Szanowni Czytelnicy!

Zapraszamy do lektury „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”. Kronika Okręgu
dotyczy wydarzeń III i IV kwartału 2003 r. Jak zwykle odnotowujemy bieżące wydarzenia.
Wspominamy postać ś.p. kol. Eugeniusza Mischke, a także przybliżamy sylwetkę zasłużonego dla Okręgu Wielkopolskiego PZF Kol. Jerzego Gumnego.
W „Wielkopolanach” Kol. Kazimierz Krawiarz tradycyjnie kataloguje nowe datowniki i okolicznościowe nalepki polecenia. Wspominam sylwetkę wybitnego matamatyka,
prof. Władysława Orlicza.
Jak zawsze bogata jest nasza część tematyczna. Kol. Ludwik K. Malendowicz pisze
o związku między procesem greckich kolaborantów z hitlerowcami a filatelistyką oraz
opisuje najlepsze tematyczne eksponaty związane ze sportem, lekkoatletyką, koszykówką
(świetny debiut naszego Kolegi Ryszarda Prange!) i tenisem.
W „Polonikach” piszemy o nowościach papieskich – srebrnym jubileuszu XXV lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II, o innych najnowszych emisjach, a także tradycyjnie opisujemy
niektóre polonica związane z naszymi wschodnimi sąsiadami: Białorusią, Litwą i Ukrainą.
Życzymy przyjemnej lektury!
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Z KRONIKI OKRĘGU
2003.07.04. MKF Turek. Podczas I turnusu kolonijnego uczestnicy MKF przy Szkole
Podstawowej nr 3 w Turku zwiedzili wystawę
zbioru filatelistycznego „Igrzyska Olimpijskie”,
eksponowanego przy Muzeum Alfonsa Muchy
w zamku w Moravskim Krumlovie (Czechy).
2003.07.04. MKF Turek. Podczas II turnusu
kolonijnego uczestnicy Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci przy parafii św. Barbary w Turku zwiedzili wystawę zbioru filatelistycznego „Igrzyska
Olimpijskie”, eksponowanego przy Muzeum
Alfonsa Muchy w zamku w Moravskim Krumlovie (Czechy).
2003.10.04-13. Bangkok (Tajlandia).
Światowa Wystawa Filatelistyczna BANGKOK 2003. „Wielkopolskie Wiadomości
Filatelistyczne” zostały wyróżnione medalem
brązowym.
2003.10.10-12.31. Wrocław. Z okazji
750-lecia lokacji Poznania w Muzeum
Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
DOP w Poznaniu i ZO Wielkopolskiego PZF
zorganizowały wystawę „Poczta i filatelistyka
w dziejach Poznania”. W uroczystym otwarciu
udział wzięło kierownictwo DOP, dyrektorzy
RUP-ów z terenu całego Okręgu oraz liczni
filateliści. Szczegóły wewnątrz numeru.
2003.10.10-14. Warszawa. Krajowa Wystawa Filatelistyczna „XXV lat pontyfikatu Jana
Pawła II”. Wystawcy z Okręgu Wielkopolskiego uzyskali następujące wyróżnienia: Zygmunt
Rosiejka (Poznań) „Siedem wieków malarstwa
europejskiego” – medal duży srebrny, Tomasz
Jarczewski (Rawicz) „VI wizyta Jana Pawła II
w Polsce – Polskie Znaki Pocztowe – fragment”
– medal brązowy.
2003.10.11. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im.
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Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków
i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2003.10.16-31. Poznań. W Muzeum Archidiecezjalnym odbyła się wystawa z okazji
25-lecia wyboru Jana Pawła II na tron papieski.
Część wystawy stanowiły polskie znaki pocztowe ze zbiorów kol. Bronisława Jasickiego.
Prezentowano całe arkusze sprzedażne, bloki
oraz całostki związane z pielgrzymkami, rocznicami urodzin oraz rocznicami wyboru.
2003.10.16-31. Leszno. W Domu Kultury
odbyła się wystawa papaliów z okazji 25.
rocznicy wyboru Jana Pawła II na tron papieski.
Prezentowano plakaty papieskie, książki oraz
zbiór kol. R. Kyclera z Koła PZF Leszno Miasto
o wizytach Papieża Jana Pawła II w Polsce.
2003.10.16-31. Swarzędz. Koło Miejskie
i przy Spółdzielni Mieszkaniowej. W Klubie
Filatelisty pokaz eksponatu kol. H. Bogusza
z okazji 25. rocznicy wyboru Jana Pawła II
na tron papieski. W trzech ekranach prezentowano walory filatelistyczne wydane z okazji
pielgrzymek Jana Pawła II do kraju.
2003. październik. Pępowo. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała młodzieżowy konkurs filatelistyczny na projekt znaczka
młodzieżowego, w którym wzięli udział podopieczni pani Arlety Sierszulskiej, nauczycielki
szkoły w Siedlcu. Młodzież zwiedziła także
urząd pocztowy. Inicjatorem i organizatorem
konkursu był kol. Jan Kowalski, wieloletni
i zasłużony działacz młodzieżowy Okręgu.
2003.11.08. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im.
Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków
i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2003.11.12. MKF Turek. Jedenastu członków MKF przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Lotnictwa Polskiego i Środowiskowego

WWF 41/1 (2004)

Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy parafii św. Barbary w Turku
zwiedziło Zajazd Pocztowy w Kościelcu,
gdzie znajduje się filia MPiT we Wrocławiu,
w którym znajdują się akcesoria i dokumenty
dotyczące poczty polskiej w zaborze rosyjskim. Zwiedzono również zabytkowy zespół
pałacowo-ogrodowy w Kościelcu.
2003.11.15-23. Gdańsk. Krajowa Wystawa
Filatelistyczna „85 lat Marynarki Wojennej RP”.
Udział wystawców z Okręgu: Roman Wikieł
(Trzcianka) „Poczta Piły i okolic na przełomie
XIX i XX wieku” – medal duży pozłacany, Wojciech Muszyński i Roman Wikieł (Wągrowiec,
Trzcianka) „Zarys dziejów poczty w Skokach
od czasów najdawniejszych” – medal duży
srebrny, Roman Wikieł (Trzcianka) „Poczta
w 600-letnich dziejach Margonina 14022002” – medal duży srebrny, Roman Wikieł
(Trzcianka) „Wieleń – przeszłość i współczesność poczty” – medal duży srebrny.
2003.11.22-23. Śrem. Z okazji Mistrzostw
Wielkopolski Szkół – SZS w Szermierce,
Memoriał im. Tadeusza Mieloszyńskiego,
zorganizowano pokaz filatelistyczny. Kol.
Marian Pakuła z Nowego Tomyśla prezentował eksponat „Letnie dyscypliny sportowe”.
W stoisku pocztowym można było nabyć beznominałowe kartki pocztowe (4), ostemplować
przesyłki datownikiem okolicznościowym,
nakleić okolicznościową „erkę” oraz wykonać
kopertę „personifikowaną”.
2003.12.02. Poznań. W Zespole Szkół
im. Lelewela w Poznaniu – Technikum Pocztowe kol. Bronisław Jasicki przeprowadził
dla uczniów 3-godzinny wykład z podstaw
filatelistyki. Tematem zajęć było „Co to jest
filatelistyka?” oraz spotkanie przy okienku
pocztowym: pracownik Poczty a filatelista. Na
zajęciach bardzo ciekawa dyskusja.
2003.12.06. Poznań. W gościnnej sali
Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul. Kramarska 2, odbyło się kwartalne
spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym
uczestniczyło ponad 30 osób z całego kraju.
2003.12.10-2004.01.30. Poznań. W Dyrekcji Okręgu Poczty pokaz filatelistyczny
walorów wydanych z okazji 750-rocznicy lokacji Poznania. W 5 ekranach eksponowano
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znaczek, blok, całostkę, liczne korespondentki,
kasowniki i okolicznościowe poczty.
2003.12.13. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im.
Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków
i kolekcjonerów kart telefonicznych.
Listopad 2003
W numerze 79. z listopada 2003 roku
czasopisma „Miesięcznik Sucholeski” na s. 23
ukazał się artykuł „Człowiek z pasją”, przedstawiający znanego działacza Okręgu, kol.
Mieczysława Rożka.
Listopad 2003
Ukazał się kolejny, 11. numer „Informatora
’2003” Koła PZF przy Chodzieskim Domu
Kultury. W „Informatorze” przedstawiono
plan emisji znaczków na 2004 rok, informacje
(okręg, koło, kasowniki okolicznościowe regionu, stan liczby członków w latach 1994-2003),
artykulik o „erkach” oraz część 5. słowniczka
filatelistycznego.
Listopad 2003
Ukazała się książka kol. Zdzisława Glapiaka „Ośrodek Kuratorski w Lesznie na tle współczesnych problemów resocjalizacji” (ISBN
83-901506-5-4). Jest to pozycja obejmująca
184 strony druku. Autor – długoletni kurator
sądowy – od 1981 roku jest także opiekunem
MKF w Ośrodku Kuratorskim w Lesznie. Na 20
stronach opisuje powstanie Koła i formy pracy
z młodzieżą. To bogato ilustrowane dzieło
winno spotkać się z zainteresowaniem opiekunów MKF. Recenzję zamieszczamy w tymże numerze WWF. Serdecznie gratulujemy kol.
Zdzisławowi Glapiakowi tego wydawnictwa.
Grudzień 2003
Ukazał się kolejny, 77. numer „Informatora Klubowego Święty Gabriel”. Podobnie jak
poprzedni, ma on kolorową okładkę i zawiera
kolorową wkładkę. W numerze znajdują się
opracowania: Bogdana Michalaka „Święty Mikołaj z Pram”, bardzo ciekawa i na czasie (ostatnie mecze drużyny piłkarskiej Groclin Grodzisk
Wielkopolski) historia miasta „Grodzisk Wielkopolski” – z okazji 700-lecia miasta, „Cudowny
kawałek rudy z Eisenerz”, dalszy ciąg opraco-
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wania „Święci i błogosławieni wyniesieni na
ołtarze przez Jana Pawła II”. Kol. Arkadiusz
Waliński z Chicago zamieszcza dalszy ciąg
opracowania „Jan Paweł II na znakach pocztowych”, a Bronisław Jasicki i Bogdan Michalak
zamieszczają opracowanie „25 lat pontyfikatu
Jana Pawła II”. Ks. Zygmunt Sędziak pisze
o wystawie filatelistycznej w Ełku z okazji 25lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Antoni

Kędzior pisze natomiast o nowych emisjach kopernikowskich, szczególną uwagę poświęcając
włoskiemu kasownikowi wydanemu z okazji
500-rocznicy nadania Mikołajowi Kopernikowi
tytułu doktora prawa kanonicznego przez Uniwersytet w Ferrarze. Numer uzupełnia wykaz
nowości o tematyce religijnej oraz szerokie
streszczenie w języku niemieckim. Serdecznie
gratulujemy kolejnego ciekawego zeszytu.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
EUGENIUSZ MISCHKE (1930-2003)
7 listopada 2003 roku zmarł w Gostyniu
kol. Eugeniusz Mischke, zasłużony i długoletni działacz Polskiego Związku Filatelistów,
wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Okręgu
Wielkopolskiego PZF”
Kol. Eugeniusz Mischke urodził się 20 grudnia 1930 roku w Gostyniu. Z zawodu był elektrykiem.
Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił
2 maja 1957 roku. Był współzałożycielem Koła
PZF w Gostyniu. Od 1962 roku do śmierci pełnił w Zarządzie Koła funkcję skarbnika, z jedynie dwuletnią przerwą w latach 1971-1973,
spowodowaną długotrwałym leczeniem po
wypadku samochodowym. Jako skarbnik
osobiście zaopatrywał członków Koła w abonament filatelistyczny.
Kol. Eugeniusz Mischke wystawiał swe eksponaty na wystawach różnej kategorii. W 1960
roku za zbiór „Finlandia” otrzymał brązowy
medal na Krajowej Wystawie Filatelistycznej
w Poznaniu, w 1972 roku wystawiał na Okręgowej Wystawie Filatelistycznej „500 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika” w Lesznie,
a w roku 2000 na zorganizowanej z okazji 50lecia PZF Okręgowej Wystawie Filatelistycznej
„Gostyń 2000”. Swe zbiory wystawiał także na
pokazach organizowanych przez Koło Gostyń
w latach: 1970 – „Zdobywanie Kosmosu”,
1973 – „Nauka, kultura, technika” oraz 1982
– „25 Lat Koła Gostyń”. W 1997 roku na pokazie zorganizowanym z okazji 40-lecia Koła
wystawiał zbiór „Finlandia”, a w 1999 na pokazie „20 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II

4

oraz 80 rocznica odzyskania niepodległości”
zbiór „Polska 1919-1939”. Kol. Eugeniusz Mischke każdorazowo brał czynny udział w pracach przygotowawczych i organizacyjnych
wszystkich imprez filatelistycznych organizowanych w Gostyniu. W 1993 roku otrzymał
dyplom za pomoc w organizacji Światowej
Wystawy Filatelistycznej POLSKA’93 w Poznaniu. W komitetach organizacyjnych: pokazu w 1999 roku oraz wystawy „Gostyń 2000”
pełnił funkcję skarbnika, będąc jednocześnie
wystawcą. Brał czynny udział w przygotowywaniu i prowadzeniu stoisk filatelistycznych
organizowanych przy okazji stosowania okolicznościowych kasowników.
Za swą działalność filatelistyczną w roku
1972 kol. Mischke otrzymał brązową honorową odznaką PZF, kolejną – srebrną odznakę
PZF przyznano Mu w 1975 roku, a w 1980
został odznaczony złotą odznaką PZF. W roku 1967 został wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju województwa
poznańskiego”. 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
kol. Eugeniuszowi Mischke godność „Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF”.
Zmarł 7 listopada 2003 roku.
Cześć Jego pamięci.
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF
Zarząd Koła PZF w Gostyniu
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JERZY GUMNY
„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 „Zasłużony dla Okręgu
Wielkopolskiego PZF” kol.
Jerzemu Gumnemu.
Kol. Jerzy Gumny urodził się
14 marca 1935 r. w Poznaniu.
Do PZF wstąpił 5 maja 1968
roku, organizując Koło w Wielkopolskich Zakładach Teleelektronicznych TELETRA. Został
sekretarzem Koła, a od sierpnia
tegoż roku prezesem. Prezesem
był do końca roku 1999, to
jest do momentu przejścia na
emeryturę. Od roku 2000 jest
członkiem Koła Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego. Pracuje
także w zarządzie okręgu; od
1973 roku jest członkiem ZO Wielkopolskiego
PZF odpowiedzialnym za sprawy organizacyjne, od 1993 roku skarbnikiem ZO.
Kierując Kołem TELETRA, kol. Jerzy Gumny potrafił zainteresować filatelistyką szerokie
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grono pracowników. Było to jedno z pierwszych kół zakładowych, które w szczytowym
momencie rozwoju liczyło ponad 350 członków. W 1989 roku Koło TELETRA zostało
wyróżnione Złotą Odznaką Honorową PZF.
Koło organizowało stałe pokazy filatelistyczne, cykliczne
pogadanki w radiowęźle oraz
spotkania filatelistów z Wielkopolski.
Kol. Jerzy Gumny był
członkiem komitetów organizacyjnych m.in. XV OWF POZNAŃ’87, ŚWF POLSKA’93,
licznych wystaw krajowych
i okręgowych.
Za swą działalność filatelistyczną kol. Jerzy Gumny
został wyróżniony odznakami
honorowymi PZF – brązową
w 1972, srebrną w 1976
i złotą w 1979 roku, odznaką
100-lecia Filatelistyki Polskiej w 1993 roku,
odznaką 50-lecia Polskiego Związku Filatelistów w 2000 roku, złotą odznaką Zasłużony
Pracownik Łączności (1993 rok).
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GOSTYŃ – „DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ”
WYSTAWA „25. ROCZNICA PONTYFIKATU PAPIEŻA JANA PAWŁA II”
Od 27 września do 5 października 2003 r.
w Domu Katolickim pw. św. Józefa w Gostyniu można było oglądać wystawę poświęconą
Janowi Pawłowi II. Jej organizatorami byli:
Polski Związek Filatelistów – Koło Gostyń,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, Muzeum w Gostyniu, Gostyński Ośrodek
Kultury „Hutnik”, Obwodowy Urząd Pocztowy
w Gostyniu i Parafia św. Małgorzaty w Gostyniu. Dla lepszej koordynacji prac powołano
Komitet Organizacyjny Wystawy w składzie:
Andrzej Dudek – przewodniczący, Robert
Czub – wiceprzewodniczący, Ewa Jankowiak
– sekretarz oraz Sabina Hoska-Kaczmarek,
Henryk Chwierot, Paweł Hübner, Kazimierz
Wołodźko. Komisarzem wystawy został Kazimierz Marciniak, a jego zastępcą Andrzej
Świdurski.
Okolicznościową wystawę zorganizowano z okazji 25. rocznicy pontyfikatu Ojca
Świętego. Otwarcie poprzedziła uroczysta
msza święta w kościele farnym. W otwarciu
uczestniczyli m.in. ks. kanonik Artur Przybył
– przewodniczący Komitetu Honorowego
Wystawy, senator RP Zbigniew Kulak, Elżbieta
Palka – starosta gostyński, Jerzy Woźniakowski

– burmistrz Gostynia, Krzysztof Kasprolewicz
– dyrektor RUP Leszno, Bogumił Ciesielski
– prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego
PZF, Bronisław Jasicki – wiceprezes Zarządu
Okręgu Wielkopolskiego PZF, a także delegacje kół PZF i sponsorzy.
Na wystawie niekonkursowej swoje zbiory
zaprezentowało 14 wystawców z Gostynia
(18 eksponatów), 2 z Leszna (2 eksponaty)
i 2 z Okręgu Kaliskiego PZF (3 eksponaty).
Zbiorowy eksponat przedstawili wystawcy
młodzieżowi. Na ekspozycji znalazły się
znaczki pocztowe, kartki pocztowe, widokówki, fotografie przedstawiające gostynian
podczas spotkań z Ojcem Świętym, monety,
medale, plakaty, książki oraz rzeźby i obrazy.
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 nalepkę polecenia, wydano
korespondentkę (RUP w Lesznie) oraz kopertę.
Wydano także ciekawy, kolorowy informator.
Andrzej Dudek

„POCZTA I FILATELISTYKA W DZIEJACH POZNANIA”
POZNAŃSKA WYSTAWA WE WROCŁAWSKIM MUZEUM
POCZTY I TELEKOMUNIKACJI
Z okazji 750-lecia lokacji Poznania w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
DOP w Poznaniu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Samorząd Województwa Dolnośląskiego i ZO Wielkopolskiego PZF
zorganizowali wystawę „Poczta i filatelistyka
w dziejach Poznania”. Ponad 8 miesięcy trwa-
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ły przygotowania do tej prestiżowej imprezy.
Szerokie grono aktywu wielkopolskiego oraz
pracowników DOP w toku wielogodzinnych
dyskusji omówiło zakres wystawy oraz ustaliło
walory do ekspozycji.
W dwóch salach Muzeum przedstawiono
28 ekranów ilustrujących i opisujących pocztę
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i filatelistykę w Wielkopolsce. Umownym prologiem wystawy, ilustrowanym walorami pocztowymi, była legenda o Orle Białym i Szlak
Bursztynowy, które nieodłącznie związane są
z Wielkopolską. W kolejnych prezentowano
zachowane XV i XVI-wieczne dokumenty
królewskie Władysława Jagiełły, Zygmunta
I Starego i Zygmunta Augusta zwalniające Poznań od stawiania podwód oraz oryginalny list
Stanisława Augusta Poniatowskiego wysłany
z Warszawy do Poznania. Do bardzo cennych
i ciekawych eksponatów należy zaliczyć XVII
i XVIII-wieczne przesyłki pocztowe.
W innych gablotach przedstawiono działania poczty w czasach zaborów, czasach
pruskich, Powstania Wielkopolskiego – tutaj
liczne cenzury powstańcze – i poczty w odrodzonej Ojczyźnie. W tej ostatniej części
poświęcono uwagę m.in. pisarzowi i filozofowi, jednocześnie wielkiemu skandaliście europejskich salonów literackich, Stanisławowi
Przybyszewskiemu, który przez pewien okres
pracował w Poznaniu. Zapewne część czytelników pamięta poprzednią siedzibę Zarządu
Okręgu przy ul. Kościuszki 77 – nad nami
znajdowało się mieszkanie zajmowane przez
Przybyszewskiego. W czasie swej pracy jako
tłumacz przyczynił się do polonizacji terminów i regulaminów pocztowych, stworzył tak-
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że fachowe słowniki. W tejże części ukazano
większe fragmenty przedruków „poznańskich”
i „gnieźnieńskich”. W drugiej sali przedstawiono okres międzywojenny oraz czasy najnowsze. Wyeksponowano tutaj wystawy krajowe,
ogólnopolskie, międzynarodowe i światowe,
jakie odbyły się w Poznaniu. Przedstawiono
także ciekawe medale oraz wydawnictwa
pocztowe i związkowe.
Eksponaty prezentowane na wystawie
pochodzą ze zbiorów: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Koła PZF Poznań
Miasto, Władysława Alexiewicza, Bogumiła
Ciesielskiego, Bronisława Jasickiego, Antoniego Karwackiego, Hanny i Lecha Konopińskich, Pawła Matuszaka, Tadeusza Stańczyka,
Jana Urbanka i Piotra Zubielika. Scenariusz
wystawy jest autorstwa Adama Kochanowskiego, plastycznie opracował ją Przemysław
Tomczak, a komisarzem był Jan Urbanek.
Na uroczystym otwarciu wystawy obecni
byli m.in.: wiceprezydent Poznania Mirosław
Kruszyński, dyrektor DOP Poznań Tadeusz
Trawczyński, dyrektor DOP Wrocław Piotr
Dziadek, prezes Okręgu Wielkopolskiego PZF
Bogumił Ciesielski oraz liczne grono pracowników DOP i filatelistów. W czasie otwarcia
w podziękowaniu za ponad 20-letnią współpracę i za liczne dary kol. B. Jasicki otrzymał
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od dyrektora Muzeum pani Jadwigi BartkówDomagały „stały bilet wstępu”.
Z okazji wystawy wydano ulotkę ją
opisującą, korespondentkę oraz stosowano
we Wrocławiu „poznański” datownik okolicznościowy.
Na zdjęciach przedstawiono fragment
ekspozycji poświęcony wystawom oraz grupę
poznańskich filatelistów (od lewej: Piotr Zubie-

lik, prof. Andrzej Jeziorkowski, Włodzimierz
Bobrowski, Adam Kochanowski, Jan Urbanek, Bogumił Ciesielski, Janusz Furmaniak,
dyr. Tadeusz Trawczyński, Tadeusz Stańczyk,
Hanna Konopińska, Bronisław Jasicki, Lech
Konopiński).
Bronisław Jasicki
Ludwik K. Malendowicz

XIX OWF KATOWICE 2003, 22.08-06.09.2003
EKSPONATY TEMATYCZNE

TEM

CAŁ

AE

CM

REV

MŁOD

3
6
12
12
13
12
5
1
64

–
7
3
13
19
20
19
8
89

–
2
2
1
1
–
–
–
6

–
1
–
–
–
2
1
–
4

–
–

–
1
2
1
–
–
–
–
4

–
1
7
–
3 24
3 1 27
7 7 46
9 9
61
15 12 69
12 13 52
4 8 23
50 56 310

1
2
1
1
–
5

Suma

HP

DZ
3
Z
4
DPZ
3
PZ
4
DS
8
S
7
PS
1
B
2
Razem 32

Medal

LIT

TR

XIX OWF KATOWICE 2003 była jedną
z największych imprez wystawienniczych
PZF w ostatnich latach. Organizatorzy zaprezentowali na niej eksponaty klas: oficjalnej,
honorowej, pozakonkursowej i konkursowej
oraz klasę eksperymentalną eksponatów jednoekranowych.
W klasie konkursowej zaprezentowano
chyba najlepsze dostępne eksponaty krajowe
(poza eksponatami członków Sądu Konkursowego). W sumie jury oceniło 310 eksponatów,
które uzyskały następujące wyniki:

Medal przynajmniej pozłacany, czyli zarazem prawo udziału w wystawach FIP i FEPA,
uzyskał następujący procent prezentowanych
eksponatów: TR – 44%, HP – 52%, TEM
– 26%, CAŁ – 75%, AE – 25%, CM – 20%,
REV – 100%, MŁOD – 68% (te ostatnie od medalu srebrnego). Na uwagę zasługują bardzo
wysokie wyróżnienia w klasie całostek i fiskalnej – moim zdaniem wynika to m.in. z małej
znajomości tych klas w kraju. Tradycyjnie już
najniższe wyróżnienia uzyskały eksponaty
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z klas tematycznej i maksimafilii oraz – tutaj
niespodzianka – z aerofilatelistyki.
Z eksponatów tematycznych najwyższe
wyróżnienia uzyskały:
Medal złoty:
• Jan Cisoń (Okręg Pomorski) „Państwo
polskie – fragmenty historii”, 91 pkt.
• Marian Dorożała (Okręg Śląsko-Dąbrowski) „Boże Narodzenie”, 92 pkt.
• Ryszard Gottlieb (Okręg Wrocławski)
„Na pocztowym szlaku”, 93 pkt.
• Zbigniew Nawrocki (Okręg Wrocławski)
„Pszczelarstwo”, 92 pkt.
• Henryk Połeć (Okręg Wałbrzyski) „Letnie
igrzyska olimpijskie – historia, tradycja, współczesność”, 91 pkt.
• Jerzy Salamon (Okręg Śląsko-Dąbrowski)
„Ptaki”, 90 pkt.
• Wiesław Studziński (Okręg Warszawski)
„Historia architektury europejskiej”, 92 pkt.
Medal duży pozłacany:
• Bogdan Cymerys (Okręg Warszawski)
„Bezpieczeństwo drogowe – ratuje życie”,
85 pkt.
• Rajmund Dąbek (Okręg Śląsko-Dąbrowski) „Dziedzictwo sztuki prehistorycznej
i starożytnego wschodu”, 86 pkt.
• Ryszard Prange (Okręg Wielkopolski)
„Raport o koszykówce”, 87 pkt.
Medal pozłacany:
• Kazimierz Batura (Okręg Warmińsko-Mazurski) „Układ Słoneczny”, 80 pkt.
• Jerzy Bielawski (Okręg Kaliski) „Ekumenizm w dziejach chrześcijaństwa”, 80 pkt.
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• Józef Falkowski (Okręg Warszawski) „Od
Wersalu do Poczdamu”, 80 pkt.
• Krzysztof Jaworski (Okręg Wałbrzyski)
„Letnie igrzyska olimpijskie”, 80 pkt.
• Edmund Kosiarz (Okręg Pomorski)
„Okręty – od pary do atomu”, 81 pkt.
• Hans Joachim Kuhnert (Okręg Wrocławski) „Wędkarstwo”, 80 pkt.
• Krzysztof Kwiek (Okręg Pomorski) „Od
statków staroegipskich do windjammerów”,
80 pkt.
• Mieczysław Rożek (Okręg Wielkopolski)
„Ku szczytom gór”, 84 pkt.
• Hubert Rupik (Okręg Śląsko-Dąbrowski)
„Dzieje żaglowca”, 82 pkt.
• Maciej Sawoni (Okręg Warszawski)
„Ochrona przeciwpożarowa na znakach
pocztowych”, 82 pkt.
• Marian Wawrzynkowski (Okręg Koszaliński) „Polskie losy 1939-1945”, 81 pkt.
• Ryszard Wdowiak (Okręg Wrocławski)
„Ukryte skarby ziemi”, 82 pkt.
• Feliks Zawiła (Okręg Śląsko-Dąbrowski)
„Heraldyka”, 80 pkt.
Jak wynika z powyższego wykazu, najwyższe wyróżnienia uzyskały w większości eksponaty znane od wielu lat i wysoko oceniane na
wcześniejszych wystawach. Jednakże z dużym
zadowoleniem należy odnotować pojawienie

się nowych opracowań, które przebojem
weszły do grupy najlepszych eksponatów.
Niewątpliwie największym pozytywnym zaskoczeniem był eksponat kol. Ryszarda Gottlieba, który całkowicie zmienił swoje opracowanie. Jest to nowocześnie zbudowane dzieło
filatelistyki tematycznej, które moim zdaniem
z powodzeniem może występować na arenie
międzynarodowej. Eksponat ten został uznany
za najlepszy w klasie tematycznej.
Prawdziwym „czarnym koniem” klasy tematycznej było na wskroś nowoczesne opracowanie kol. Ryszarda Prange. Dotychczas
eksponat ten prezentowany był tylko na jednej wystawie okręgowej – a na ogólnopolskiej
uzyskał tak wysokie wyróżnienie. Wydaje mi
się, iż wielu zwiedzających pójdzie w ślady
twórcy tego opracowania. Świadczyły o tym
szerokie dyskusje przy eksponatach, a także
dyskusje sędziów.
W grupie eksponatów wyróżnionych medalem pozłacanym pojawiło się kilka wystawianych po raz pierwszy. Należą do nich ciekawe
opracowania kol. kol. Jerzego Bielawskiego,
Ryszarda Wdowiaka i Feliksa Zawiły. Eksponaty te w ciągu kilku lat powinny znaleźć się
w grupie najbardziej wyróżnianych.
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA
BANGKOK 2003, 10-13 IV 2003
EKSPONATY TEMATYCZNE
Po raz trzeci w stolicy Tajlandii odbyła się
światowa wystawa filatelistyczna (poprzednie to BANGKOK’83 oraz BANGKOK’93).
Obecna wystawa upamiętniała 120.
rocznicę powstania Tajskiej Poczty oraz pierwszego wydania jej
znaczków. Jej organizatorem
była Poczta Tajlandii oraz
Stowarzyszenie Filatelistów
Tajlandii.
Wystawa, jedyna tej rangi
w 2003 roku, wzbudziła zrozumiałe
zainteresowanie filatelistów z całego

WWF 41/1 (2004)

świata. Wzięły w niej udział 64 federacje
krajowe. Ekspozycja odbyła się w centrum
kongresowo-wystawowym IMPACT,
w hali nr 5. Jej logo przedstawia
perforację, fragment globu ziemskiego i tajski pawilon, który
prezentuje jedność tajskiej architektury. W środku znajduje się napis w języku tajskim
oraz angielskim „BANGKOK
2003”.
Cechą wyróżniającą tej wystawy
była bardzo rozbudowana klasa ekspe-
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rymentalna, jaką są eksponaty jednoekranowe.
O ile w tradycyjnych klasach zgromadzono
443 eksponaty w klasach konkursowych (bez
literatury) oraz 11 w Klasie Mistrzowskiej FIP,
to w klasie eksperymentalnej było ich 130!
Międzynarodowe jury ŚWF BANGKOK
2003 pracowało w następującym składzie:
Koch Seow Chuan (prezydent FIP), Surajit
Gongvatana (prezydent FIAP) – honorowi prezydenci, Yaovanee Nirandara (Tajlandia) – prezydent, Yoshio Watanabe, Paulo Comeli i Kurt
Kimmel – wiceprezydenci, Tay Peng Hian
– sekretarz. W skład jury łącznie wchodziło
39 członków i dwóch aspirantów, a zespół
ekspertów liczył trzy osoby (z tego dwie były
także członkami jury).
Klasa Mistrzowska FIP obejmowała 11
eksponatów. Grand Prix d’Honneur wystawy
otrzymał Kanai Hiroyuki (Japonia) za eksponat
„Japońskie wydania ręcznie grawerowane od
1871 do 1876 roku”.
Grand Prix International otrzymał Michael
Ho (Tajwan) za „Chiny – mały smok i jego
przedruki”, Grand Prix National – Prakob
Chirakiti (Tajlandia) za „Klasyczny Syjam:
wczesne lata”.

PS

AE

AS

TH

REV

CM

LIT

Suma

19
34
31
22
12
4
3
–
1
126

13
25
36
22
6
2
–
–
–
104

2
9
9
3
3
–
–
–
–
26

–
10
9
12
1
–
–
–
–
32

–
3
1
–
2
–
–
–
–
6

5
12
12
14
18
4
5
3
–
73

1
7
4
2
3
1
–
–
–
18

– –
1
2 –
5
1
6 17
2 13 29
1
9 27
1 13 25
1
3 10
–
6
6
– –
1
8 50 121

41
107
126
119
82
50
22
15
2
564

Y

PH

LG
G
LV
V
LS
S
SB
B
CP
Suma

TR

T a b e l a 1. Wyniki uzyskane w poszczególnych klasach konkursowych

Objaśnienia: LG – medal duży złoty; G – złoty; LV – duży pozłacany; V – pozłacany; LS – duży srebrny; S – srebrny; SB – posrebrzany; B – brązowy; CP – zaświadczenie uczestnictwa. TR – klasa tradycyjna; PH – historia poczty; PS – całostki; AE – aerofilatelistyka;
AS – astrofilatelistyka; TH – tematyczna; REV – znaków fiskalnych;
CM – maksimafilii; Y – młodzieżowa; LIT – literatura.

Jak wynika z tabeli, najwyższe wyróżnienia
przypadają jak zwykle eksponatom z klasy tradycyjnej oraz historii poczty. Uwagę zwraca
brak medalu dużego złotego w klasie aerofi-
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latelistyki oraz tylko jedno takie wyróżnienie
w klasach znaków fiskalnych oraz literatury.
T a b e l a 2. Wyniki uzyskane w poszczególnych klasach konkursowych eksponatów jednoekranowych
TR
G
9
S
8
B
6
CP
–
Suma 43

PH
8
21
4
1
34

PS
1
10
1
–
12

AE
1
7
1
–
9

TH
3
15
6
2
26

REV Suma
–
22
4
85
2
20
–
3
6
130

W klasie tej eksponaty oceniano w skali
100-punktowej. Także wśród tych eksponatów
prym wiodą klasy tradycyjna i tematyczna.
Spośród 73 eksponatów klasy tematycznej 5
wyróżniono medalem dużym złotym – oto one
(podałem także wcześniejsze wyróżnienia):
1. Rene Roger Berberat (Szwajcaria) „Rośliny – istoty żyjące o wielu właściwościach”
(GRANADA’92 – G90; GENOVA’92 – LV87;
BANGKOK’93 – G90; PHILAKOREA’94 – G92;
CAPEX’96 – G92; BANGKOK 2003 – LG95).
2. Yannick Delaey (Belgia) „Koleje żelazne. Potrzebujemy was” (POLSKA’93 – V80;
BANGKOK’93 – LV85; MOSKWA’97 – G92;
ISRAEL’98 – G91; CHINA’99 – LG95; BELGICA 2001 – G90; PHILAKOREA 2002 – LG95;
BANGKOK 2003 – LG95)
3. George T. Guzzio (USA) „Edward
(wszystko dla miłości)” (GENOVA’92 – LV88;
SINGAPORE’95 – LV88; PACIFIC’97 – G93;
LONDON 2000 – LG95; HAFNIA’01 – G92;
BANGKOK 2003 – LG95)
4. Jorgen JORGENSEN (Dania). „Rybołówstwo” (GRANADA’92 – V84; GENOVA’92
– V84; POLSKA’93 – G90; CAPEX’96 – G91;
PACIFIC’97 – G91; INDEPEX’97 – G90; ITALIA’98 – G91; CHINA’99 – G92; LONDON
2000 – G90; PHILAKOREA 2002 – G94;
BANGKOK 2003 – LG95)
5. Anton J.J.M. Van Deutekom (Holandia)
„Liga Narodów – bez gwarancji dla pokoju”
(ITALIA’98 – G94; BELGICA 2001 – G94;
BANGKOK 2003 – LG95)
Jak widać, są to uznane, wielokrotnie wystawiane eksponaty, ale aż cztery spośród nich po
raz pierwszy uzyskały tak wysokie wyróżnienie
(nr 1, 3, 4, 5).
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Medalem złotym wyróżniono następujące
eksponaty:
1. Dan Fisher (Izrael) „Spotkania z roślinami i kwiatami”. Obecnie: „Znaczenie kwiatów
i roślin” (BANGKOK’93 – V82; SINGAPORE’95 – V83; ISTANBUL’96 – V83; PACIFIC’97
– LV85; ISRAEL 98 – G90; ITALIA’98 – LV87;
ESPANA 2000 – G90; HAFNIA’01 – G91;
BANGKOK 2003 – G91)
2. Samuel Fuchs (Francja) „Lis i jego
wpływ na człowieka” (GENOVA’92 – LV85;
MOSKWA’97 – G92; BELGICA 2001 – G90;
BANGKOK 2003 – G90)
3. Enzio Gorreta (Włochy) „Powołanie:
bądź sam Chrystusem” (PHILEXFRANCE’99
– LV85; ESPANA 2000 – V82; BELGICA 2001
– LV87; HAFNIA 01 – G90; BANGKOK 2003
– G92)
4. Jean Grillot (Francja) „Przechodząc przez
most” (PHILEXFRANCE’99 – LV87; HAFNIA’01
– G90; BANGKOK 2003 – G90)
5. Raino Heino (Finlandia) „Opowieść
o pogodzie – od bogów do satelitów” (PACIFIC’97 – V80; ESPANA 2000 – LV85; BELGICA
2001 – LV86; BANGKOK 2003 – G90)
6. Joshua Magier (Izrael) „Uprawa ziemi
od początku rolnictwa do czasów obecnych”
(AMPHILEX 2002 – LV88; BANGKOK 2003
– G90)
7. Antonio Lacarra Miranda (Hiszpania)
„Polowania i wyginięcie ssaków i ptaków”
(LONDON 2000 – LV85; ESPANA 2000
– LV88; HAFNIA’01 – G90; BANGKOK 2003
– G90)
8. Antoine Orani (Francja) „Woda znaczy
życie” (PHILEXFRANCE’99 – LV86; LONDON
2000 – LV85; BELGICA 2001 – G90; HAFNIA’01 – G92; PHILAKOREA 2002 – G93;
BANGKOK 2003 – G92)
9. Peter Osusky (Słowacja) „Na chwałę
sportu” (GENOVA’92 – V82; PHILAKOREA’94
– LV88; SINGAPORE’95 – V80; ISTANBUL’96
– V84; PACIFIC’97 – V82; ISRAEL’98 – V83;
ITALIA’98 – V83; IBRA’99 – V83; PHILEXFRANCE’99 – LV85; ESPANA 2000 – LV88;
EURO-CUPRUM 2001 – LV87; PHILAKOREA
2002 – G90; BANGKOK 2003 – G90)
10. Josette Pedredo (Francja) „Jak rozpoznajemy ptaki” (GENOVA’92 – V84; SIN-
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GAPORE’95 – V80; ESPANA 2000 – G90;
BELGICA 2001 – G92; HAFNIA 01 – LV88;
BANGKOK 2003 – G92)
11. Hallvard Slettebo (Norwegia) „Świat
skautingu” (PHILAKOREA’94 – V81; SINGAPORE’95 – V80; MOSKWA’97 – V83;
INDEPEX’97 – LV85; LONDON 2000 – LV88;
HAFNIA 01 – G92; BANGKOK 2003 – G93)
12. Albrecht Zimmermann (RFN) „Dzieci,
dzieci” (BANGKOK 2003 – G90).
Spośród powyższych „nowym” eksponatem
jest nr 12, ale poprzednio Brite Zimmermann
(RFN) wystawiała eksponat „Dzieci i ich świat
– pierwsze 10 lat życia” (INDEPEX’97 – LV88;
ITALIA’98 – LV85). Eksponatami bez wątpliwości nowymi są nr 5 i 6.
Dwanaście eksponatów wyróżnionych
medalem dużym pozłacanym to:
1. Toledo M. Arenciba (Hiszpania) „Świat
samochodu” (INDEPEX’97 – V81; ITALIA’98
– LV86; ESPANA 2000 – LV86; BELGICA 2001
– LV87; PHILAKOREA 2002 – LV88; BANGKOK 2003 – LV88)
2. Carlos Eduardo Capucio (Brazylia) „Promenada przez Olimp” (GRANADA’92 – G90;
BANGKOK’93 – G91; PHILAKOREA’94 – G90;
BANGKOK 2003 – LV85)
3. Gunnar Dahlvig (Szwecja) „Tenis” (CAPEX’96 – V80; ITALIA’98 – V84; ESPANA 2000
– LV88; BANGKOK 2003 – LV85)
4. Segundo Heredia Machado (Hiszpania)
„Samochody” (GENOVA’92 – V84; CHINA’99
– LV87; ESPANA 2000 – LV86; PHILANIPPON’01 – LV85; EURO-CUPRUM 2001
– LV89; BANGKOK 2003 – LV88)
5. Alfred Kunz (Austria) „Wino – historia,
gospodarka i kultura” (IBRA’99 – V82; BANGKOK 2003 – LV86)
6. Jose Luis Lobao Tello (Portugalia) „Dzikie zwierzęta Afryki i ich współzależności
z człowiekiem” (BRASILIANA’93 – LV88;
ESPANA 2000 – LV85; BELGICA 2001 – LV85;
PHILANIPPON’01 – LV85; HAFNIA’01 – G91;
BANGKOK 2003 – LV88)
7. Linda Lee (Australia) „Kobieta w społeczeństwie” (BANGKOK’93 – V80; SINGAPORE’95 – LV86; PACIFIC’97 – V81; INDEPEX’97
– LV85; PHILEXFRANCE’99 – LV85; LONDON
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2000 – V83; ESPANA 2000 – V80; HAFNIA’01
– V84; BANGKOK 2003 – LV87)
8. Jukka Makinen (Finlandia) „Domus Dei
– historia europejskiej architektury kościelnej”
(BANGKOK 2003 – LV85)
9. Alexander Mramornov (Rosja) „Rosjanie w Arktyce i Antarktydzie” (CAPEX’96
– LV85; MOSKWA’97 – V81; ITALIA’98
– LV85; IBRA’99 – LV85; ESPANA 2000
– LV85; AMPHILEX 2002 – LV86; BANGKOK
2003 – LV85)
10. Peter Osusky (Słowacja) „Na chwałę
sportu – słowackie dziedzictwo Coubertin’a”
(BANGKOK 2003 – LV85)
11. Paul Zimmermann (Austria) „Kasy
oszczędnościowe, banki, giełdy” (ESPANA
2000 – LV85; BANGKOK 2003 – LV87)
12. Dirk Speksnijder (Holandia) „Kolumb
– odkrywca Nowego Świata, lider nowej epoki” (PACIFIC’97 – V82; INDEPEX’97 – V84;
IBRA’99 – LV87; LONDON 2000 – G90;
ESPANA 2000 – G92; HAFNIA’01 – G93;
BANGKOK 2003 – LV87)
Spośród powyższych eksponatów nowym
jest kolejne opracowanie Petera Osuskiego (nr
10) oraz Jukka Makinena (nr 6). To ostatnie już
kilkakrotnie eksponowano na wystawach światowych, ale medal duży pozłacany uzyskało
po raz pierwszy. Nie wiem, z czym związana
jest niska ocena doskonałego eksponatu Dirka
Speksnijdera („Kolumb...”).
Czternaście eksponatów wyróżniono medalem pozłacanym:
1. Min Chang (Chiny) „Reklama” (BANGKOK 2003 – V80)
2. Rudolf Gotschi (Austria) „Czerwony
Krzyż: pomoc bez granic” (ITALIA’98 – V80;
HFNIA’01 – LV85; BANGKOK 2003 – V81)
3. Hans Grossglaus (Niemcy) „Instrumenty muzyczne” (AMPHILEX 2002 – V80;
BANGKOK 2003 – V80)
4. Jeffrey Groenveld (Holandia) „Obowiązki i służba” (historia Holandii i królowych)
(BANGKOK 2003 – V82)
5. Shin-Cheng Hsiao (Chiny) „Dentystyka”
(BANGKOK’93 – V80; SINGAPORE’95 – V84;
BANGKOK 2003 – V83)
6. Frode Vesterby Knudsen (Dania) „Opis
konia i jego znaczenie dla ludzkości” (GENO-
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VA’92 – V81; SINGAPORE’95 – V83; ESPANA
2000 – V80; BANGKOK 2003 – V83)
7. Seija-Riitta Laakso (Finlandia) „Podróże morskie – życiodajne połączenia w historii
Finlandii” (ITALIA’98 – V82; CHINA’99 – V83;
LONDON 2000 – LV85; BELGICA 2001
– LV87; BANGKOK 2003 – V83)
8. Fritz Karpinski (Niemcy) „Międzynarodowy Komitet Olimpijski i ruch olimpijski”
(PHILANIPPON’01 – V83; EURO-CUPRUM
2001 – V80; BANGKOK 2003 – V80)
9. Phairot Jiraprasertkun (Tajlandia) „Historia igrzysk olimpijskich” (PHILAKOREA
2002 – V80; BANGKOK 2003 – V80)
10. Markus Neumayr (Austria) „Chmiel
i słód – boski napój” (HAFNIA’01 – V84;
BANGKOK 2003 – V85)
11. August Oberjohan (RFN) „Energia elektryczna” (BANGKOK 2003 – V81)
12. Mario Ortiz (Kolumbia) „Od projektu do gotowego druku” (BANGKOK 2003
– V81)
13. Kye-Sook Park (Korea) „Postępy medycyny” (BANGKOK’93 – V80; PHILAKOREA’94
– V80; BANGKOK 2003 – V82)
14. Heinz Stauer (Szwajcaria) „Las i człowiek” (BANGKOK 2003 – V83)
Aż 5 spośród prezentowanych eksponatów
(nr 1, 4, 11, 12 i 14) pierwszy raz uzyskało
tak wysokie wyróżnienie na wystawach FIPowskich. Wielokrotnie oglądałem eksponat
pana A. Oberjohana. Prawdopodobnie musiał
zmienić swój nieciekawy plan i stąd moim
zdaniem medal pozłacany.
W klasie eksperymentalnej eksponatów
jednoekranowych, spośród eksponatów tematycznych medalami złotymi (przyznawano
tylko 3 rodzaje – złoty, srebrny i brązowy)
wyróżniono:
• Michel Roland (Australia) „Z przyczyn
ekonomicznych” (G90)
• Luis Martinez de Salinas (Hiszpania)
„Skauci i poczta” (G90)
• Wolf Spile (USA) „Argentyna: pierwsze
w świecie znaczki związane z Kolumbem”
(G93)
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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THÉMAFRANCE
VII MISTRZOSTWA FRANCJI EKSPONATÓW TEMATYCZNYCH
CONFLANS-SAINTE-HONORINE, 12-14 WRZEŚNIA 2003
Jak wiadomo, filateliści Francji poszczycić
się mogą wieloma doskonałymi eksponatami
tematycznymi. Przyczyniają się do tego m.in.
organizowane cyklicznie wystawy, ogólnie
zatytułowane Thémafrance, które znakomicie mobilizują do opracowywania nowych
tematów i stwarzają okazję do głębokich dyskusji i wymiany myśli. Siódma wystawa tego
typu odbyła się w Conflans-Sainte-Honorine,
w dniach 12-14 września 2003 i stanowiła Mistrzostwa Francji eksponatów tematycznych.
Na wystawie tej prezentowano aż 65 eksponatów. Ich oceny dokonało jury składające
się z doskonałych wystawców. Jego przewodniczącym był Jean-Claude Roussel
(złoty eksponat „Człowieku, słuchaj, co mówi drzewo”), a członkami Felix Albe (eksponat na duże
złoto „Optyka”), Jean-Francois Duranceau (eksponat „Motocykle”),
Michel Menchon, Antoine Orani
(jego sławny eksponat „Woda znaczy życie”)
i Michel Vantillard (też doskonały eksponat
„Sód i sól”).
Aż pięć eksponatów wyróżnionych zostało
medalem złotym:
1. Gabriel Frick: „Ewolucja techniczna
samochodu” (G91)
2. Rene Darsch: „Bydło – jego rola w historii” (G91) [już wcześniej wystawiany na ŚWF
MOSKWA’97 – V80] – Grand Prix
3. Guy Sevin: „Zboże” (G90) [już wcześniej wystawiany na ŚWF PHILEXFRANCE’99
– V83]
4. Yvette Labasque: „Stół smakosza” (G90)
[już wcześniej wystawiany na ŚWF BELGICA
2001 – V83]
5. Lucien Denis: „Zaprzęgi” (G90)
Również pięć eksponatów zostało wyróżnionych medalem dużym pozłacanym.
Wszystkie one nie były dotychczas wystawiane
na światowych wystawach tematycznych (lub
uzyskały wyróżnienie poniżej medalu pozłacanego). Oto te eksponaty:
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1. Andre Legay: „Europa między dwoma
supermocarstwami” (LV87) [znany wystawca,
podobne eksponaty o innych tytułach, nawet
wyróżnione na medal złoty]
2. Rene Parisse: „Winorośl i wino” (LV86)
3. Gerard Kielbasa: „Ciało człowieka i niektóre choroby” (LV86)
4. Michel Krempper: „Historia mostu historią człowieka” (LV85)
5. Paulette Boudon: „Nawigacja skrzydłami” (LV85)
Ponadto 15 eksponatów wyróżniono medalami pozłacanymi, 25 dużymi srebrnymi, 14
srebrnymi, a tylko 1 posrebrzanym.
Należy podkreślić, iż w tym samym okresie cztery eksponaty francuskie na ŚWF BANGKOK’03 wyróżnione zostały medalem złotym:
Samuel Fuchs, „Lis i jego wpływ na
człowieka”; Jean Grillot, „Przechodząc przez most”; Antoine Orani,
„Woda znaczy życie” i Josette Pedredo, „Jak
rozpoznajemy ptaki”. O pozycji Francji w filatelistyce tematycznej świadczy także bardzo
duża liczba eksponatów prezentowanych na
światowych wystawach filatelistycznych i wyróżnianych medalem od pozłacanego powyżej.
Od 1992 r. na wystawach tego typu eksponaty
Francji uzyskały: 1 medal duży złoty, 19 złotych,
11 dużych pozłacanych i 17 pozłacanych!
Z okazji wystawy wydano 72-stronicowy
barwny katalog. Zamieszczono w nim szereg
artykułów merytorycznych, w tym Michela
Vantillarda „Szczypta soli w historii i filatelistyce”; Gisele Denis „Igrzyska olimpijskie – tematyka zrodzona z potrójnych zainteresowań”
oraz Remi Corbeau o wiatrakach.
Organizacja takich mistrzostw wydaje się
być bardzo owocnym sposobem promocji budowy eksponatów tematycznych. Może byśmy
spróbowali?
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2003.07.05 UP 62-105 Łekno. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję
Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły,
o średnicy 39 mm. Na obwodzie napis: „850.
ROCZNICA FUNDACJI OPACTWA CYSTERSKIEGO W ŁEKNIE / 05.07.2003 ŁEKNO”.
Na rysunku herb Pałuków z 1259 r. i poziomy
napis „HERB PAŁUKÓW Z 1259 R.”. Projekt
datownika przygotował Roman Synakiewicz.
2003.07.05 UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany
przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu.
Datownik prostokątny o wymiarach 33 ×
37 mm. Na rysunku Mirosław Hermaszewski w skafandrze kosmonauty. Od lewego
narożnika ukośnie napis: „25-LECIE LOTU
W KOSMOS MIROSŁAWA HERMASZEWSKIEGO / PIKNIK WOJSKOWO-LOTNICZY
750-LECIE LOKACJI POZNANIA / 05.07.2003
POZNAŃ 1”. Autorem projektu jest prof. Andrzej Jeziorkowski.
2003.07.19 UP 64-100 Leszno 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Lesznie. Datownik
okrągły, o średnicy 38 mm. Na obwodzie
napis: „28. SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA
ŚWIATA LESZNO 1”. Datownik ze zmienną
datą. Na rysunku trzy szybowce w locie.
Projekt datownika przygotował Roman Synakiewicz.
2003.07.21 UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu na zamówienie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
Datownik okrągły, o średnicy 39 mm. Na rysunku postać profesora Władysława Orlicza.
Na obwodzie napis: „WŁADYSŁAW ORLICZ /
21.07.2003 – POZNAŃ 1”. Projekt datownika
przygotował Roman Synakiewicz.
2003.07.26. UP 62-095 Murowana Goślina 1.
Datownik wydany przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji przygotowany
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przez Rejonowy Urząd Pocztowy Poznań
Województwo. Datownik okrągły, o średnicy
39 mm. W środku rysunek herbu miasta, na
obwodzie napis: „JARMARK ŚW. JAKUBA /
26.07.2003 Murowana Goślina 1”.
2003.09.11 UP 62-800 Kalisz 1. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd
Pocztowy w Kaliszu. Datownik prostokątny,
o wymiarach 30 × 40 mm. W kontur znaczka
pocztowego wrysowana jest ćwiartka koła
z napisem „60. TOUR DE POLOGNE LANG
TEAM”. U góry napis „IV etap Inowrocław
– Kalisz”, na dole „11.09.2003 KALISZ 1”.
2003.09.13 UP 62-800 Kalisz 1. Datownik
wydany przez Stowarzyszenie Wychowanków
Gimnazjum i Liceum Adama Asnyka w Kaliszu. Datownik prostokątny, o wymiarach
27 × 40 mm. W środku sylwetka Stanisława
Wojciechowskiego i pionowy napis: „STANISŁAW WOJCIECHOWSKI ASNYKOWIEC
PREZYDENT RP”. Na górze i na dole napisy:
”XV ZJAZD ASNYKOWCÓW / KALISZ 1 /
13.09.2003”. Projekt datownika przygotował
Tomasz Lewandowski. Ostatecznej adaptacji
dokonał Roman Synakiewicz.
2003.09.27 UP 63-800 Gostyń Poznański 1.
Datownik wydany przez Koło PZF w Gostyniu.
Datownik okrągły, o średnicy 40 mm. W środku sylwetka Jana Pawła II z podpisem: “DNI
KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ”. Na obwodzie
napis: “WYSTAWA – 25 ROCZNICA PONTYFIKATU PAPIEŻA JANA PAWŁA II / 27.09.2003
GOSTYŃ POZNAŃSKI 1”. Projekt datownika
wykonał Andrzej Dudek (prezes koła PZF).
Ostateczne opracowanie wykonano w redakcji
„Nowej Gazety Gostyńskiej”.
2003.10.13 UP 62-200 Gniezno 1.
Datownik okolicznościowy przygotowany
przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu.
Datownik okrągły, o średnicy 40 mm. Na obwodzie napis: „40 LAT SZKOŁY MEDYCZNEJ
W GNIEŹNIE / GNIEZNO 1”. W środku rysu-
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nek skrzyżowanych czepków pielęgniarskich
z datą 13.10.2003
2003.10.18. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 41 mm, z następującą
treścią: „700-LECIE SZKOŁY ŚW. MARII MAGDALENY 18.10.2003 POZNAŃ 1”. W środku
rysunek frontu budynku szkoły. Autorem projektu jest prof. Andrzej Jeziorkowski..
2003.10.21. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Rejonowy Urząd Poczty Poznań Miasto.
Datownik prostokątny, o wymiarach 28 ×
32 mm, z następującą treścią: „OKRĘGOWE
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OBCHODY DNIA ŁĄCZNOŚCIOWCA / POZNAŃ 1 / 21.10.2003”. W środku rysunek logo
Światowego Dnia Łącznościowca. Datownik
projektował Andrzej Krynicki.
2003.11.10. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Wydawnictwo EMI-PRESS z Łodzi. Datownik
prostokątny, o wymiarach 29 × 39 mm. U góry napis: „100. NUMER CZASOPISMA “ŚWIAT
KOLEI” POZNAŃ 1 / 10.11.2003”. W środku
rysunek parowozu.
2003.11.11. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
okrągły, o średnicy 39 mm. U góry napis: „DNI
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ŚWIĘTOMARCIŃSKIE – 750-LECIE LOKALIZACJI POZNANIA / 11.11.2003 POZNAŃ 1
/ 10.11.2003”. W środku rysunek Św. Marcina
(patrona ulicy) na koniu.
2003.11.12. UP 62-025 Kostrzyn Wielkopolski. Datownik przygotowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie
Wielkopolskim w ramach poczty specjalnej
samochodowo-konnej. Przesyłki przyjmowano
w urzędzie Poznań 72, a następnie przewieziono pocztą samochodowo-konną na trasie:
Poznań – Kostrzyn Wlkp. – Gniezno – Lednica.
Stosowano datownik ze zmienną datą. Datownik okrągły, o średnicy 31 mm. Na obwodzie
napis: „POCZTA SAMOCHODOWO KONNA
/ 12.11.2003 KOSTRZYN WLKP”. W środku
rysunek pocztyliona na koniu.
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2003.12.11. UP 62-200 Gniezno 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 31 mm. Na obwodzie
napis: „1000-LECIE POCZTY BOLESŁAWA
CHROBREGO 12.11.2003” poziomo „GNIEZNO 1”. W środku podobizna Bolesława
Chrobrego. Datownik stosowano w ramach
poczty samochodowo konnej na trasie Poznań
– Kostrzyn Wlkp. – Gniezno – Lednica. Datownik projektował Romuald Synakiewicz.
2003.11.22. UP 63-100 Śrem 1. Datownik
przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty
w Lesznie. Datownik okrągły, o średnicy 35
mm. W środku rysunek szermierzy z podpisem: „MEMORIAŁ im. Tadeusza Mieloszyńskiego”. Na obwodzie napis: „50 LAT SEKCJI
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SZERMIERCZEJ KLUBU „WARTA” / ŚREM 1
/ 22.11.2003/. Datownik projektował Włodzimierz Bobrowski, zmodyfikował Tomasz
Thiel.
2003.12.08. UP 61-740 Poznań 9. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Komendę Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu. Datownik okrągły,
o średnicy 39 mm, przedstawiający logo Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Na obwodzie
napis: „OTWARCIE STRAŻNICY JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GAŚNICZEJ/ 08.12.2003 /
POZNAŃ 9”.
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2003.12.27. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany
przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu.
Datownik okrągły, o średnicy 41 mm, z następującą treścią: „85. ROCZNICA POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO / 750 – LECIE LOKACJI
POZNANIA / 27.12.2003 / POZNAŃ 1”.
W środku rysunek odznaki Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Autorem projektu jest
prof. Andrzej Jeziorkowski.
Kazimierz Krawiarz
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ŚWIĄTECZNE FRANKATURY MECHANICZNE
Dzięki uprzejmości kol. Mirosława Jasickiego możemy poinformować, iż w grudniu
2003 r. w niektórych poznańskich urzędach

pocztowych używane były w ogólnie dostępnych dla klientów frankownicach nakładki
z życzeniami od Poczty Polskiej:

Znane są z następujących UP:
Poznań 1, 2, 5, 9, 14, 33, 34, 37, 38, 47, 50, 60, 68 i 70.

OKOLICZNOŚCIOWE NALEPKI POLECENIA
Bez szczegółowego
opisu przedstawiam
reprodukcje okolicznościowych nalepek
polecenia, jakie były
stosowane w 2003 r.
w Śremie, Międzyrzeczu 1, Wolsztynie 1
i Gnieźnie 1.
Władysław
Alexiewicz
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PROFESOR WŁADYSŁAW ORLICZ
W dniu 21 lipca 2003 r. w urzędzie pocztowym Poznań 1 stosowany był datownik okolicznościowy upamiętniający setną rocznicę
urodzin profesora Władysława Orlicza (19031990), wybitnego matematyka, kontynuującego po wojnie w Poznaniu prześwietne tradycje
lwowskiej szkoły matematycznej. Inicjatorem
stosowania datownika był Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza, który zorganizował w dniach
od 21 do 25 lipca konferencję naukową „The
Władysław Orlicz Centenary Conference and
Function Spaces VII”, poświęconą pamięci
Profesora Orlicza

Sierpiński, Stanisław Mazur, Hugo Steinhaus,
Kazimierz Kuratowski, Karol Borsuk i Władysław Orlicz! Po drugiej wojnie światowej,
która boleśnie zdziesiątkowała polskich matematyków, ustanowiona została przez samych
matematyków prestiżowa nagroda – Medal
Fieldsa, przyznawany jednak tylko co cztery
lata, i tylko tym uczonym, którzy w chwili
wyróżnienia nie skończyli 40 lat! Medale te
wręcza się regularnie dopiero od 1950 r. i to
niestety wyeliminowało całą słynną Polską
Szkołę Matematyczną.
Prof. Władysław Orlicz, oprócz swych
niezwykłych teorii i twierdzeń, stworzył pod-

Królowa nauk – matematyka – jest niezwykle hermetyczna i dlatego osiągnięcia polskiej
szkoły matematycznej są obce i nieznane dużej
części społeczeństwa. W XX wieku największy
wkład do matematyki wnieśli uczeni polscy!

waliny poznańskiej matematyki. W analizie
funkcjonalnej, będącej jakby sercem matematyki, powszechnie używany jest termin „przestrzenie Orlicza”, a wyniki Profesora nadal
zachowują wielką wartość. Do ostatnich chwil
życia wierny był matematyce. Jest pochowany,
wraz z małżonką, Zofią Orlicz, bohaterskim
żołnierzem Armii Krajowej, w Alei Zasłużonych cmentarza na Junikowie.

Alfred Nobel nie doceniał matematyki i nie
ustanowił w tej dziedzinie nagrody, a szkoda.
Mielibyśmy nagród matematycznych może
nawet kilkanaście! Z pewnością zasługiwali
na nią genialni uczeni: Stefan Banach, Wacław
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Władysław Alexiewicz
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PROCES GRECKICH KOLABORANTÓW A FILATELISTYKA
W ostatnim czasie miałem przyjemność
tłumaczenia dla „Historyczno-Badawczego
Biuletynu Filatelistycznego” (rocznik 44 (2003),
numer 165/166, s. 106-109) artykułu znanego
greckiego publicysty filatelistycznego Anthony’ego B. Virvilisa, zatytułowanego „Historia
serii przedrukowej Bombardowanie Pireusu
11.1.1944”. Autor opisuje w nim mało znany
fakt, iż jednym z punktów oskarżenia przeciwko członkom rządów Grecji kolaborującym
z okupantem było wydanie serii tych znaczków.
Myślę, iż fakt ten zainteresuje czytelników, stąd
pragnę wszystkim przybliżyć tę historię.
11 stycznia 1944 r. alianci w potężnych
nalotach zbombardowali znane miasto portowe Grecji – Pireus. Z inicjatywy Niemców już
następnego dnia środki przekazu publikowały
pełne oburzenia protesty różnych stowarzyszeń, władz municypalnych, związków
zawodowych i pojedynczych ludzi. Nawet
prezydent kolaboranckiego rządu potępił
bombardowanie jako terrorystyczny akt przeciw mieszkańcom Pireusu. Niemcy postanowili wykorzystać to bombardowanie w celach
propagandowych.
W czasie II wojny światowej w okupowanej Europie działali mniej lub bardziej
zorganizowani filateliści niemieccy, którzy
inspirowali wydawanie różnych znaczków
w okupowanych krajach. W Grecji takim
filatelistą był finansowy doradca Banku Grecji,
sławny „Herr Direktor Nees”. Był on także ścisłym współpracownikiem i doradcą Hektora
Tsironikosa, wiceprezydenta rządu i ministra
finansów. Grupa Niemców skupiona wokół
Neesa zażyczyła sobie wydania przedrukowej serii znaczków z treścią „Terrorystyczne
bombardowanie Pireusu 11.1.1944”. Życzenie-rozkaz przekazano Tsironikosowi, który
wydał odpowiednie polecenie ministrowi ko-
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munikacji, emerytowanemu wiceadmirałowi
Achillesowi Gerontasowi. Jednakże do połowy kwietnia 1944 r. nic się w tej sprawie nie
działo. Jak wynika z korespondencji pomiędzy
dwoma ministerstwami, Gerontas sprzeciwiał
się słowu „terrorystyczne” w nadruku. W wyniku wielu dyskusji sprawa przeciągnęła się
i dopiero 20 maja 1944 r. ukazał się dekret
„O przedrukowaniu znaczków na rzecz ofiar
bombardowania Pireusu”, z określeniem
treści przedruku: „Bombardowanie Pireusu
11.1.1944 DR 100.000” – „ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΣΜΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11-1-1944 ∆Ρ. 100.000”.
W końcu maja 1944 r. w biurze Filoktetesa
Angelakisa, dyrektora generalnego Poczty
i Telekomunikacji, zjawiło się trzech oficerów niemieckich. Jeden z nich był pułkownikiem, dyrektorem służby pocztowej armii
niemieckiej w Grecji, pozostali oficerami SS.
Niemcy zażądali wydania w ciągu trzech dni
znaczków przedrukowych, grożąc przy tym, iż
niewykonanie żądania potraktują jako sabotaż.
Po interwencji ministra Niemcy zgodzili się, że
znaczki ukażą się 11 czerwca 1944 r. 26 maja
1944 r. Generalna Dyrekcja Poczty wydała
okólnik dla filatelistów z informacją o mających się ukazać znaczkach. Poinformowano
w nim o wprowadzeniu znaczków przedrukowych do obiegu 1 czerwca 1944 r. Do przedruku użyto znaczków obiegowych z 1942 r.
(5 znaczków) oraz lotniczych z 1943 r. (także 5
znaczków), każdy z nich w nakładzie 100.000
sztuk. W okólniku określono także, iż znaczki
będą się znajdować w obiegu tylko 20 dni
oraz będą używane jako dobrowolna dodatkowa opłata na korespondencji pocztowej.
Kupcom i eksporterom znaczków pozwolono
zakupić po 150 serii, członkom klubów filatelistycznych po 10 serii, a młodzieży filatelistycznej jedną serię.
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Omawiane znaczki pojawiły się w końcu
w obiegu nie 1 czerwca 1944 r., jak planowano, ale w Atenach 11.06., a w Tesalonikach
13.06 i były dostępne w urzędach pocztowych
do końca miesiąca. W pierwszym dniu obiegu
znaczków przed urzędami pocztowymi ustawiły się długie kolejki kupujących – w niektórych
urzędach ponad 150 metrów! Jak podkreślają
obserwatorzy, rozpoczęło się histeryczne wykupywanie tych znaczków. Członkowie klubów filatelistycznych helleńskiego i ateńskiego
mogli nabyć te znaczki w siedzibach klubów.
Bardzo szybko rozprowadzono 94.546 serii,
zbierając ponad 97 miliardów drachm.
Po zakończeniu okupacji i wyzwoleniu
Grecji powołano sąd specjalny, którego celem
było ukaranie kolaborantów z lat 1941-1944.
Oskarżonymi byli premierzy G. Tsolakoglou,
C. Logothetopoulos i J. Rallis, jak również
ministrowie i wiceministrowie rządów okupacyjnych – razem 27 osób. Publiczny proces
rozpoczął się 21 lutego, a zakończył 31 maja
1945 r. Oskarżenia były bardzo ciężkie (kapitulacja przed wrogiem, pomoc władzom
okupacyjnym, działanie przeciw narodowi
greckiemu itp.). Wśród oskarżeń znalazła się
też propaganda prohitlerowska, w tym wydanie serii propagandowych znaczków „Bombardowanie Pireusu”. Jako odpowiedzialnych
za to wydanie uznano J. Rallisa, A. Gerontasa
i E. Tsironicosa, którego sądzono in absentia,
ponieważ od 1 września 1944 r. do kapitulacji
przebywał w Niemczech.
W przypadku J. Rallisa wyrok w tym zakresie
brzmiał: „Jako prezydent rządu zaakceptował
i podpisał żądanie Niemców, jak to publicznie
przyznał jeden z oskarżonych – A. Gerontas,
w owym czasie minister komunikacji, poprzez
wydanie 20.5.1944 dekretu, który od początku
nosił tytuł propagandowy „O przedruku znaczków na rzecz ofiar bombardowania Pireusu”,
w wyniku którego dokonano przedruku około
1.000.000 znaczków z napisem „Bombardowanie Pireusu 11-1-1944” w oczywistym celu
potępienia brytyjskiego nalotu powietrznego
na Pireus jako aktu barbarzyńskiego i nieludzkiego, jak to oskarżony uważał, nie zważając
na to, że w grupach dokonywano egzekucji
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Greków i niszczono całe wioski, przeciw czemu oskarżony nie protestował”.
W wyroku H. Tsironikosa ujęto: „zaakceptował żądania Niemców i podpisał dekret
z 20.5.1944 „O przedruku znaczków na rzecz
ofiar bombardowania Pireusu”, w wyniku którego dokonano przedruku około 1.000.000
znaczków z napisem „Bombardowanie Pireusu 11-1-1944” w oczywistym celu potępienia
brytyjskiego nalotu powietrznego na miasto
Pireus”.
W przypadku A. Gerontasa wyrok
brzmiał: „Chociaż oskarżony jako minister
komunikacji podpisał dekret z 20.5.1944
„O przedruku znaczków na rzecz ofiar
bombardowania Pireusu”, w wyniku którego
dokonano przedruku około 1.000.000 znaczków z napisem „Bombardowanie Pireusu 11-1-1944”, biorąc pod uwagę, iż w pewnym stopniu – jak to wynika z odnośnej korespondencji pomiędzy ministerstwami – sprzeciwiał się
Niemcom, którzy poprzez Tsironikosa żądali
wydania tego dekretu, poprzez niezaakceptowanie żądanej treści przedruku „Terrorystyczne bombardowanie Pireusu 11-1-1944” sąd
stwierdza, że oskarżony nie miał woli propagowania tego za pomocą znaczków i uwalnia
go z jakiejkolwiek kary za ten czyn”.
Wyrok sądu specjalnego ogłoszono 31 maja
1945 r. i nałożone kary były wysokie. J. Rallis
za akcję propagandową skazany został na
12 lat więzienia (za pełnienie funkcji prezydenta rządu i pomoc okupantom skazany
został na dożywocie). Zmarł w więzieniu
26 października 1946 r. H Tsironikos za akcję
propagandową został skazany na dożywocie
(za pomoc okupantom wyrokiem była kara
śmierci i konfiskata majątku). Po upadku
Niemiec oddał się w ręce Amerykańskich
Sił Okupacyjnych, które zwróciły go Grecji.
W więzieniu pozostawał do 27 maja 1952
roku, kiedy go zwolniono.
Prawdopodobnie Grecja to jedyny kraj
w Europie, w którym po wojnie do oskarżeń
o kolaborację z okupantem włączono wydanie
znaczków propagandowych przeciw aliantom,
a odpowiedzialnych za to ciężko ukarano.
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Znaczki „Bombardowanie Pireusu” oznaczone są w katalogu Michel numerami V-XIV.
Są to znaczki wydane w 1942 i 1943 r., numery 467-471 i lotnicze 458-462, z niebieskim
nadrukiem „Bombardowanie/Pireusu/11-11944/Dr. 100.000”. Odpowiednio są to:
Michel 01.09.1942 – seria widokowa:
#V = #467 – 15 Dr (Drahma), purpurowy
– Iraklion z Krety
#VI = #468 – 25 Dr, czerwonobrązowy, Wyspa Hydra
#VII = #469 – 50 Dr, niebieski (wydany
15.9.1942) Meteora-Klasztor,
Hagia
#VIII = #470 – 75 Dr, karminowy, liliowo-różowy, (15.09.1942) Edessa
#IX = #471 – 100 Dr, szaro-czarny, klasztor
Pantakratora na górze Atos
oraz lotnicze 15.09.1943 – symboliczne
przedstawienie wiatrów z wieży wiatrów
w Atenach:

#X = #458 – 10 Dr, karminowo-czerwony/
brązowo-czerwony – Apeliotes
– wiatr wschodni
#XI = #459 – 25 Dr, ciemnoniebieskozielony
– Zephyros – wiatr zachodni
#XII = #460 – 50 Dr, fioletowoniebieski – Kekias – wiatr północnowschodni
#XIII = #461 – 100 Dr, czarnoszary – Boreas
– wiatr północny
#XIV = #462 – 200 Dr, żółtoczerwonoliliowy
– Euros – wiatr południowowschodni
Źródła:
Dimopoulos, H.: The stamps of Bombardment of
Piraeus. Philotelia no. 489/1981.
Anagnostou, S.: The history of propaganda issue for
the Piraeus Bombardment on 11.1.1944. Philatelic Lesbos no.156/1994.
Virvilis, A.B.: Historia serii przedrukowej „Bombardowanie Pireusu 11.1.1944”. HBBF.

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

PLANY EKSPONATÓW TEMATYCZNYCH DOTYCZĄCE SPORTU
LEKKOATLETYKA, KOSZYKÓWKA, TENIS
Na wystawach filatelistycznych z zakresu
sportu najczęściej prezentowane są eksponaty
dotyczące igrzysk olimpijskich. Szczególnie często są to zbiory dotyczące pierwszej
olimpiady. Trudno w tego typu eksponatach
o jakieś szersze spojrzenie tematyczne, stąd
eksponaty te są zazwyczaj bardzo podobne,
eksponowany w nich jest podobny materiał filatelistyczny. Rzadko spotyka się tak oryginalne
opracowania, jak pana Otello Bortolato „Boks
nad Alfejosem”, który opisałem w „Filateliście”
oraz 30. numerze „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych” (WWF). Pojawiają się
także eksponaty dotyczące poszczególnych
igrzysk olimpijskich, ale coraz częściej opracowania dotyczą całych dziedzin sportu czy
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też poszczególnym dyscyplinom sportowym.
W tym miejscu muszę podkreślić, iż opracowania typu „sport na znakach pocztowych”
raczej nie mają prawa bytu (oczywiście na
wystawach filatelistycznych). Moim zdaniem,
przy tak wielkiej liczbie walorów nie sposób
dokonać doskonałej (czy choćby tylko dobrej)
syntezy sportu.
W cyklu przedstawiania planów najciekawszych eksponatów filatelistycznych przedstawiłem czytelnikom na łamach „Filatelisty” i WWF
wiele przykładów eksponatów sportowych.
Dla przypomnienia, opisywałem już:
Umberto Caterino, „Historia lekkoatletyki”
(Fil., WWF 30); Christine Earle, „Łucznictwo”
(Fil., WWF 32); Valeriano Genovese, „Fascy-
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nujący świat tenisa” (Fil., WWF 32); Herbert
Huber, „Zapasy” (Fil.); Zhu Jun, „Letnie igrzyska olimpijskie” (WWF 29); Conrad J. Klinkner,
„Igrzyska X olimpiady” (Fil., WWF 29); Jong-Ku
Lee, „Igrzyska olimpijskie w Seulu” (WWF 29);
Peter Osusky, „Na chwałę sportu” (Fil., WWF
29); Giorgio Sini, „Calcio” (Fil., WWF 32);
Uberto Stefanutti, „Dwa ślady na śniegu” (Fil.,
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WWF 32); J.E. de Vuyst, „Igrzyska olimpijskie”
(Fil., WWF 29) oraz Lin Wenlon, „Bramkarz”
(Fil., WWF 32).
Poniżej prezentuję plan jednego z najciekawszych opracowań, które dotyczy lekkoatletyki. Jego autorem jest Ernst Huhnen (RFN),
a zatytułowane jest ono „Biegi, skoki, rzuty –
3000 lat lekkoatletyki”. Za eksponat wystawca
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uzyskał na światowych wystawach filatelistycznych następujące wyróżnienia: MOSKWA’97
– V83 pkt. i IBRA’99 – V83 pkt. Oto szeroki
i przemyślany plan tego eksponatu:

5.

Biegi, skoki, rzuty – 3000 lat
lekkoatletyki
1. Lekkoatletyka w ujęciu historycznym
1.1. Od pierwotnego myśliwego do posłańców
1.2. Antyczne święta jako osiągnięcia kultury greckiej
1.3. Pentatlon – pięciobój wszechstronnych
1.4. Pheidippides – symbol nadludzkiej
wytrwałości
1.5. Lekka atletyka na przełomie wieków
2. Rozwój lekkoatletyki w kierunku współczesnej sztuki sportowej
2.1. Powstawanie związków narodowych
i związków światowych
2.2. Od świątecznych spotkań na łąkach do
bieżni tartanowej
2.3. Lekkoatletyka staje się coraz bardziej
techniczna i perfekcyjna
2.4. Idealne rozstrzygnięcia przez nieprzekupne aparaty
3. Dyscypliny lekkoatletyczne w ich rozwoju
technicznym
3.1. Biegi – wielorakie i fascynujące
3.2. Skoki – walka z siłą przyciągania
3.3. Rzuty i pchnięcia – połączenie siły
i techniki
3.4. Wielu na starcie, ale jeden jako pierwszy
4. Zawody sportowe – największa motywacja
do wyczynu
4.1. Lekkoatletyka na nowożytnych olimpiadach
4.2. Międzynarodowe mistrzostwa w lekkoatletyce
4.3. Narodowe mistrzostwa w lekkoatletyce
4.4. Wszystko pod jednym dachem – bliskie i widoczne
4.5. Święta lekkoatletyki – bieg dla przyjemności
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6.

7.

8.

4.6. Pojawienie się kobiet na scenie lekkoatletycznej
Po wysiłku medale, kontuzje, niedostatki
5.1. Od gałązki oliwnej do medalu
5.2. Sławni zwycięzcy olimpijskich zawodów lekkoatletycznych
5.3. „Tylko” srebro lub brąz – często trudne
do określenia
5.4. Europejski mistrzostwa w lekkoatletyce
5.5. Osiągnięcia niemieckich lekkoatletów
Tak daleko niosą nogi...
6.1. Maraton – klasyczny dystans
6.2. Międzynarodowe biegi uliczne na
różne dystanse
6.3. Jeszcze dłuższe niż maraton
6.4. Przełaje – biegi ponad pniami i kamieniami
6.5. Biegi z „ręcznym hamulcem”
Lekkoatletyka w służbie społeczeństwa
7.1. Mistrzostwa narodowe jako prestiżowa
impreza narodowa
7.2. Puchar Europy w lekkoatletyce – reprezentacje narodowe
7.3. Puchar IAAF wywołał nowe impulsy
7.4. Europejskie drużynowe mistrzostwa
lekkoatletyczne
Lekkoatletyka – wielostronna jak życie
8.1. Niosąca nadzieje na przyszłość
8.2. Wszyscy będziemy seniorami – mamy
nadzieję
8.3. Bieganie jako coraz popularniejszy
sport rekreacyjny
8.4. Niepełnosprawni – mimo to aktywni
8.5. Biegi jako istotna część innych sportów
8.6. Badania i problemy medycyny sportowej
8.7. Kultura i sztuka w lekkoatletyce

Na ostatniej, XIX Ogólnopolskiej Wystawie
Filatelistycznej KATOWICE 2003 w klasie
tematycznej pojawiło się opracowanie, które
wzbudziło duże zainteresowanie wśród sędziów i zwiedzających ze względu na swą
oryginalność. Przed tym nowatorskim eksponatem zbierały się grupki żywo dyskutujących
osób. Autorem eksponatu jest kol. Ryszard
Prange z Poznania, który otrzymał zań 87 pkt.
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i medal duży pozłacany, a więc wspaniały
wynik, jak na debiut na tak poważnej imprezie wystawienniczej. Oto plan tego niezwykle
ciekawego dzieła:

Raport o koszykówce
1. Dawno temu w Ameryce:
ojcem nowej dyscypliny został pastor,
było to przed ponad stu laty.
2. Nowa gra rozwinęła się dynamicznie:
gra się w nią na całym świecie,
ma swoje nazwy we wszystkich językach,
zaczęto ją nawet naśladować.
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3. Zaczęło się od 13, a skończyło na razie na
58 przepisach:
regulują one zasady gry,
wyznaczają ramy kontaktów,
definiują prawidłową obronę.
4. Nie byłoby gry bez wyposażenia i akcesoriów:
muszą być hale i boiska,
na końcach boiska znajdują się kosze,
trzeba się ubrać i mieć czym grać.
5. Wygra mecz ten, kto lepiej opanuje sztukę
gry:
piłkę trzeba wrzucać do kosza,
przeciwnikom powinno się przeszkadzać,
kozłując można minąć rywala,
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o piłkę należy walczyć na całym boisku.
6. Każdy może być graczem:
od zabawy do wyczynu,
dla podniesienia tężyzny fizycznej i dla
rozrywki,
wózek inwalidzki nie przeszkadza.
7. Koszykówka to gra zespołowa:
rozgrywki organizują federacje,
uczestniczą w nich reprezentacje i kluby
sportowe.
8. Pora przedstawić głównych bohaterów:
ci, którzy występują na boisku,
grają o tytuły, puchary i sławę,
niektórzy stali się idolami.
9. Oni współtworzą widowisko:
trenerzy uczą i prowadzą drużyny,
kibice krzyczą „sędzia-kalosz”,
wszystko to opisują dziennikarze.
10. „Kocham tę grę”, czyli to, co najlepsze,
pozostało w kraju narodzin:
NBA jest najlepszą ligą świata,
USA dominowały w tej „amerykańskiej”
grze.
11. Największą tajemnicą sportu jest grać, by
wygrać:
szybciej, wyżej, mocniej – czyli zmagania olimpijskie,
każdy chce być mistrzem,
ale liczy się każde zwycięstwo.
Kolejny plan dotyczy tenisa. Jego autorem
jest Jacobs Norman (USA), a eksponat nosi
tytuł „Tenis – od dziedzińca do kortu, dla wypoczynku i dla sławy”. Opracowanie to jednak
nie znalazło się dotychczas wśród eksponatów
wyróżnionych medalem pozłacanym i powyżej. Jednakże plan ten jest szeroki i można go
ewentualnie wykorzystać przy opracowywaniu
eksponatu. Oto on:

Tenis – od dziedzińca do kortu, dla
wypoczynku i dla sławy
1. Rozwój gry
1.1. Prekursorzy
1.2. Współczesny tenis
1.3. Tenis podbija świat
1.4. Zasady gry
1.5. Kort
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2. Wyposażenie
2.1. Rakiety
2.2. Piłki i buty
2.3. Ubiory
3. Uderzenia tenisowe
3.1. Serw i return
3.2. Forhend
3.3. Bakhend
3.4. Wolej
3.5. Uderzenia specjalne
4. Wielki szlem
4.1. Wimbledon
4.2. French Open
4.3. US. Open
4.4. Australia Open
4.5. Wielki szlem
5. Tenis na igrzyskach olimpijskich
5.1. Wczesne lata
5.2. Jest tenis na igrzyskach czy go nie ma?
5.3. Powrót tenisa
6. Inne turnieje
6.1. Puchar Davisa
6.2. Mistrzostwa Niemiec
6.3. Turnieje w świecie
7. Organizacje tenisowe
7.1. Federacje tenisowe
7.2. Zawody profesjonalne
7.3. Lokalne organizacje tenisowe
8. Tenisowy biznes
8.1. Wytwórcy
8.2. Handel detaliczny
8.3. Promotorzy i sponsorzy
9. Czynniki wpływające na wynik meczu
9.1. Odżywianie
9.2. Pogoda
9.3. Choroby i urazy
9.4. Nawyki i szczęście
10. Tenis dla wypoczynku
10.1. Tenis młodzieżowy
10.2. Turystyka
10.3. Tenis rekreacyjny dorosłych
Piśmiennictwo
Malendowicz, L.K.: Przykłady planów najciekawszych eksponatów tematycznych prezentowanych na światowych wystawach filatelistycznych.
„Filatelista” 1998, nr 45, s. 307-340.

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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NOWOŚCI TEMATU „POLONICA”
Oczywiście XXV lat pontyfikatu papieża
Jana Pawła II jest teraz najbardziej aktualnym tematem. Na świecie ukazało się wiele
interesujących wydań, z których pragniemy
zasygnalizować następujące:
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Watykan, 20 III 2003, seria 25 znaczków w arkusiku i 1 znaczek na srebrnej folii (wspólne
wydanie z Polską), dat. I dnia;
Angola, 2 znaczki;
Boliwia, 5 zn., 1 blok, 6 dat. okol.;
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Czechy, 16 X 2003, kartka pocztowa, Praha
12, dat. okol.;
Honduras, 4 zn., 1 blok z tymi samymi znaczkami, dat. I dnia;
Irlandia, 16 X 2003, 3 znaczki, dat. I dnia,
specjalne wydanie ze znaczkami nieząbkowanymi;
Kostaryka, 1 zn, 1 dat. I dnia;
Meksyk, 1 znaczek;
Nikaragua, 2 znaczki w bloku, dat. I dnia;
Paragwaj, 1 znaczek z przywieszką, dat. I dnia;
Rumunia, 29 XI 2003, 2 znaczki, wydane
w arkusiku z 8 znaczkami i przywieszkami,
datownik I dnia.
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Słowacja, dat. okol. Zilina 16 X 2003;
Sri Lanka, 1 znaczek.
Stany Zjednoczone, datowniki 14 III 2003,
Polpex Station, Niles Il; 16 X 2003, Panna
Maria Tx;
Syria, 16 X 2003, znaczek, dat. I dnia;
Urugwaj, blok z 2 znaczkami, dat. I dnia;
Węgry, dat. okol. 18 X 2003, Pecs;
Włochy, 14 X 2003, kartka pocztowa, dat.
okol. Roma Filatelico;
Nie mamy niestety miejsca na pokazanie
wszystkich wspomnianych walorów, reprodukujemy tylko niektóre.
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Warto opisać dokładniej specjalne wydawnictwo pamiątkowe z Irlandii – duży portret
Jana Pawła II z wydrukowaną serią trzech nieząbkowanych znaczków (pozbawionych mocy
obiegowej!). Nakład tej pamiątki wynosi tylko
trzy tysiące egzemplarzy, rozprowadzonych
wśród osób zainteresowanych przez Pocztę
Irlandii. Jest to rodzaj bloku ministerialnego,
lecz nie przeznaczonego dla bardzo ważnych
osób, choć dostępnego w sprzedaży, w tym
przypadku po 20 Euro. Portret ten ma wymia-
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ry 28×37 cm, a więc nie mieści się na karcie
wystawowej formatu A4.
Wydaje się, że wzbudzające tyle emocji
wśród „papistów” polskie plakietki pamiątkowe z 2003 r., srebrna i złota (wzór), z dość
niezwykłym – ale właśnie bardzo na srebrny
jubileusz odpowiednim – jubileuszowym
znaczkiem papieskim traktować należy jako
pamiątkowe wydawnictwo ministerialne. Nic
dziwnego, że plakietki te są bardzo poszukiwane.
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Nowości poloników jest oczywiście wiele.
Trudności z ich odkryciem wynikają czasem
z faktu umieszczenia interesujących nas ilustracji czy napisów na marginesie czy to arkusza sprzedażnego, czy też bloku. Przykładów
jest kilka.
Blok Tunisu z okazji piłkarskich mistrzostw
świata w 2002 roku, na którego marginesie
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umieszczona jest także flaga Polski. Dalej arkusik Monako z 2003 r. ze znaczkiem z Marią
Skłodowską i jej mężem Piotrem Curie. Znaczek łatwo znaleźć w nowościach, publikowanych na przykład w „Michel Rundschau” (czy
wszystkie Okręgi prenumerują ten miesięcznik?), nosi on numer Mi 2663. Na marginesie
10-znaczkowych arkusików umieszczono
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napis: „100e anniversaire du prix Nobel de
chimie décerné ´ Pierre et Marie Curie”.
Kolejny przykład to emisja Gibraltaru
„Rozszerzenie Unii Europejskiej”. Znaczki
przedstawiają kwiaty polne, charakterystyczne
dla nowo przyjętych do Unii państw. Polskę
symbolizuje tu czerwony mak polny, a na
marginesach dwu 10-znaczkowych arkusi-
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ków (seria liczy cztery znaczki) zaznaczono
granice Polski i sylwetkę Zamku Królewskiego
w Warszawie.
Na zakończenie opiszę ciekawą całostkę z Ukrainy, kopertę upamiętniającą 150.
rocznicę urodzin wybitnego polskiego kompozytora Juliusza Zarębskiego. Na odwrocie
koperty widnieje jednoznaczna adnotacja, iż
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jest to polski kompozytor. Juliusz Zarębski
(1854-1885) był pianistą i kompozytorem, od
1880 r. profesorem konserwatorium w Brukseli, najwybitniejszym polskim kompozytorem
muzyki fortepianowej drugiej połowy XIX
wieku, uczniem samego Franciszka Liszta.
Wielka szkoda, iż nasza poczta nie pamiętała, jak dotąd, o Zarębskim. Nie znam nawet

poświęconego mu datownika okolicznościowego. Podsuwam niniejszym pomysł Poczcie
Polskiej wydania poświęconego mu znaczka.
A może by zrewanżować się Poczcie Ukrainy
znaczkiem z Iwanem Franko?
Władyslaw Alexiewicz

POLONO-LITHUANICA
MARCIN POCZOBUTT-ODLANICKI (1728-1810)
Poczta litewska uczciła w ubiegłym roku
250. rocznicę powstania obserwatorium astronomicznego na Uniwersytecie Wileńskim,
którego założycielem był znakomity polski
astronom Marcin Poczobutt-Odlanicki. Z tej
okazji 10 maja 2003 r. wyemitowany został
znaczek o wartości 1 lita, na którym przedstawiono budynek obserwatorium w kompleksie
uniwersyteckim, o charakterystycznej fasadzie
zaakcentowanej flankowanym przez dwie
okrągłe baszty ryzalitem oraz boniowanymi
narożnikami i bogatą oprawą okien ostatniej
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kondygnacji. Na dachu budynku mieści się
taras obserwacyjny i niewielka wieżyczka.
Najbardziej interesującym pomieszczeniem
wewnątrz budynku jest Biała Sala z bogatą
dekoracją stiukową, zaprojektowana przez
architekta Marcina Knackfusa. W dolnym
narożu na tle budynku umieszczona jest jeszcze plansza z przyrządami astronomicznymi.
Z lewej strony znaczka pod nazwą emitenta
widnieje napis: VILNIAUS UNIVERSITETO
ASTRONO-MIJOS OBSERVATORIJAI 250
METŲ (250. rocznica wileńskiego uniwersytec-
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kiego obserwatorium astronomicznego), herb
uczelni, rok emisji i nazwisko twórcy znaczka
(V. Skabeikienė). Kopertę FDC zilustrowano
zdjęciem teleskopu będącego na wyposażeniu obserwatorium, a wykonanego w XVIII
w. przez francuskiego mistrza Passemanta.
Okolicznościowy datownik stosowany w dniu
wprowadzenia znaczka do obiegu przedstawia
rysunek tego samego teleskopu, napis „Premier
jour” i wokół w owalu napis identyczny jak na
znaczku oraz datę pisaną w stylu litewskim
„2003 05 10”. Przygotowane na tę okazję
zostały również dwie interesujące karty pocztowe. Na pierwszej ilustrację stanowi barwny
portret M. Poczobutta-Odlanickiego, pod
którym widnieje podpis „Martynas Počobutas
(1728-1810)”, na drugiej – czarno-biały projekt
znaczka Litwy Środkowej z 1921 r. z widokiem
wileńskiego obserwatorium astronomicznego
i podpisem „Vilniaus astronomijos observatorija. Pašto ženklo projektas. 1921”.
Marcin Poczobutt-Odlanicki, T. J., urodził
się 30 X 1728 r. w Słomiance na Wileńszczyźnie. Kształcił się za granicą. Sprowadził przyrządy do powstałego w Akademii Wileńskiej
w 1753 r. obserwatorium astronomicznego,
w którym dokonał m.in. ciągu obserwacji
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położeń Merkurego. W 1764 r. otrzymał tytuł
profesora tejże uczelni, na której wykładał matematykę i astronomię. W 1780 r. został rektorem Akademii. Z jego inicjatywy i dzięki fundacji księżnej Puzyniny, a także subwencjom
króla Stanisława Augusta, w latach 1782-1788
wybudowany został istniejący do dziś późnobarokowy budynek obserwatorium, do którego
wiedzie przejście bezpośrednio z Dziedzińca
Wielkiego Uniwersytetu Wileńskiego, a dziedziniec przy obserwatorium nosi obecnie imię
Marcina Poczobutta. W Warszawie, dokąd
często jeździł, pracował wspólnie z H. Kołłątajem nad ustawami szkolnymi. Uważany
jest za reformatora szkolnictwa na Litwie. Jego
obserwacje Merkurego posłużyły Lalande’owi
do ułożenia nowych tablic biegu tej planety.
W 1793 r. obserwował wraz z Janem Śniadeckim całkowite zaćmienie słońca pod Grodnem.
Prace te zjednały mu tytuł astronoma królewskiego oraz wybór na członka Królewskiego
towarzystwa astronomicznego w Londynie
(1769). Ogłosił m.in. rozprawę „O dawności
zodjaku niebieskiego w Denderah (Tentyris)”,
1803. Redagował też „Gazetę Wileńską”.
Zmarł 20 lutego 1810 r. w Dyneburgu.
Józef Witold Żurawski
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POLONO-BELORUTHENIANA
750 LAT SŁONIMIA
W czerwcu 2002 r. poczta Białorusi wydała
kopertę ze znakiem opłaty „A” przeznaczoną
do obiegu krajowego, upamiętniającą 750lecie miasta Słonim. Na ilustracji widać herb
miasta, zabytkowy ładny budynek oraz stosowny napis w języku białoruskim.
Taki sam tekst umieszczono na datowniku
okolicznościowym stosowanym w Słonimiu od

6 do 8 września 2002 r., a jest to jedyny jak
dotąd okolicznościowy datownik tego miasta.
Pokazano na nim herb miasta między dwoma
wieżami. Kopertę o datownik projektował
A. Staszczaniuk.
Dzisiejszy Słonim jest miastem nad rzeką
Szczurą przy ujściu Issy, w obwodzie grodnieńskim. Pierwsza wzmianka o Słonimiu, za-

Ryc. 1. Koperta okolicznościowa 750-lecia miasta, pieczęć i herb miejski oraz fragment mapy
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Ryc. 2. Stempel carskiej poczty „109” w Słonimiu i datownik z 1907 r.

warta w Kronice Ipatijewskiej, dotyczy 1252 r.
W końcu XIII w. wchodził w skład Wielkiego
Księstwa Litewskiego (WKL). Od 1507 r. był
powiatowym miasteczkiem w województwie
nowogródzkim. Słonim otrzymał miejskie prawa magdeburskie w 1531 r., które skasowano
jednak w 1776 r. W 1591 r. zatwierdzono herb
miasta przedstawiający stojącego na tylnych
łapach lwa, trzymającego w łapach herb „lis”.
W latach 1631-1686 odbywały się w Słonimiu
sejmiki WKL, przygotowujące posłów do obrad Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie
wojen z Moskwą od 1654 r. przechodził z rąk
do rąk.
W końcu XVIII w. z inicjatywy hetmana
litewskiego i starosty Słonimia zbudowano
i otworzono tu Kanał Ogińskiego, łączący
Dniepr z Niemnem, czynny jeszcze do drugiej

wojny światowej. W mieście działała przystań
rzeczna, teatr, oranżeria, zakłady graficzne. Po
trzecim rozbiorze Polski Słonim włączono do
Rosji. Było to główne miasto guberni słonimskiej, od 1797 litewskiej, a od 1801 Słonim
należał do guberni grodnieńskiej. W styczniu 1830 r. otworzono tu oddział pocztowy
(kontora), przekształcony w 1886 w oddział
pocztowo-telegraficzny.
Stacja pocztowa w Słonimiu istniała już
w XVIII w.; ukazem carskim z 6 IX 1795 r.
ustanowiono linię pocztową z Petersburga do
Wiednia przez Psków, Wilno, Brześć i trakt ten
posiadał rozgałęzienia do Słonimia i innych
miast regionu. Powstał też trakt z Moskwy przez
Mińsk i Nieśwież do Słonimia. Od 1885 r. przechodziła przez miasto linia kolejowa Baranowicze – Wołkowysk. Od 1920 r. (wojska polskie

Ryc. 3. Polskie i sowieckie stemple pocztowe Słonimia
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wkroczyły do do Słonimia 20 września 1920 r.)
do 1939 r. Słonim był miastem powiatowym
w Rzeczypospolitej. W końcu lat trzydziestych
działały tu następujące urzędy pocztowe:
• Słonim 1, ul. Kościuszki 8;
• Słonim 2 – agencja pocztowo-telegraficzna przy dworcu kolejowym;
• Słonim 3 – w koszarach wojskowych.
Podczas sowieckiej okupacji używano tu
do połowy 1940 r. polskich stempli pocztowych, które nie uległy zniszczeniu i używane

były także w czasie okupacji niemieckiej,
a od 1 stycznia 1942 r. w Słonimie działała
„Deutsche Dienst-post Osten”, która używała
i radzieckich, i polskich datowników.
Warto nadmienić, iż mieszkańcami Słonimia byli: historyk Tadeusz Sosiński, poeta Zbigniew Tałaczyński i powszechnie znana Alina
Janowska – żołnierz Armii Krajowej, wybitna
artystka filmowa, estradowa i teatralna.
Lew Kołosow-Rybczyński, Mińsk

POLONO-UKRAINICA
900-LECIE MIASTA OSTRÓG (OCTPOГ)
W 2000 r. Poczta Ukrainy upamiętniła
dziewięćsetlecie powstania Ostrogu, prastarego grodu ruskiego, położonego przy ujściu
rz. Wilii do Horynia w dawnym województwie
wołyńskim (w I i II Rzeczypospolitej – współcześnie obwód rowieński na Ukrainie). Wydany został z tej okazji znaczek o nominale
30 kop. przedstawiający kartusz z dawną
panorama miasta w barwach sepii, z central-
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nie umieszczoną Cerkwią Bogojawleńską pw.
Chrztu w Jordanie i Bramą Łucką. Nad panoramą widnieje herb miasta przedstawiający tę
samą świątynię prawosławną i napis „OCTPOГ
900 POKIB” (Ostróg 900 lat). Datownik okolicznościowy również przedstawia Cerkiew
i Bramę Łucką, odwzorowaną z panoramy na
znaczku, oraz napis: „900 рокив м. Острогу /
ОСТРОГ • ВУЗОЛ ЗВ’ЯЗКУ • РИBЕНСЬКА
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ОБЛ. / 30.09.2000”. Ilustrację koperty stanowi współcześnie zagospodarowany fragment
umocnień obronnych zamku Ostrogskich.
Ostróg po raz pierwszy wzmiankowany
był w latopisach ruskich w 1100 r. Od 1386 r.
należał do kniazia wołyńskiego Fiedora Daniłowicza, protoplasty rodu książąt Ostrogskich.
W drugiej połowie XIV w. gród wszedł w skład
Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od XV w.
stał się własnością rodową Ostrogskich. Książę Wasyl ok. 1430 r. otoczył miasto murami,
a w 1528 r. otrzymało ono lokacje na prawie
magdeburskim, nadaną przez króla Zygmunta Starego. Cerkiew Bogajewlańską wzniósł
hetman wielki litewski i kasztelan wileński ks.
Konstanty Ostrogski ok. 1521 r. (pod jednym
z okien na północnej ścianie zachowała się
taka data), prawdopodobnie na miejscu poprzedniej, drewnianej, fundacji ks. Wasyla
Ostrogskiego. Świątynia należała do najcenniejszych zabytków na Kresach, a główną jej
osobliwością było połączenie pierwiastków
bizantyjskich i gotyckich. Była zbudowana
z czerwonej cegły, obronna, ze strzelnicami

w grubych murach, a w podziemiach mieściły się grobowce książęce. W 1648 r. Ostróg
zdobyty został przejściowo przez wojska hetmana B. Chmielnickiego, a zamek i cerkiew
popadły w ruinę. W latach 1887-91 Rosjanie
przebudowali zrujnowaną cerkiew w stylu
neobizantyjskim, zatracając gotyckie elementy architektury. Dziś zabytkową cerkiew
wieńczy pięć złoconych kopuł, malowniczo
położonych i widocznych już z daleka. Choć
jej wartość historyczna została w znacznej
części utracona, stanowi jeden z ciekawszych
obiektów zabytkowych Wołynia.
Dodać należy, że w sąsiedztwie Cerkwi
Bogojawleńskiej znajduje się kościół katolicki
pw. Wniebowzięcia NMP, wzniesiony w latach
1440-1442 z fundacji ks. Fedora Ostrogskiego,
wielokrotnie palony i niszczony, odbudowywany z uporem przez następne stulecia doczekał
naszych czasów. Kolejna odbudowa kościoła
i odrodzenie życia religijnego w ostrogskiej parafii rzymsko-katolickiej nastąpiły w 1990 r.
Józef Witold Żurawski

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF
oraz Koło PZF przy Oddziale Poznańskim Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na
CYKL WYKŁADÓW I DYSKUSJI FILATELISTYCZNYCH
Wykłady i dyskusje odbywać się będą co dwa tygodnie, w piątki, w Ośrodku Nauki
Polskiej Akademii Nauk, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19,
61-713 Poznań, w sali nr 110. Początek o godz. 18.00
PROGRAM WYKŁADÓW:
06.02.2004 Ludwik K. Malendowicz: „Próby znaków pocztowych w oparciu o Francję i kraje
francuskojęzyczne”.
20.02.2004 Władysław Alexiewicz: „Rarytasy filatelistycznych poloników”.
05.03.2004 Janusz Berbeka: „Finał poznańskich fałszerstw”.
19.03.2004 Władysław Ługowski: „Polskie papiery stemplowe”.
02.04.2004 Andrzej Komorowski: „Historia poczty Kurlandii w latach 1790-1812”.
16.04.2004 Wojciech Giżyński: „Niemcy – współdruki z zeszycików znaczkowych, arkuszy wydawniczych, rolek automatowych, wstęg”.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w naszych spotkaniach.
Bogumił Ciesielski
Prezes Okręgu Wielkopolskiego PZF
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prof. dr hab. Narcyz Piślewski
Prezes Koła PZF przy IFM PAN
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