Podobnie jak
poprzedni, zawiera on kolorową okładkę oraz
kolorową wkładkę. Numer ten zawiera przesłanie Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego
Stanisława Gądeckiego do uczestników X Zjazdu Klubu „Święty Gabriel” oraz sprawozdanie
z tegoż Zjazdu. Kol. Wojciech K. Jankowski
pisze o „Pani wszystkich narodów”. Kol. Bogdan Michalak przetłumaczył z niemieckiego
„Gabriel” artykuł Petera Staucha „Maria Regina
Martyrum”. Kol. Michalak pisze także „O filatelistyce i błędach językowych”, o „Biskupie Jordanie w literaturze polskiej” oraz zamieszcza
kolejny odcinek opracowania „Święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze przez Jana
Pawła II” oraz dotyczący Poczty Magistralnej.
Kol. Bronisław Jasicki zamieszcza dalszy ciąg
opracowania o „Pocztach specjalnych”, a kol.
Arkadiusz Waliński kontynuuje swój cykl „Jan
Paweł II na znakach pocztowych”. Jak zwykle,
stałe działy uzupełniają ten numer informatora.
Serdecznie gratulujemy tego kolejnego i ciekawego zeszytu.

750-LECIE LOKACJI POZNANIA I 750-LECIE LOKACJI ŚREMU
POCZTA RZECZNA ŚREM – POZNAŃ, 15.06.2003
W bieżącym roku przypada 750-lecie lokacji zarówno Poznania, jak i Śremu. Filateliści
Koła PZF w Śremie włączyli się w organizację
obchodów rocznicowych w swoim mieście.
Z ich inicjatywy wydano w lutym br. osiem
beznominałowych kartek pocztowych (korespondentek). Na sześciu z nich przedstawiono
charakterystyczne budowle śremskie, jedna
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anonsowała organizowaną pocztę rzeczną,
a ostatnia nawiązywała do 40-lecia Koła PZF
w Śremie. Wszystkie korespondentki, które zaprojektował (w ramach ogłoszonego konkursu)
śremski plastyk, pan Robert Czapracki, posiadają logo obchodów 750-lecia lokacji Śremu.
Logo to także zainstalowano na frankaturze
mechanicznej Urzędu Miejskiego w Śremie.
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„Poczta rzeczna” w porcie w Poznaniu. Od lewej: Łukasz Trubus – pracownik UP Poznań 2, Piotr Skowronek – pracownik UP Śrem 1, pani Bożena Owczarek – DOP Poznań, Bogumił Ciesielski – prezez ZO
Wielkopolskiego PZF; woj piastowski

Punktem kulminacyjnym obchodów była
„poczta rzeczna”, którą zorganizowały Koło
PZF w Śremie wspólnie z DOP Poznań, RUP
Leszno, RUP Poznań Miasto i Urzędem Miasta
w Śremie. O imprezie wielokrotnie informowały media – prasa, telewizja kablowa, Radio
Merkury. Okolicznościowa ulotka informacyjna
„Pocztarek” wydana została w nakładzie 5000
szt. i rozprowadzona przez listonoszy na terenie Obwodowego Urzędu Poczty w Śremie.
„Poczta rzeczna cieszyła się zrozumiałym
zainteresowaniem. Do UP Śrem 1 napłynęły
liczne listy, przesyłki można było nadać także
bezpośrednio w stoisku nad Wartą. W sumie
nadano ok. 900 przesyłek, w tym polecone,

priorytetowe i ekonomiczne). Straż transportowanej korespondencji pełnili wojowie z czasów Przemysła I i Bolesława Pobożnego, jeden
z nich posiadał róg sygnałowy. W południe, po
hejnale z rogu, łódź odbiła od nadbrzeża. Na
wysokości mijanych miejscowości hejnalista
raz po raz sygnalizował przepływanie tego niezwykłego transportu. Około godz. 18.00 łódź
dopłynęła do portu rzecznego w Poznaniu, przy
ul. Szyperskiej.
Była to ciekawa impreza, która promowała
także filatelistów.
Włodzimierz Bobrowski
Prezes Koła PZF w Śremie

JERZY GRABIAK
„ZASŁUŻONY DLA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO PZF”
Obradujące 9 lutego 2002 r. w Poznaniu
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF
w uznaniu wieloletniej i owocnej pracy na
rzecz wielkopolskiej filatelistyki nadało godność
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„Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”
kol. Jerzemu Grabiakowi.
Kol. Jerzy Grabiak urodził się 1 lipca 1934 r.
w Poznaniu. Posiada wykształcenie wyższe
pedagogiczne, ma wieloletni staż nauczyciel-
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ski. Przed przejściem na emeryturę pracował
w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji w Poznaniu. Do
PZF wstąpił 5.01.1961 r., zostając członkiem
Koła Poznań Miasto. Od 1965 r. jest opiekunem wielu kół młodzieżowych. Pracuje także
w zarządzie okręgu, od 1968 r. jest członkiem
Komisji Młodzieżowej ZO, od 1993 r. jej przewodniczącym. Od 1993 r. jest członkiem ZO
Wielkopolskiego PZF, od 1998 sekretarzem
ZO.
Kol. Jerzy Grabiak szczycić się może szczególnymi osiągnięciami w pracy z młodzieżą.
W latach 1965-1972 był opiekunem MKF przy
Ogrodzie Jordanowskim Nr 1 w Poznaniu,
a jego członkowie w finałach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
(Maratonu) uzyskali następujące wyróżnienia:
1968 rok – 1 miejsce gr. młodsza; 1969 rok – 2 miejsce gr.
młodsza, 2 miejsce gr. starsza. W 1972 r. był opiekunem
reprezentacji Poznania na
telewizyjnym konkursie filatelistycznym w Krakowie
pt. „Orzeł na znaczku” - 1
miejsce. W latach 1966-1973
kol. Jerzy Grabiak był także
opiekunem MKF przy Szkole
Podstawowej Specjalistycznej
Nr 4 w Poznaniu, a w latach
1972-1991 opiekunem MKF
w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji
Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 1993 r.
opiekuje się MKF przy Zarządzie Okręgu. Jego
wychowankowie w finałach Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
w 1996 r. zajęli 1 miejsce w grupie młodszej.
Pod jego kierunkiem młodzież opracowała
wiele eksponatów filatelistycznych, w tym:
„W kamieniu i brązie”; „Od Mieszka I do
dnia dzisiejszego”, „Chroniąc nas – chronisz
siebie”; „Pomniki polskie”; „Życie lasu”. Od
lat jest organizatorem wszystkich konkursów
okręgowych dla młodzieży. Bardzo aktywnie uczestniczył w organizowanej w latach
1986-1996 przez Komisję Młodzieżową ZO
w Poznaniu masowej imprezie z okazji „Dnia
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Znaczka”, którą był ciągle żyjący we wspomnieniach „Lupik”. Pracował w magazynie
podczas ŚWF POLSKA’93.
Kol. Jerzy Grabiak jest autorem licznych
opracowań materiałów szkoleniowych do
Ogólnopolskich Młodzieżowych Konkursów
Filatelistycznych wydawanych przez Komisję
Młodzieżową ZO Wielkopolskiego latach
1959-1999 r. oraz publikacji filatelistycznych.
Za cykl artykułów „Ochrona środowiska na
znakach pocztowych PRL” w kwartalniku „Młody Filatelista” 1978-1980 uzyskał II nagrodę za
publikacje. Inne opracowania to: „Filatelistyka
akceleratorem procesu rehabilitacji dziecka
kalekiego” – ZG PZF W-wa – Międzynarodowe
Sympozjum Naukowe – Poznań 27-28.07.1979;
„Filatelistyka jako forma indywidualizacji
w pracy z uczniem w warunkach szpitalnych”
Seminarium – Bartoszyce, Lipiec
1980 r., ZG PZF Warszawa.
Za swą pracę został wyróżniony m.in.: nagrodą w Wojewódzkim Konkursie Postępu
Pedagogicznego w Poznaniu
– 1981 r., nagrodą Kuratora
Oświaty i Wychowania w Poznaniu za całokształt pracy
w dziedzinie filatelistyki młodzieżowej – 1975 r., nagrodą
Kuratora Oświaty i Wychowania
w Poznaniu – 1981 r., nagrodą
Ministra Oświaty i Wychowania
– 1982 r. Posiada też odznaczenia: Odznaka Przyjaciela Dziecka – 1972 r.,
Honorowa Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa – 1973 r., Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego – 1976 r., Złoty Krzyż
Zasługi – 1982 r., odznaka Honorowa Miasta
Poznania – 1985 r.
Za swą działalność filatelistyczną kol.
Jerzy Grabiak został wyróżniony odznakami
honorowymi PZF – brązową w 1970, srebrną
w 1974 i złotą w 1978 r., odznaką 100-lecia
Filatelistyki Polskiej w 1993 r., odznaką 50-lecia Polskiego Związku Filatelistów w 2000 r.,
złotą odznaką Zasłużony Pracownik Łączności
(1993 r.). W 1992 r. został wyróżniony brązową,
a w 1995 r. srebrną odznaką „Za Zasługi dla
Polskiej Filatelistyki”.
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XLI OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS
FILATELISTYCZNY – FINAŁ OKRĘGOWY
Finał Okręgowy XLI Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
(dawniej Maraton) pt. „Unia Europejska” został
przeprowadzony 23 kwietnia br., tradycyjnie
w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr
25 w Poznaniu.
Tegoroczny konkurs, tak jak poprzednie,
wykazał, że zainteresowanie tą formą poznawania wiedzy filatelistycznej i poszerzenie
swojej wiedzy o Europie cieszy się niesłabnącą
popularnością wśród młodych filatelistów i ich
kolegów nie zrzeszonych w Związku, a biorących udział w konkursach przeprowadzanych
przez opiekunów MKF-ów w szkołach.
W konkursie wzięło udział 413 uczestników, w tym 227 nie zrzeszonych w PZF, z 15
Młodzieżowych Kół Filatelistycznych. Szczególnie cieszy udział powstałego w 2000 r. Młodzieżowego Koła Filatelistycznego ze Śremu.
Po zjedzeniu śniadania uczestnicy wzięli
udział w kwizie o Poznaniu zorganizowanym
z okazji 750-lecia lokacji miasta Poznania.
Cieszy, że wszystkie odpowiedzi były prawidłowe i wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
filatelistyczne. Następnie przystąpiono do rozwiązywania zadań testowych-tematycznych
i rozpoznawania państw na reprodukowanych
znaczkach pocztowych. W drugiej części
konkursu uczestnicy opracowywali zbiór filatelistyczny (1 + 4 karty) na dostarczonym ma-

WWF 40/3-4 (2003)

teriale. W międzyczasie opiekunowie spotkali
się przy kawie na naradzie szkoleniowej, którą
prowadził kol. Bronisław Jasicki – wiceprezes
Zarządu Okręgu. W spotkaniu z opiekunami
i uczestnikami brał udział również kol. Mieczysław Rożek – członek Zarządu Okręgu.
Po obiedzie kol. Bronisław Jasicki wraz
z kol. Mieczysławem Rożkiem omówili i ocenili zbudowane przez uczestników zbiory.
Jednym z najlepszych był zbiór opracowany
przez Janka Kukulskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku. Otrzymał on nagrodę
specjalną ufundowaną przez Prezesa ZO kol.
Bogumiła Ciesielskiego. Komisja Konkursowa
obradowała w składzie: kol. kol. Bronisław
Jasicki, Mieczysław Rożek, Andrzej Świdurski
i Ryszard Nowak – przewodniczący. Po podsumowaniu punktów za test i budowę zbioru
Komisja ogłosiła wyniki współzawodnictwa:
Grupa młodsza – szkoły podstawowe:
• Poprawska Paulina
43 pkt.
Zesp. Szkół Tuliszków
• Kukulski Jan
40 pkt.
SP nr 1 Turek
• Nowak Roksana
MKF Gostyń
39 pkt.
Grupa starsza – gimnazja i szkoły średnie:
• Kujath Sebastian
52 pkt.
III LO Poznań
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Młodzież w czasie budowy eksponatu

• Fortuniak Tomasz
MKF Gostyń
50 pkt.
• Kaluba Piotr
MKF ZO Poznań
48pkt.
Pozostałe wyniki osiągnięte przez uczestników finału zostaną podane w Komunikacie
Nr 2 Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZO
Wielkopolskiego.
Z przykrością muszę stwierdzić, że na imprezie nie pojawili się przedstawiciele pięciu
kół, które wcześniej zgłosiły swój udział w finale okręgowym. Naraziło to organizatorów
na straty finansowe, a podopiecznym tych kół
sprawiło zapewne ogromny zawód.
Komisja Konkursowa była pod wrażeniem
obszernej wiedzy uczestników na temat Unii
Europejskiej, jednak w dalszym ciągu dużym
mankamentem jest słaba znajomość wiedzy
filatelistycznej.
Każdy uczestnik finału został nagrodzony
wspaniałymi nagrodami filatelistycznymi
i rzeczowymi.
Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZO
Wielkopolskiego składa serdeczne podziękowania za ofiarowane nagrody następującym
instytucjom:
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• Poczta Polska, Dyrekcja Okręgu w Poznaniu
• Urząd Miejski w Poznaniu
• Biuro Kształtowania Relacji Społecznych
• Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu
• Wojewódzkie Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu
• Sklep Filatelistyczny Wawrzyńca Genei
w Poznaniu, ul. Św. Marcin 37
• Kol. Bronisław Jasicki, Wiceprezes ZO
Wielkopolskiego PZF.
Tą drogą wszystkim darczyńcom jeszcze
raz serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowanie kieruję do Dyrektora Szkoły, Pana
mgr. Remigiusza Warzechy, dzięki któremu
mogliśmy przeprowadzić nasz Konkurs,
a uczestnicy mieli wspaniałą przygodę ze
znaczkiem pocztowym.
Do zobaczenia w przyszłym roku z udziałem wszystkich zgłoszonych uczestników.
Jerzy Grabiak
Przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki
Młodzieżowej
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„UNIA EUROPEJSKA”
FINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU
FILATELISTYCZNEGO W TORUNIU
Miasto Mikołaja Kopernika, Toruń, gościło
w dniach 3.07-6.07.2003 r. uczestników finału
41. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Unia Europejska”. Okręg
Wielkopolski reprezentowany był w grupie
młodszej przez Paulinę Poprawską z Tuliszkowa (opiekun MKF Grażyna Tabaka), a w grupie
starszej przez Tomasza Fortuniaka z Gostynia
(opiekun Andrzej Świdurski).
Pierwszego dnia Komisja Sędziowska oceniała eksponaty przywiezione przez uczestników. 4 lipca otwarcia konkursu w Domu Artusa dokonał prezes Okręgu Toruńskiego PZF
kol. Bolesław Szymański, witając uczestników
finału oraz zaproszonych gości. W czasie
otwarcia przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF kol. Jerzy Białas
wręczył kol. Tomaszowi Fortuniakowi Złotą
Młodzieżową Odznakę Honorową.
Tego samego dnia czekał uczestników test
z wiedzy tematycznej i filatelistycznej (25
pytań), po przerwie każdy uczestnik budował
eksponat (1 + 4 karty). Wieczorem opiekunowie spotkali się z wiceprezesem ZG PZF kol.
Henrykiem Monkosem oraz członkami Komisji
ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF. W czasie spotkania omawiano sprawy związane
z działalnością kół młodzieżowych oraz ustalono miejsce i temat 42. finału. Przyszłoroczny
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finał odbędzie się w Chorzowie, a jego temat
to „Polscy olimpijczycy”.
Ścisły finał, który odbył się w sobotę 5 lipca,
przyniósł następujące rozstrzygnięcia:
Grupa młodsza:
• Remigiusz Chrostek – Okręg Wrocławski
• Anna Rzepa – Okręg Świętokrzyski
• Paulina Poprawska – Okręg Wielkopolski
Grupa starsza:
• Łukasz Białożyt – Okręg Beskidzki
• Mateusz Cybulski – Oddział Chorzów
• Agata Wypiór – Oddział Ruda Śląska
Reprezentant naszego Okręgu – Tomasz
Fortuniak – zajął dalsze miejsce.
Organizatorzy finału zapewnili uczestnikom dużo atrakcji, w tym:
• zwiedzanie Torunia,
• seans w planetarium,
• rejs statkiem po Wiśle,
• spotkanie w Europejskim Centrum
Współpracy Młodzieży,
• konkurs o Toruniu.
Ostatnim akcentem finału było wręczenie
wszystkim uczestnikom nagród i upominków.
Młodzi filateliści wyjeżdżali zadowoleni i pełni wrażeń, jakie spotkały ich w czasie pobytu
w grodzie Kopernika podczas finału.
Andrzej Świdurski
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2003.04.15. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Centralny Zarząd Poczty Polskiej jako datownik FDC. Datownik okrągły, o średnicy 38 mm,

z następującą treścią: „750-LECIE LOKACJI POZNANIA / 15.04.2003/ POZNAŃ 1”. Autorem
projektu jest prof. Andrzej Jeziorkowski.
2003.04.26. UP 61-740 Poznań 9. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik

wodzie napis: „MIĘDZYNARODOWY BIEG
ZJEDNOCZONEJ EUROPY / 27.04.2003 /
GNIEZNO 1”. W środku rysunek wież katedry
gnieźnieńskiej w otoczeniu 12 gwiazd Unii
Europejskiej.
2003.05.03. UP 64-200 Wolsztyn 1.
Datownik okolicznościowy wydany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik prostokątny, o wymiarach 41 × 35 mm,
z napisem w dymie parowozu z gwiazdkami:

okrągły, o średnicy 40 mm, z następującą treścią: „750-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH
/ ODNOWIENIE AKTU LOKACJI / 26.04.2003
POZNAŃ 9”. W środku rysunek króla Przemysła II na tronie na tle konturów miasta. Datownik projektował prof. Andrzej Jeziorkowski.
2003.04.27. UP 62-200 Gniezno 1.
Datownik okolicznościowy przygotowany
przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu.
Datownik okrągły, o średnicy 40 mm. Na ob-

„X PAROWOZOWY SHOW/ Wolsztyn 1 /
03.05.2003”. W środku rysunek parowozu.
2003.05.09 UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
okrągły, o średnicy 39 mm. Na obwodzie napis: „WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
ŚWIATOWEJ FEDERACJI MIĘDZYNARODOWYCH KONKURSÓW MUZYCZNYCH /
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stawiający rysunek budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu. Na obwodzie napis:
„MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZEÓW /
750-LECIE LOKACJI POZNANIA / MUZEUM
NARODOWE W POZNANIU / 15.05.2003 /
POZNAŃ 9”. Projekt w adaptacji Romualda
Synakiewicza.
2003.05.24. UP 62-510 Konin 2. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Polskie
Towarzystwo Numizmatyczne Oddział
750-LECIE LOKACJI POZNANIA / 09.05.2003 /
POZNAŃ 1”. W środku logo zgromadzenia.
2003.05.14 UP 60-700 Poznań 2. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik

owalny, o średnicy 30 × 40 mm. Na obwodzie napis: „XXII ZGROMADZENIE OGÓLNE
RADY GMIN I REGIONÓW EUROPY – CEMR
/ 750 LECIE LOKACJI POZNANIA / 14.05.2003
/ POZNAŃ 2”. W środku rysunek ratusza poznańskiego z wpisanym logo CEMR.
2003.05.15 UP 61-740 Poznań 9. Datownik okolicznościowy przygotowany
przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu.
Datownik okrągły, o średnicy 40 mm, przed-

w Koninie. Datownik owalny, o średnicy 29
× 40 mm, z rysunkiem słupa milowego. Na
obwodzie napis: „WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY / Delegatów Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego / 24.05.2003
/ KONIN 2”.
2003.05.24. UP 62-025 Kostrzyn Wielkopolski. Datownik przygotowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Datownik okrągły,
o średnicy 40 mm. Na obwodzie napis: „XXV

KURDESZ KASZTELAŃSKI / 24.05.2003 KOSTRZYN WLKP”.
2003.05.31 UP 63-800 GOSTYŃ POZNAŃSKI. Datownik przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
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Poczty w Pile. Datownik okrągły, o średnicy
40 mm. W środku logo imprezy. Na obwodzie napis: „I OGÓLNOPOLSKIE POTYCZKI
RODZINNE STRAŻAKÓW / 31.05.2003 /
WĄGROWIEC 1”.
2003.06.02 UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 39 mm, z następującą
owalny, o średnicy 30 × 40 mm. W środku
rysunek Jana Pawła II. Na obwodzie napis: „III
KONFERENCJA KOLEKCJONERÓW PAMIĄTEK JANA PAWŁA II / 31.05.2003 / GOSTYŃ
POZNAŃSKI”.
2003.05.31. UP 63-500 Ostrzeszów 1.
Datownik przygotowany przez Rejonowy
Urząd Poczty w Kaliszu. Datownik okrągły,

treścią: „ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
NA KONCEPCJĘ ODBUDOWY ZAMKU
KRÓLEWSKIEGO / 02.06.2003 / POZNAŃ 1”.
W środku element architektoniczny. Autorem
projektu jest prof. Andrzej Jeziorkowski.
2003.06.07. UP 62-800 KALISZ 1. Datownik przygotowany Zarząd Okręgu PZF w Poznaniu. Datownik owalny, o średnicy 31 ×
40 mm, z rysunkiem św. Józefa z dzieciątkiem.
o średnicy 40 mm. W środku herb Ostrzeszowa nad zarysem mapki powiatu ostrzeszowskiego. Na obwodzie napis: „III POWIATOWA
WYSTAWA GOSPODARCZA / 31.05.2003 /
OSTRZESZÓW 1”.
2003.05.31. UP 62-100 Wągrowiec 1. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd

Na obwodzie napis: „X ZJAZD KLUBU „ŚW.
GABRIEL” / 07.06.2003 KALISZ 1”.
2003.06.07. UP 62-200 Gniezno 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 40 mm. Na obwodzie
napis: „VII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
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Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 40 mm, z rysunkiem pięciu
świętych na tle bramy miejskiej. Na obwodzie
napis: 1000-LECIE GRODU MIĘDZYRZECZ
I MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI PIĘCIU BRACI
MIĘDZYRZECKICH / 15.06.2003 / MIĘDZYRZECZ 1”.
2003.06.15. UP 63-100 Śrem 1. Datownik
przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty
w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy
MŁODYCH LEDNICA 2000 – NABOŻEŃSTWO TALENTÓW / 15.06.2003 / GNIEZNO
1”. Na rysunku stylizowany krzyż.
2003.05.15 UP 61-740 Poznań 9. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dy-

rekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
okrągły, o średnicy 41 mm, przedstawiający
stragan jarmarczny na tle ratusza poznańskiego. Na obwodzie napis: „750-LECIE LOKACJI
POZNANIA – JARMARK ŚWIĘTOJAŃSKI /
14.65.2003 / POZNAŃ 9”. Projekt przygotował Lech Frąckowiak.
2003.06.15. UP 66-300 Międzyrzecz 1.
Datownik przygotowany przez Dyrekcję

38 mm, w środku rysunek przedstawiający
żaglówkę na rzece z podpisem: „POCZTA
RZECZNA”. Na obwodzie napis: „750-LECIE
LOKACJI ŚREMU / 15.06.2003 ŚREM 1”.
2003.06.20. UP 62-200 Gniezno 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 40 mm. Na obwodzie

napis: „RAJD ROWEROWO – AUTOKAROWY
– W EUROPEJSKIM ROKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / 20.06.2003 / GNIEZNO 1”. Na
rysunku logo imprezy.
2003.06.27. UP 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty. Datownik okrągły, o średnicy
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40 mm. W środku herb miasta, na obwodzie
napis: „700 – LAT GRODZISKA WIELKOPOLSKIEGO / 27.06.2003 / GRODZISK WIELKOPOLSKI. Projekt datownika adaptował Roman
Synakiewicz.
2003.06.29 UP 61-740 Poznań 9. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik

okrągły, o średnicy 41 mm, przedstawiający rysunek patronów Poznania z bukietem kwiatów
(róż). Na obwodzie napis: / 750-LECIE LOKACJI
POZNANIA / IMIENINY PATRONÓW MIASTA
POZNANIA / 29.06.2003 / POZNAŃ 9”. Projekt wykonał prof. Andrzej Jeziorkowski.
Kazimierz Krawiarz

EUROPEJSKIE ZESZYCIKI Z PIŁY
Rejonowy Urząd Poczty w Pile
przygotował bardzo interesujące
zeszyciki znaczkowe, nawiązujące
do starań Polski o przyjęcie w poczet
państw – członków Unii Europejskiej.
Ukazały się one w sprzedaży w maju

i czerwcu 2003 r. w nakładach po 500
egzemplarzy. Wszystkie zawierają po
pięć znaczków o wartości 1,20 zł
z cyklu „Europa - Polska”, które po
wydarciu z arkuszy sprzedażnych
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wklejone zostały do zeszycików. Na poprzedniej stronie reprodukujemy estetycznie wydrukowane pierwsze strony tych zeszytów.
Ponieważ przepisy pocztowe nie zabraniają
Rejonowym Urzędom Poczty tej działalności,
są to więc pełnoprawne zeszyciki i zasługują
na uwagę zbieraczy. Katalog Fischera 2003,
tom I, dzieli zeszyciki na wydania ogólnokrajowe i na wydania lokalne, przygotowywane przez Dyrekcje Okręgów Poczt. Nie
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kataloguje jednak, a szkoda, bardzo wielu
zeszycików przygotowywanych przez RUP
w Ciechanowie.
Poniżej reprodukuję okolicznościowy
folder z RUP w Pile, z maja 2003 r., wydany
w nakładzie 200 sztuk, z omawianymi znaczkami i tekstem „Ody do Radości” – hymnu Unii
Europejskiej.
Władysław Alexiewicz
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LUSTRZANY DATOWNIK OKOLICZNOŚCIOWY „POLSKA'93”
Od ŚWF POLSKA’93 w Poznaniu minęło
już wprawdzie dziesięć lat, a mimo to ostatnio
pojawiła się związana z nią nieznana ciekawostka. W czasie wystawy było w użyciu 15
datowników okolicznościowych. W ostatnim
dniu (16 maja), nazwanym „Dniem wystawców i prasy filatelistycznej”, udostępniono datownik okolicznościowy zaprojektowany przez
prof. Tadeusza Piskorskiego (ryc. 1).
Dzięki uprzejmości Kol. Macieja Podciechowskiego, który udostępnił mi do zbadania
i reprodukcji walory prezentowane poniżej,
mamy okazję zapoznać się z bardzo ciekawym

błędem tego stempla w postaci jego lustrzanej
odbitki, czyli rysunku lewoczytnego. Przedstawiamy ten datownik na okolicznościowej
kartce i na kartce przygotowanej jako przesyłka polecona, z okolicznościowa erką i datownikiem „Poznań 2 93-5-16.13 *AT*”.
Do stoiska ustawiła się oczywiście duża
kolejka. Jak doszło do pojawienia się tego
rodzaju błędu na tej rangi imprezie międzynarodowej? Rola projektanta ograniczała się
do przekazania Poczcie Polskiej projektu,
która sprawowała nadzór nad wykonaniem,
odbiorem i eksploatacją datownika. Można
domniemywać, iż w zakładzie graficznym kliszę odwzorowano odwrotnie, jako lustrzane
odbicie, i gotowy, nie sprawdzony datownik
trafił na stoisko.
Nie mam danych o zakładzie i szczegółach
ówczesnej technologii, dlatego apeluję do Czytelników o podzielenie się bliższymi informacjami o tym dotąd nie opisanym stemplu.
Janusz Berbeka
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POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
Pragnę, dzięki uprzejmości Kolegów Zdzisława Nowickiego oraz Bartosza i Wojciecha
Matelskich ze sklepu „Filatelistyka Poznańska
SC”, przedstawić reprodukcję nie opisanego
dotąd, nawet w ostatnio wydanej „Polskiej
cenzurze korespondencji w latach 1918-1922”

Bronisława Brzozowskiego i Jerzego Tokara,
stempla cenzury z Żydowa.
Stempel ten, o wymiarach 49 × 3,5 mm,
odbity został na kartce pocztowej wysłanej
do pobliskiego Witkowa w dniu 18 czerwca
1919 r. w kolorze szarym.

Na drugiej reprodukcji pokazuję kartkę
pocztową wysłaną 13 sierpnia 1919 r. z Poznania do Ostrowa Wlkp. Jest to przesyłka poczty
polowej, o czym zaświadcza pieczątka formacyjna: „Dowództwo 2 baonu telegrafistów
/ stemp. listowy” o średnicy 30 mm, odbity
w kolorze fioletowym.

Chciałbym zwrócić się z gorącym apelem
do wszystkich zainteresowanych o skatalogowanie znanych pieczęci listowych używanych
w jednostkach wojskowych Powstania, jako
współpocztowe znaki zwalniające przesyłki
od opłaty pocztowej. To wciąż wielka „biała
plama”!
Władysław Alexiewicz
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ZE ŚWIATA NAJCIEKAWSZYCH I NAJDROŻSZYCH ODWROTEK:
WOLNE MIASTO GDAŃSK, 1920 ROK, ODWROTKA RAMKI
W 1920 r. poczta Wolnego Miasta Gdańsk
wydała serię przedrukową znaczków oznaczoną w katalogu Michel #1-15. Znaczki te
ukazywały się od 14 czerwca do 15 grudnia
1920 r.. Były to znaczki Rzeszy Niemieckiej
typu Germania, przedrukowane z napisem
„Danzig” w gotyku, w kolorze czarnym. Jest
to tzw. nadruk berliński. Znaczek wartości
5 M to znaczek Rzeszy Niemieckiej, wydany
1 kwietnia 1902 r., oznaczony w katalogu
Michel jako #81B. Przedstawia on uroczyste
spotkanie z okazji powstania Rzeszy w sali białej zamku berlińskiego. Znaczek wydany został
w kolorach zielono-czarnym (ramka) i czerwonym (winieta). W górnej części ramki znajduje
się napis „DEUTSCHES REICH” oraz po obu
stronach nominał „5 M”. U doły ramki napis
„EIN REICH, EIN VOLK, EIN GOTT” (jedna
Rzesza, jeden naród, jeden Bóg). Arkusz drukarski obejmował 20 znaczków, drukowanych
w 4 poziomych rzędach po 5 znaczków.
Znaczki przedrukowe znajdowały się
w powszechnym użyciu. Ukazały się one
w nakładzie 381 600 sztuk, czyli przedrukowano 19 080 arkusików. Dopiero wiosną
1923 r. wybuchła bomba. Firma z Lipska
handlująca hurtowo znaczkami nieświadomie
sprzedała dziesięcioblok znaczkowy z pierwszego i drugiego rzędu oraz prawy dolny
pięcioblok arkusza odwrotki panu Maksowi
Bullmannowi, znanemu kupcowi i filateliście
z Lipska. Cztery dalsze znaczki – lewy dolny
czworoblok – również nierozpoznane, zostały
sprzedane do sklepu handlującego cygarami
i znaczkami, także w Lipsku. Z tych ostatnich
2 znaczki sprzedano pani, która zajmowała
się handlem znaczkami w Stuttgarcie. Dalsze
2 znaczki sprzedano kupcowi w Lipsku, panu
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Sperlingowi, który jako pierwszy rozpoznał
tę odwrotkę. Okazało się, że jest to odwrotka
ramki, a nie winiety. Sperling sprzedał jeden
znaczek panu M. Bullmannowi. Szesnaście
znaczków, które posiadał, pan Max Bullmann
sprzedał najprawdopodobniej Filipowi Kosackowi z Berlina. Pan Kosack sprzedał następnie
wszystkie znaczki (10-blok, 5-blok i znaczek
pojedynczy) do USA.
W latach 50. i 60. ubiegłego stulecia
odwrotki te znajdowały się w eksponatach
znanych filatelistów w Szwajcarii (pan F. Vaselli, nr 19; czworoblok znaczków 1, 2, 5 i 7
posiadała firma Robson–Lowe w Bazylei, nr 4
u innego filatelisty), Niemiec (dr Marx i Braus
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– nr 16 z numerem zamówienia na marginesie
HH 3376.20; dr Schweiger – nr 18; Hochkeppler – nr 13). Czworoblok szwajcarski został
wystawiony na aukcji 15 marca 1968 r. Dwie
następne odwrotki znajdowały się w zbiorach
panów Leopolda i Bernarda A. Hennigów
w USA. Cztery kolejne, czy też pozostałe
odwrotki znajdowały się najprawdopodobniej
także w USA. Znaczek z pola 16. znalazł się
już na 47. aukcji firmy Kohlera w 1927 r. Później znalazł się on w zbiorze pana Bernarda A.
Henniga i w 1992 r. znalazł się na aukcji z ce-

ną wywoławczą 20.000 DM. Drugi znaczek,
również z tej kolekcji, ale bez marginesów, także pojawił się na aukcji w tymże roku, z ceną
wywoławczą 15.000 DM.
Ostatnio, na 39. Hanzeatyckiej Aukcji
Znaczków, jaka odbyła się w dniach 2427.04.2002 odwrotkę z dolnym marginesem,
fragmentem 0 i 1 na środku (1920 rok). – sprzedano za 17.000 € (wycena w katalogu Michel
15.000 €).
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

Serdeczne życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
i pogody ducha
w Nowym Roku 2004
składają

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF
i Redakcja „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”
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SYMBOLICZNE ZILUSTROWANIE WIATRÓW
W FILATELISTYCE TEMATYCZNEJ – WIEŻA WIATRÓW
W ATENACH
W niektórych starożytnych cywilizacjach
wiatr symbolizował siły boskie. Nic też dziwnego, iż uważnie przyglądano się temu zjawisku, zastanawiano się nad jego powstawaniem,
nad jego rodzajami. W cywilizacji helleńskiej
już znany filozof i uczony Arystoteles ze Stagiry (384-322 przed Chrystusem) opisał 8 rodzajów wiatrów. Wiatry te zostały symbolicznie
zilustrowane na zbudowanej w I wieku przed
Chrystusem (ok. roku 50) „wieży wiatrów”
w Atenach. Konstruktorem tej ośmiokątnej
wieży z białego marmuru był grecki architekt
i astronom Andronikos z Kyrrhos. Wieża ma
ponad 12 metrów wysokości i spoczywa na
trzech stopniach. Posiada ona zegar słoneczny,
skomplikowany zegar wodny, a na jej szczycie
umieszczono wiatrowskaz, który uważany jest
za pierwszy w świecie. Jak wynika z zapisów
historycznych, wiatrowskaz przedstawiał boga
mórz Trytona, którego głowa i tors miały kształt
ludzki, a reszta przypominała rybę. Prawdopodobnie miał on długość 1,5-2,5 m, a trzymany
w prawej ręce „harpun” wskazywał kierunek,

z którego wiał wiatr. Na każdej płaszczyźnie
wieży twórca umieścił rzeźbę bóstwa danego
wiatru w ten sposób, że wiatr wiał na swoje bóstwo. Tak postał swoisty „kompas wiatrów”. Na
poszczególnych płaszczyznach znajdują się:
Kierunek
wiatru

Bóstwo
wiatru

Rzeźba

północny

Boreas

człowiek ubrany w ciepłe
ubranie, dmący w skręconą
konchę (muszlę)

północno-wschodni

Kaikias

człowiek niosący na tarczy
pełno małych okrągłych kulek,
najprawdopodobniej ziarenek
gradu, i rozsiewający je

wschodni

Apeliotes

młodzieniec trzymający w zagiętej szacie pełno owoców
i zbóż

południowo-wschodni

Euros

starzec ściśle owinięty szatą
chroniącą przed zjawiskami
pogody

południowy

Notos

człowiek opróżniający urnę,
wywołując krople deszczu

południowo-zachodni

Lips

chłopiec dzierżący ster okrętu,
obiecujący dobry wiatr do
żeglowania

zachodni

Zephyros

młodzieniec niosący kwiaty
do nieba

północno-zachodni

Skiron

brodaty mężczyzna niosący
naczynie z brązu pełne gorącego węgla i popiołu

We wczesnym okresie chrześcijaństwa
wieża wiatrów została zamieniona na kościół.
Przez wieki znalazła się ona prawie całkowicie
pod ziemią. Około 1840 r. odkopano ją i następnie odrestaurowano. Obecnie wieża wiatrów jest jedną z atrakcji turystycznych Aten.
W latach 1942 i 1943 poczta Grecji wydała
serię znaczków lotniczych z rzeźbami z wieży
wiatrów. Znaczki te – numery wg katalogu Michel – przedstawiają następujące bóstwa:
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wydane 15.08.1942:
#452 – 2 Dr, zielony – Boreas,
#453 – 5 Dr, czerwony – Notos,
#454 – 10 Dr, ciemnokarminowo-brązowy – Apeliotes,
#455 – 20 Dr, niebieski – Lips,
#456 – 25 Dr, brązowo-czerwony – Zephyros,
#457 – 50 Dr, czarno-szary – Kekias,
wydane 15.09.1943, zmienione kolory:
#458 – 10 Dr, karminowo-czerwony/
brązowo-czerwony – Apeliotes,
#459 – 25 Dr, ciemnoniebiesko-zielony
– Zephyros,
#460 – 50 Dr, fioletowo-niebieski – Kekias,
#461 – 100 Dr, czarno-szary – Boreas,
#462 – 200 Dr, żółto-czerwono-liliowy
– Euros,
#463 – 400 Dr, niebiesko-szary – Skiron,
Niektóre znaczki z wydania w roku 1943
trzykrotnie przedrukowywano. Pierwszy to
niebieski przedruk „Bombardowanie Pireusu
11.1.1944 DR 100.000” – „ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11-1-1944 ΔΡ. 100.000” – znaczki
te ukazały się 11.06.1944. Piszą o nich m.in.
A. Virvilis oraz w skróconej wersji na łamach
WWF opisze je autor niniejszego opracowania.
Numery tych znaczków w katalogu Michla to

(stary numer/nowy numer): #458/#X; #459/#XI;
#460/#XII; #461/#XIII i #462/#XIV.
Drugi nadruk to fioletowy nadruk
„ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΕΞΟΧΑΙ ΔΡ. 50.000+450.000”,
czyli „Obozy wypoczynkowe dla dzieci DRS
50.000 + 450.000”, jakie ukazały się 20 lipca
1944 r. O nich także pisze A. Virvilis. Numery
tych znaczków w katalogu Michla to (stary
numer/nowy numer): #458/#490; #459/#491;
#460/#492; #461/#493 i #462/#494.
Wreszcie 6 marca 1946 r. na dwóch znaczkach dokonano nadruku nowej wartości: na
znaczku #458 - nowy #515 10 Dr w kolorze
karminowo-czerwonym /brązowo-czerwonym,
na znaczku #460/#516 50 Dr w kolorze fioletowo-niebieskim.
Jak widzimy, istnieje wiele znaczków Grecji ilustrujących bóstwa wiatrów. Mogą one
stanowić cenny element eksponatu tematycznego, w którym zawsze demonstrujemy naszą
wiedzę, a więc mówmy poprzez te znaczki
o pogodzie, o symbolice, o Arystotelesie itp.
Ale pamiętajmy – należy je umiejętnie opisać
i wstawić w eksponacie w miejscu bardzo
uzasadnionym.
Virvilis A.B.: Historia serii przedrukowej „Bombardowanie Pireusu 11.1.1944”. HBBF (w druku 2003).

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

Z GŁĘBI ZIEMI NA SZCZYTY

EKSPONATY TEMATYCZNE POŚWIĘCONE WULKANOM, ROPIE NAFTOWEJ,
MINERAŁOM I HISTORII ALPINIZMU
W kolejnym odcinku omawiania najciekawszych eksponatów tematycznych zajmę
się opracowaniami, które dotyczą tajemnic
ziemi, zasobom pozyskiwanym z ziemi oraz
alpinizmowi, dzięki któremu możemy podziwiać piękno naszej planety.
Jednymi z najbardziej widowiskowych
i najbardziej znanych zjawisk są wybuchy
wulkaniczne – piękne dla obserwatorów,
wciąż tajemnicze dla badaczy i częstokroć
bardzo niebezpieczne dla okolicznych mieszkańców. Wielokrotnie obserwowano skutki
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ich erupcji w miejscach znacznie oddalonych
od ziejącego krateru. Erupcje wulkanów z tryskającą, gorąca i płynną lawą, gradem skał,
podziemnymi grzmotami i trzęsieniami ziemi
to miejsca wyjątkowo tajemnicze i groźne.
Interesujących informacji o wulkanach dostarcza strona http://overburner.w.interia.pl/
wulkany.html. Autor podaje, iż Grecy uważali
wulkany za siedzibę boga Hefajstosa i miejsce
walk gigantów i tytanów z bogami. Platon
natomiast uważał, że popioły wulkaniczne
pochodzą z podziemnej rzeki Piryflegeton.
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„Ziemia zieje ogniem” – aktywność
wulkaniczna i jej formy objawowe

Z kolei gorące źródła miały potwierdzać istnienie podziemnej rzeki, a ognie rzeczywiście
pochodzą z wnętrza ziemi. W średniowieczu
rzeka Platona zamieniła się w piekło; być może
powszechne wyobrażenie piekła wzięło się
od Piryflegotonu. Historia ludzkości jest dość
bogata w opisy wybuchów wulkanów. Po raz
pierwszy termin „wulkan” wprowadził sławny
geograf Bernhardus Valerius, autor dzieła pt.
Geographia generalis (1650), w którym podał
położenie ówcześnie znanych wulkanów.
Obecnie do największych wulkanów świata należą wulkany hawajskie: Mauna Kea
– 4214 m i Mauna Loa – 4168 m n.p.m. Ponieważ wyrastają z głębin morskich sięgających
5000 m, są one największymi górami świata.
Największym wulkanem na świecie jest Aconcagua – 6960 m.
Wszyscy filateliści ze swych lat młodości
pamiętają piękne znaczki Islandii z wulkanami. Do tego znaczki krajów Ameryki Południowej – jakież to cudowne walory. Nic więc
dziwnego, iż na wystawach filatelistycznych

pojawiają się eksponaty dotyczące wulkanów.
Jednym z nich jest opracowanie kol. Manfreda
Friedricha z Niemiec, zatytułowane „Ziemia
zieje ogniem” – aktywność wulkaniczna i jej
formy objawowe. Za eksponat ten na wystawie
AMPHILEX 2002 autor uzyskał medal pozłacany (83 pkt.). Oto plan tego bardzo ciekawego
eksponatu:
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1. Początki aktywności wulkanicznej
1.1. Wczesna aktywność wulkaniczna
skorupy ziemskiej
1.2. Formy pozaziemskiej aktywności
wulkanicznej
2. Prawieczna siła aktywności wulkanicznej
2.1. Wewnętrzna budowa skorupy ziemskiej
2.2. Płyty tektoniczne i aktywność wulkaniczna
2.3. Formy wczesnej aktywności wulkanicznej
3. Wulkany – miejsca wydobywania się materiałów wulkanicznych i ich formy
3.1. Magma – źródło produktów wulkanicznych
3.2. Budowa wulkanów – tysiące twarzy
4. Różnorodność objawów obecnej aktywności wulkanicznej
4.1. Aktywność wulkaniczna oceanicznych
stref ryftowych („Sea floor spreading process”)
4.2. Strefy podwodnej aktywności wulkanicznej w oceanach – zasięgi – gorące
punkty
4.3. Wybuchy wulkanów w strefach subdukcyjnych – „ognisty pas ziemi”
4.4. Aktywność wulkaniczna formująca
rzeźbę kontynentów, rozwój stref
rozprzestrzeniania się
4.5. Wulkaniczne wyziewy gazów i zjawiska powulkaniczne
5. Niszcząca siła
5.1. Katastrofy wulkaniczne w czasach
prehistorycznych
5.2. Znaczące katastrofy wulkaniczne
w czasie historycznym
6. Fascynacja ludzi procesami wulkanicznymi
6.1. Wulkany w mitologii i legendach
6.2. Miejsca kultu i ceremoni religijnych
6.3. Symboliczne przedstawienia wulkanów
6.4. Śladami tajemnic wulkanów
7. Niebezpieczeństwa i korzyści z wulkanów
7.1. W poszukiwaniu ochrony
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7.2. Życie z wulkanem
7.3. Parki narodowe na „gorącym gruncie”
7.4. Pośrednie wykorzystanie zjawisk wulkanicznych
7.5. Wykorzystanie ciepła z wulkanów
Kolejny eksponat dotyczy ropy naftowej,
która jest źródłem bogactwa mieszkańców,
ale także źródłem wielu wojen i konfliktów.
Temat ten w filatelistyce jest stosunkowo często zbierany i wystawiany. Pamiętamy kilka
eksponatów krajowych z tego zakresu, ale
w ostatnich latach zniknęły one z horyzontu.
Na światowych wystawach filatelistycznych
do najlepszych z tego zakresu należy opracowanie kol. Chang Han Kima (Korea), zatytułowane „Nieoceniona ropa naftowa”. Za swe
opracowanie wystawca uzyskał następujące
wyróżnienia: INDEPEX’97 – V83 pkt., CHINA’99 – V84 pkt., PHILANIPPON’01 – LV85
pkt., PHILAKOREA 2002 – LV85 pkt. Oto plan
tego eksponatu:

4.

5.

Nieoceniona ropa naftowa
1. Co to jest ropa naftowa?
1.1. Pochodzenie i źródła wydobywanych
paliw
1.2. Pokrewny ropie naftowej – węgiel
1.3. Czarne złoto – nieoczyszczona ropa
naftowa
1.4. Lotne postacie ropy naftowej – gaz
naturalny
2. Historia przemysłu naftowego
2.1. Wczesne wykorzystywanie w historii
ludzkości
2.2. Produkcja komercyjna z wież Drake’a
2.3. Utworzenie „siedmiu sióstr”*
2.4. Niezbędne dostawy wojenne w czasie
II wojny światowej
2.5. OPEC i kryzysy naftowe
3. Poszukiwanie ropy naftowej i produkcja
3.1. Poszukiwanie ropy naftowej – przewidywanie zasobności i eksploatacji

6.

7.

3.2. Wieże wiertnicze i produkcja ropy
naftowej
3.3. Rozwój pól naftowych i gazowych
Proces rafinowania i kontrola jakości
4.1. Rafinerie i ich lokalizacja
4.2. Główne procesy rafinacji i ich kontrola
4.3. Kontrola jakości i zabezpieczenia
Magazynowanie ropy naftowej i jej transport
5.1. Magazyny ropy naftowej i ich urządzenia
5.2. Środki transportu ropy naftowej
Produkty główne i pochodne otrzymywane
z ropy naftowej
6.1. LPG – jasne i czyste paliwo
6.2. Nafta – podstawa przemysłu petrochemicznego
6.3. Benzyna – benzyna silnikowa, lotnicza
i przemysłowa
6.4. Kerosen – olej paliwowy. Paliwo dla
odrzutowców i paliwo dla rakiet
6.5. Olej paliwowy – olej gazowy i pozostałości
6.6. Cenne produkty – smary, wosk, asfalt,
siarka
Środowisko, bezpieczeństwo i oszczędzanie energii
7.1. Zachowanie środowiska i jego ochrona
7.2. Bezpieczeństwo w przemyśle petrochemicznym
7.3. Oszczędzanie energii i rozwój

* W latach 70. większość międzynarodowego handlu „czarnym złotem” kontrolowało „siedem sióstr”: Standard
Oil Co. New Jersey (Exxon), Royal Duch Shell, British Petroleum Co. Ltd (BP), Mobil Oil Corp., Standard Oil Co. of
California (Chevron), Texaco Inc. oraz Gulf Oil Corp.
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Ropę naftową, podobnie jak gaz ziemny
i bezpostaciowe ciała stałe (przykładowo
– szkliwa wulkaniczne), zaliczamy do substancji mineralnych. Minerały natomiast – wg
definicji naukowej, to „każda faza krystaliczna
lub amorficzna o ściśle określonej i powtarzalnej charakterystyce fizykochemicznej, powstała w naturze lub jako efekt technologicznego
przetworzenia surowców naturalnych, jeżeli
jej analog był znaleziony w naturze” (Andrzej
Szymański: Mineralogia techniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN 1997). Wynika z powyższego, że minerały mogą być zbudowane
zarówno z pierwiastków, jak i ze związków
chemicznych. Wśród minerałów mamy więc
minerały naturalne, jak i syntetyczne (najlepszym tego przykładem są diamenty naturalne
i diamenty syntetyczne).
Jednym z ciekawszych eksponatów dotyczących minerałów jest opracowanie kol.
Josefa Charracha (Izrael), zatytułowane „Minerały: z głębi ziemi do klejnotów królewskich”.
Za eksponat ten wystawca otrzymał następujące wyróżnienia: HAFNIA 01 – V82 pkt.,
PHILAKOREA 2002 – V82 pkt. Autor bardzo
szeroko ujął problem minerałów, przedstawił
go w rozległym kontekście kultury, techniki,
a nawet polityki. Plan tego eksponatu to:

Minerały: z głębi ziemi do klejnotów
królewskich
Część I. Przyroda „pracuje” nad pierwiastkami
wytwarzając egzotyczne struktury
1. Minerały w skorupie ziemskiej: spojrzenie
na ich powstawanie
1.1. Budowa i skład ziemi
1.2. Minerały znajdowane w skałach wulkanicznych: ewolucja magmy w czasie ochładzania się
1.3. Minerały znajdowane w skałach
osadowych: odkładanie się jednoczasowe
1.4. Minerały znajdowane w skałach metamorficznych: transformacja wywołana
temperaturą i ciśnieniem
2. Powstawanie złogów minerałów: koncentracja minerałów
2.1. Proces wzbogacania w magmie
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2.2. Depozyty warstwowe powstające
z odkładania się z wód
2.3. Depozyty powstające w pobliżu
powierzchni: wzbogacanie dzięki
zjawiskom klimatycznym
Część II. Spotkania człowieka z minerałami:
wzbogacenie życia i samopoczucia, lecz wykorzystywanie zasobów ziemi
3. Miejsce minerałów w historii człowieka:
rozwój połączony z nowymi odkryciami
3.1. Odkrycia złogów minerałów
3.2. Minerały w ewolucji kultury człowieka: od wieku kamiennego do rewolucji
przemysłowej
3.3. Minerały w rozwoju nauki: wczesne
klasyfikacje minerałów i ich pierwiastków
3.4. Wiek gorączki złota: wzbogacenie
rządowych skarbców
3.5. Pogoń za bogactwem: poszukiwanie
minerałów
3.6. Socjalne wpływy górnictwa: zawód
o wysokim ryzyku
3.7. Minerały na służbie zdrowia i medycyny
4. Od odkrycia do konsumenta w wieku technologicznym
4.1. Zawodowe poszukiwania złogów
minerałów
4.2. Finansowanie projektów górniczych:
operacja kapitałowa o wysokim ryzyku
4.3. Górnictwo: eksploatacja zasobów
z głębokości
4.4. Od przetwarzanie urobku do rafinacji:
od skały do czystych metali
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4.5. Marketing: transport komercyjny
i handel
5. Wykorzystywanie w czasach obecnych:
zastosowanie w nauce i technologii
5.1. Konstrukcje: masowe wykorzystywanie skał i minerałów
5.2. Transport: wszędzie widoczne metale
5.3. Energia: produkcja i dostarczanie
elektryczności
5.4. Przemysł chemiczny: od minerałów do
związków chemicznych
5.5. Współczesne technologie: od tranzystora do mikrochipów i dalej
5.6. Środki płatnicze i biżuteria: cudowny
świat cennych metali i klejnotów
6. Wpływ górnictwa na środowisko: spojrzenie w przyszłość
6.1. Zapotrzebowanie na minerały: wpływ
wzrostu populacji i/lub wojen
6.2. Zastępowanie i ponowne wykorzystywanie: oszczędzanie cennych
materiałów
6.3. Zanieczyszczenie: spuścizna złych
praktyk w przemyśle górniczym
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6.4. Zabezpieczanie szkodliwych odpadów: ostateczne pogrzebanie problemów społeczeństw przemysłowych
6.5. Unowocześnianie kopalni: próba zachowania środowiska
Ale z głębin ziemi wejdźmy na szczyty, też
częstokroć będące minerałami. Wysokie szczyty to także niedostępny lub mało dostępny
świat. Ale od czego są alpiniści czy himalaiści?
O historii alpinizmu mówi ciekawy eksponat
dr. Petera Suchadolca (Słowenia), zatytułowany
„Podbój niedostępnego świata – historia alpinizmu”. Za eksponat ten wystawca uzyskał
następujące wyróżnienia: LONDON 2000
– V80 pkt., HAFNIA 01 – V82 pkt., PHILAKOREA 2002 – LV85 pkt. W kraju mamy wielu
zbieraczy gór, sądzę więc, że zainteresuje ich
plan tego eksponatu:

Podbój niedostępnego świata – historia
alpinizmu
1. Prehistoria alpinizmu
1.1. Mitologiczne początki
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Podboje wojenne
Drogi handlowe
Pierwsze znane wejścia
Motywacje religijne
Motywacje trwałe
Motywacje naukowe
Pierwsze wpływy na sztukę i literaturę
1.9. Prekursorzy alpinizmu
2. Alpy – narodziny i rozwój alpinizmu
2.1. Narodziny alpinizmu – szczyty Triglaw
i Mont Blanc
2.2. Alpinizm w „pieluszkach”
2.3. Organizacje skupiające alpinistów
2.4. Złoty wiek alpinizmu
2.5. Alpinizm bez przewodników
2.6. Rewolucja we wschodnich Alpach
2.7. Drogi i kolejki kablowe przynoszą
nowych alpinistów
2.8. Ostatnie problemy w Alpach
2.9. Sztuczne ściany wspinaczkowe
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2.10. Wolne wspinanie się.
3. Ekspedycje w inne góry
3.1. Kaukaz – teren ćwiczeń dla przyszłych
ekspedycji
3.2. Ameryki – przygotowanie do Himalajów
3.3. Z Afryki i Nowej Zelandii do Azji
3.4. Zdobycie gigantów
3.5. Podbój Mt Everestu – dachu świata
3.6. Dokąd zmierza alpinizm?
Jako ilustrację artykułu zamieszczam piękne wulkany – Wezuwiusz z Pompei (Włochy),
góry – czyli widok na Honolulu, Hawaje, Scott
#75 z 1894 r., minerał uranit na znaczku Zairu,
wieże wiertnicze na znaczku Wenezueli – Sc
#C113 z 1938 r. (lotniczy) oraz piękną próbę
znaczka USA z 1898 roku – Sc#288, Fremont
w Górach Skalistych.
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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KASOWNIK STACJI
PARYSKIEJ POCZTY PNEUMATYCZNEJ NA PL. CHOPIN
Na placu Chopina w Paryżu mieścił się,
niemal od początku XX w., urząd pocztowy
PARIS XVI, używający datowników z nazwą
placu w dolnej części otoku – najwcześniejszy
znany autorowi pochodzi z dnia 11 grudnia

całostki: sekretniki i kartki pocztowe zmniejszonego formatu, z napisem na znaczku „TELEGRAPHE”. Poczta pneumatyczna uważana
więc była za usługę telegraficzną. Zapewniała
dostarczenie przesyłki adresatowi w obrębie

1901 r. Znane są różne ich typy, a przesyłki
z datownikami tego urzędu są poszukiwane
przez zbieraczy tematów muzyka i polonica.
Okazuje się, że na placu Chopina mieściła
się również stacja poczty pneumatycznej,
stosująca własny kasownik odrębnego wzoru,
ale również z napisem „PL. CHOPIN”. Poczta
pneumatyczna uruchomiona została w Paryżu
w 1866 r., by funkcjonować przez kilkadziesiąt
lat. Zbudowano sieć podziemnych rur, którymi
przepychano za pomocą sprężonego powietrza
metalowe puszki zawierające korespondencję.
Dla celów tej poczty wydawano specjalne

stolicy w ciągu kilku godzin i dlatego datowniki poczty pneumatycznej posiadały godzinnik
z minutami, co nie jest powszechnie spotykane
w zwykłych datownikach pocztowych.
Na rycinie pokazujemy sekretnik poczty
pneumatycznej ze znaczkiem barwy czerwonej o nominale 30 c., nadany na stacji „PARIS
XVI – PL. CHOPIN” w dniu 12 czerwca 1903 r.
o godz. 4:25 po południu. Jednoobwódkowy
kasownik o średnicy 29 mm odbity jest na tej
całostce dwukrotnie tuszem niebieskim.
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Jerzy Bartke
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KLASYKI TEMATU „POLONICA”

Opiszę starsze przesyłki ze Stanów Zjednoczonych.
Pierwsza z nich to
piękny przedznaczkowy list z 16 XII 1843 r.,
wysłany z urzędu pocztowego „Warsaw, N.Y.”
do miejscowości Batavia. Oprócz okrągłego
datownika zawiera on
stempelek „PAID” (opłacono) i cyfrę „6” jako
pokwitowanie opłaty
sześciu centów. Oba
stemple odbito w kolorze
czerwonym.
Obok widać całostkę, wysłaną 12 marca
1917 r. z urzędu pocztowego „Sandusky, Ohio”
do Jamestown w stanie
New York. Zwraca uwagę ciekawy typ stempla
mechanicznego.
Ostatni reprodukowany list wysłano 28 marca
1915 r. z urzędu Pulaski
w stanie Tennesie do
Orlando na Florydzie,
gdzie został następnego
dnia przeadresowany,
ostemplowany i wysłany
w dalszą drogę.
Władysław
Alexiewicz
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NOWOŚCI TEMATU „POLONICA”
Nowości poloników jest, jak zawsze, bardzo dużo. Zacznę od najnowszych rytów Czesława Słani. Wyspy Owcze wprowadziły do obiegu 22 IX 2003 r. piękny
blok, o wartości nominalnej 25 koron,
z napisem na marginesie, iż jest to setny znaczek Mistrza dla ich administracji pocztowej. W Gibraltarze wydano
21 VI 2003 r. rytowany przez Słanię
znaczek do przesyłek ekspresowych
na obszarze Zjednoczonego Królestwa (United Kingdom), bez podania
wartości nominalnej, tak zwany NVI
(No value indicated), wynoszącej jak
na razie 3 funty szterlingi (GBP). Na
znaczku pokazano skałę Gibraltaru,
wieżę zegara „Big Ben” w Londynie
oraz jerzyka w locie.
Piękna wspólna emisja Hongkongu
i Szwecji zawiera po cztery znaczki,
dzieła Czesława Słani, wydane w zeszycikach.
Pewnym zaskoczeniem dla zbieraczy
samych znaczków jest nowa emisja w Wielkiej Brytanii różnych pocztowych kuponów
– „British Postal Orders”, przeznaczonych
do realizacji w Zjednoczonym Królestwie,
o wartościach nominalnych od 50 pensów do
20 funtów szterlingów. Wydano 13 różnych
wartości, a każdy formularz ozdabia przepięk-

ny portret Królowej Elżbiety II rytowany przez
Czesława Słanię.

Reprodukujemy cztery
datowniki ze Stanów Zjednoczonych. Dwa pierwsze,
okolicznościowe, uświetniły
obchody 150-lecia miejscowości Krakow i Leopolis
(Lwów) w stanie Wisconsin.
Kolejne dwa datowniki
pochodzą z Geneseo (Gniezno) w stanie New York
oraz z Posen (oczywiście
Poznań) w stanie Illinois.
Warto zwrócić uwagę na
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nalepiony znaczek drukowany w automacie:
„U.S.POSTAGE PAID, POSEN, IL 60469”.
Niezależnie od tego, czy jest to znaczek, czy
nalepka frankatury mechanicznej, warto mieć
taką przesyłkę w zbiorze poloników czy też
„posnanianów”.
Reprodukuję trzy ciekawe stemple
z Włoch. Pierwszy z nich, Roma San Pietro
z 18 V 2003 r., upamiętnia m.in. kanonizację
Józefa Sebastiana Pelczara i Urszuli Ledóchowskiej, drugi z Ferrary, stosowany 31 V 2003 r.,
przypomina o 500. rocznicy uzyskania przez
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Mikołaja Kopernika doktoratu z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Ferrarze.
Kolejny włoski datownik z Rzymu, z dnia
14 X 2003 r., jest datownikiem pierwszego
dnia obiegu kartki pocztowej (patrz s. 102) ze
znaczkiem 0,41 , poświęconej Janowi Pawłowi II. Napis na kartce: „La mia Seconda Patria
/ Giovanni Paolo II, Ambasciatore della lingua
italiana nel mondo” (Moja Druga Ojczyzna,
Jan Paweł II ambasadorem włoskiego języka
na świecie) wyraźnie obrazuje szacunek dla
osoby Ojca Świętego we Włoszech.
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Reprodukujemy także kilka najnowszych
datowników okolicznościowych poświęconych Ojcu Świętemu.
Władysław Alexiewicz

BIBLIOGRAFIA POLONIKÓW
„Przegląd Filatelistyczny”, nr 6/2003, s. 2730; nr 7/2003, s. 28-30, nr 8, s. 27-29, nr 9,
s. 20-23.
Henryk Monkos, Czesław Słania – grawer
wszechczasów i jego arcydzieła.
Znany wystawca, publicysta i wiceprezes ZG
PZF prezentuje opracowany przez siebie eksponat, przygotowany w związku z 80. rocznicą urodzin światowej sławy artysty grawera.
„Przegląd Filatelistyczny”, nr 9/2003, s. 7-11.
Stanisław Fołta, Adam Kielbasa-Schoeni,
Stefan Jakucewicz, Pierwszy polski znaczek
z... kuźni. Autorzy opisują, wbrew tytułowi,
tajniki powstania dwu znaczków: watykań-
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skiego i polskiego, poświęconych srebrnemu
jubileuszowi XXV-lecia pontyfikatu Jana Pawła
II i wydrukowanych na srebrnej folii.
„Święty Gabriel” – Informator klubowy, nr 76,
wrzesień 2003.
Arkadiusz Waliński, Jan Paweł II na znakach
pocztowych, s. 9.
Bogdan Michalak, Watykan, s. 20.
„Znaczki dla Ciebie”, 2003.
W nowym miesięczniku (adres redakcji: ul.
Nowoursynowska 145 F, lok. 91; 02-776 Warszawa), ukazuje się jako dodatek katalog:
Ks. prof. Waldemar Chrostowski, Jan Paweł II
na znaczkach pocztowych świata.
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W czterech pierwszych częściach autor opisał,
i zaproponował wycenę, 89 emisji papieskich
z lat 1979-1986.
Redakcji serdecznie życzymy sukcesów!
„Znaczki dla Ciebie”, nr 4, wrzesień 2003,
s. 2-6.
Józef Sawiński, To skandal!!! Poczta Polska
sprzedaje pakiety z pirackimi emisjami znaczków i bloków z wizerunkiem papieża Jana
Pawła II.
Autor opisuje i pyta o winnych smutnej
sytuacji, iż takie fantazyjne pseudoznaczki
sprzedawane są pod szyldem Poczty Polskiej,

spekulacyjne – fantazyjne druki, mające naśladować znaczki, z następującymi nazwami
„państw”:
RWANDA, KYRGYZSTAN, TURKMENISTAN,
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO,
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE – (Wybrzeże Kości Słoniowej), TAJIKISTAN - (Tadżykistan)
REPUBLIQUE DU BENIN,
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE.
Nie dajmy się oszukać, nie kupujmy tych
obrazków!!!
Władysław Alexiewicz

NIE DAJMY SIĘ OSZUKAĆ!
Od kilku już lat w handlu i na spotkaniach
wymiennych oferowane są duże ilości fantazyjnych „pseudoznaczków”, zarówno z nazwami
państw istniejących, jak i z nazwami wymyślonymi. Rzecz dotyczy wszystkich chyba popularnych tematów, w tej notatce chcę się jednak
zająć tylko emisjami papieskimi.
W dziele Arkadiusza Walińskiego Papież
Jan Paweł II na znaczkach pocztowych 19972001, wydanym prywatnie przez autora,
można znaleźć ostrzeżenia przed nabywaniem takich pseudoemisji z Angoli i „Turkmenistanu”. Wydawcy katalogu Scott umieścili
je wśród produktów prywatnych osób, nie
autoryzowanych przez odpowiednie zarządy
pocztowe. Wątpliwości co do rzetelności
budzą także emisje Tadżykistanu, Kirgistanu,
Laosu i Rwandy.
Niedawno w miesięczniku „Michel-Rundschau” ostrzeżono zbieraczy przed produktami z napisem: „REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE
MAURITANIE”, nie tylko papieskimi. Jednak
w związku z jubileuszem XXV-lecia pontyfikatu Jana Pawła II złodzieje poszli na całość.
Znanych jest wiele takich pseudoznaczków
z wspomnianej tu „Mauretanii”, i – co gorsza
– wiele innych pirackich wydań z nazwami
innych państw. Niektóre z nich mają prawie
identyczny układ graficzny. Dla wielu takich
chwastów, z nazwami państw z francuskiej
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strefy językowej, charakterystyczne są napisy
w języku angielskim, a nie francuskim. Fałszerze „stworzyli” nawet cały szereg dziwacznych
państewek, wymienię tylko kilka: Saarema,
Gagauzia, Kamchatka, Koriakia... Nie sposób
wypisać wszystkich! Takich pseudoemisji znanych jest kilkaset! Znane są nawet fantazyjne
kartki pocztowe z Janem Pawłem II, rzekomo
z Ukrainy.
Istnieje poważna obawa, iż niektóre
z takich chwastów trafią do cyklu papieskiego opracowywanego przez Wojciecha
Henrykowskiego w „Filateliście”. Ostrzec
zbieraczy można przecież tylko po ukazaniu
się chwastów, a trafiają one szybko na rynek!
Ostatnio moje (prywatne, subiektywne) wątpliwości wzbudza zalew „papaliów” z napisami
„S.TOME E PRINCIPE” i datą 2003. Są ładne,
razem z Papieżem znalazł się na niektórych
Mikołaj Kopernik. Jest ich tak dużo, że wydają
się być wydaniami nielegalnymi. Sprawa jest
trudna, wiadomo, iż najdłuższa jak dotąd seria
papieska, którą tworzy cykl poświęcony pielgrzymkom, z Tanzanii, kontynuowany (ta sama
forma graficzna!) przez Gambię i Liberię, jest
wydaniem prawdziwym.
W powstałym niedawno miesięczniku
„Znaczki dla Ciebie”, nr 4, wrzesień 2003,
s. 2-6, jego redaktor naczelny Józef Sawiński
w artykule To skandal!!! Poczta Polska sprze-
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daje pakiety z pirackimi emisjami znaczków
i bloków z wizerunkiem papieża Jana Pawła II, opisuje i pyta o winnych smutnej sytuacji, iż te chwasty – fantazyjne pseudoznaczki
sprzedawane są także w niektórych punktach
pod szyldem Poczty Polskiej! Takie spekulacyjne – fantazyjne druki, mające naśladować
znaczki, znane są, jak dotąd, z następującymi
nazwami „państw”:

RWANDA, KYRGYZSTAN, TURKMENISTAN,
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO,
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE – (Wybrzeże Kości Słoniowej), TAJIKISTAN - (Tadżykisan)
REPUBLIQUE DU BENIN,
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE.
Nie dajmy się oszukać, nie kupujmy tych
obrazków!!!
Władysław Alexiewicz

PRESTIŻOWY ZESZYT ZNACZKOWY WYSPY MAN
Z MOTYWEM PAPIESKIM
Złoty jubileusz 50-lecia królewskiej korony
Elżbiety II poczta wyspy Man upamiętniła
w 2002 r. ozdobnym, prestiżowym (tak zwany
„prestige booklet”) zeszytem, zawierającym
wewnątrz 13 znaczków z Królową i rodziną
królewską, w pięciu blokach, o wartości nominalnej 5,87 funtów szterlingów.
Na ryc. 1 pokazujemy pierwszy z tych
bloków. Zaskoczeniem dla zbieraczy tematu
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papieskiego jest ilustracja na siódmej stronie
zeszyciku, nie zawierającej żadnego znaczka!
Na stronie tej, opisującej „Constitutional Monarchy” – a więc Konstytucję Monarchii Brytyjskiej, (ryc. 2), ilustracjami są rzeźby w brązie
głów Nelsona Mandeli i Jana Pawła II, będące
dziełem Davida Cregeena. Obok rzeźby Papieża umieszczono napis: „His Holiness Pope
John-Paul II, bronze by David Cregeen”.
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Zasady filatelistyki tematycznej wskazują na
konieczność odnajdywania tematów umieszczonych nie tylko bezpośrednio na znaczkach,

a więc ten zeszyt znaczkowy bezsprzecznie
należy do zbioru „Papież Jan Paweł II”.
Władysław Alexiewicz

POLONO-BELORUTHENIANA
KILKA SŁÓW O SZCZUCZYNIE
W maju 2002 r. poczta Białorusi wydała
serię czterech kopert, o wymiarach 110 ×
218 mm (ten standard nazywamy jest u nas
„europejskim”), z wydrukowanym znakiem
opłaty „A” – list zwykły w obrocie krajowym,
z widokami z różnych miast Białorusi: Mińska, Miru, Połocka i Szczuczyna. Do każdej
koperty dołączono kolorową kartkę papieru
ze zmniejszoną ilustracją wydrukowaną na
kopercie. Przedstawiam całostkę z kościołem
św. Teresy w Szczuczynie.
Kościół ten budowano na przełomie XVIII
i XIX w., ukończono w 1827 r. Ma wygląd
świątyni-rotundy, nie ma ostrych wież, charakterystycznych dla ówczesnych czasów.
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Szczuczyn jest bardzo starym białoruskim
miastem, powstałym w XV w., a pierwsze
o nim wzmianki znaleźć można w księgach
litewskich metryk z 1537 r. Miasto leży 68 km
od Grodna, 7 km od stacji kolejowej Różanka
na linii Lida – Mosty. Dziś Szczuczyn jest miastem rejonowym w obwodzie Grodzieńskim
i liczy 11 tysięcy mieszkańców.
Kiedyś była to posiadłość rodu Radziwiłłów,
także Scypionów, Druckich-Lubeckich i innych
magnatów Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W drugiej połowie XVII w. miasto zrujnowali
Szwedzi. Ponownie spalił i zniszczył je Karol
XII w 1706 r.
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W 1742 r. żona smoleńskiego kasztelana
Scypio utworzyła w Szczuczynie dom opiekuńczy Sióstr Miłosierdzia dla inwalidów
i starych ludzi, a w 1753 ufundowała klasztor
ojców Pijarów i szpital. Dla miasta bardzo
ważnym było otwarcie kolegium Zakonu Pijarów, których założycielem w Polsce był Stanisław Konarski na podstawie uchwały Sejmu
z 1726 r. Było to doskonałe kolegium, jedno
z największych na Białorusi, które wykształciło
wielu wybitnych uczonych, takich jak Ignacy
Domeyko.
Po rozbiorach Szczuczyn był w zaborze
rosyjskim. Wiemy, że już w 1803 r. była tu
stacja pocztowa. W 1850 r. stacją zarządzał
kupiec żydowski Epsztajn. 1 stycznia 1891 r.
stację pocztową przemianowano na oddział
pocztowo-telegraficzny. Jej naczelnikiem był
od 2 stycznia 1871 r. Hieronim Rekść, od 1904
Piotr Komarow, a od 1907 Samuel Tumoszków.

WWF 40/3-4 (2003)

Szczuczyn był połączony traktem pocztowym
z Lidą, od 1906 r. ze stacją kolejową Różanka.
Od 1909 r. oddział (kontora) pocztowo-telegraficzny obsługiwał sąsiednie gminy: szczuczyńską, różańską, laską (dziembrowską), ostryńską
i dubicką (nowodworską).
Reprodukuję numerowy stempel Szczuczyna – „30” - z 1858 r. oraz datownik polski
z 1936 r., gdyż w latach 1920-1939 Szczuczyn
był w granicach polski i nosił nazwę „Szczuczyn Nowogródzki”. Działała w nim poczta,
telegraf, telefony (50 numerów). Stacja kolejowa Różanka była jakby stacją szczuczyńską.
Na dworcu kolejowym była rozmównica
publiczna, w miasteczku poczta. Pełna nazwa
stacji brzmiała „Różanka nad Niemnem” i odróżniała ją od dwu innych Różanek – Pasowskiej i Grodzieńskiej.
Lew Kołosow Rybczyński
Mińsk, Białoruś
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