Szanowni Czytelnicy!
Zapraszamy do lektury „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”. Kronika Okręgu dotyczy wydarzeń I kwartału 2004 r. Jak zwykle zapisujemy bieżące wydarzenia, a także przybliżamy
sylwetkę zasłużonego dla Okręgu Wielkopolskiego PZF Kol. Czesława Jankowskiego z Leszna.
W „Wielkopolanach” Kol. Kazimierz Krawiarz tradycyjnie kataloguje nowe datowniki i okolicznościowe nalepki polecenia. Wybitny filatelista kol. Bronisław Brzozowski z Kłodzka opisuje
występujące na przesyłkach stemple formacyjne z okresu Powstania Wielkopolskiego. Opisujemy
też mało znany przewóz poczty lotniczej sprzed 1918 r. na trasie Polkowice-Poznań.
W dziale młodzieżowym podajemy wyniki konkursu na projekt znaczka pocztowego.
Wszystkich z pewnością zaciekawią artykuły o Philippie von Ferrary'ym – niekoronowanym
królu filatelistów oraz o odwrotkach znaczka z Boliwii z 1924 r.
Jak zawsze bogata jest część tematyczna. Kol. Ludwik K. Malendowicz pisze o eksponatach
dotyczących herbaty, tytoniu i używek pochodzenia roślinnego.
W „Polonikach” tradycyjnie piszemy o niektórych nowościach. Znajdziecie Państwo kolejne
„Polono-Lithuanico-Belorutheniana” pióra Lwa Kołosowa-Rybczyńskiego z Mińska, a także „Polono-Hungariana”.
Życzymy przyjemnej i pożytecznej lektury!
Redaktor Naczelny
Władysław Alexiewicz
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Z KRONIKI OKRĘGU
2004.01.05. Gostyń. Uroczyste opłatkowe
spotkanie miejscowego Koła PZF połączone z obchodami „Dnia Filatelisty”. Ponad
30 członków zgromadziło się w domu katechetycznym. W spotkaniu udział wzięli
ks. kanonik Artur Przybył – proboszcz parafii
św. Małgorzaty, Jerzy Woźniakowski – burmistrz Gostynia, Robert Czub – kierownik
Muzeum, Monika Bielka – wiceprezes Stowarzyszenia Kupców Gostyńskich, Leszek
Jankowski – dyrektor „Nowej Gazety Gostyńskiej”, Paweł Hübner – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, Kazimierz
Wołodźko – naczelnik Obwodowego Urzędu
Pocztowego oraz członkowie Koła Młodzieżowego. Po odśpiewaniu kolędy i przełamaniu
się opłatkiem uczestnicy złożyli sobie życzenia
noworoczne. Chwilą ciszy uczczono pamięć
Stanisława Mrozkowiaka i Eugeniusza Mischke, członków Koła zmarłych w ubiegłym roku.
Następnie przewodniczący Koła Andrzej Dudek i opiekun Koła Młodzieżowego Andrzej
Świdurski zdali sprawozdania z działalności
Kół w 2003 r. Ponadto głos zabrali zaproszeni
goście, którzy podkreślili owocną działalność
organizacji i jej wkład w życie kulturalne
miasta. Przy tradycyjnej lampce szampana
i filiżance kawy w miłej atmosferze filateliści
i ich goście, wspominając i snując plany na
przyszłość, spędzili ten świąteczny dla zbieraczy znaczków wieczór.
2004.01.07. Śrem. Uroczyste spotkanie
świąteczno-noworoczne filatelistów miejscowego Koła. Udział wzięli przedstawiciele
RUP Leszno.
2004.01.09. Poznań. W siedzibie Polskiej
Akademii Nauk w Poznaniu miało miejsce
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spotkanie opłatkowe członków kół PZF Mostostal i PAN. Uczestniczyło w nim ponad
30 osób. W spotkaniu wziął udział kol. Bogumił Ciesielski, prezes Okręgu.
2004.01.10. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im.
Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2004.01.26. Poznań. Rozstrzygnięcie
młodzieżowego konkursu filatelistycznego organizowanego przez Komisję ds. Filatelistyki
Młodzieżowej i Redakcję „Głosu Wielkopolskiego”. Nadesłano ponad 80 prawidłowych
odpowiedzi, spośród których wylosowano
następujących zwycięzców: Ewa Borys (Tuliszków), Roksana Nowak (Gostyń Wlkp.),
Aleksander Frąckowiak (Poznań), Dominika
Kasprzak (Poznań), Artur Stefaniak (Rawicz),
Agnieszka Graczyk (Poznań) i Sebastian Skiba
(Poznań). Nagrody – klaserki ze znaczkami
– ufundowała Dyrekcja Okręgu Poczty w Poznaniu.
2004.01.26. Poznań. Rozstrzygnięcie młodzieżowego konkursu filatelistycznego organizowanego przez Komisję ds. Filatelistyki Młodzieżowej Okręgu na projekt znaczka „Polscy
olimpijczycy”. Szczegóły w numerze.
2004.02.06. Poznań. W Ośrodku Nauki
Polskiej Akademii Nauk, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19, zainaugurowany został
cykl wykładów i dyskusji filatelistycznych.
Kol. Ludwik K. Malendowicz wygłosił pogadankę „Próby znaków pocztowych w oparciu
o Francję i kraje francuskojęzyczne”. Udział
13 uczestników, którzy żywo interesowali się
przedstawionymi problemami.
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2004.02.14. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im.
Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków
i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2004.02.20. Poznań. W Ośrodku Nauki
Polskiej Akademii Nauk, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19, miał miejsce kolejny z cyklu
wykład na tematy filatelistyczne. Kol. Władysław Alexiewicz omówił „Rarytasy filatelistycznych poloników”. Udział w spotkaniu wzięło
14 uczestników. Żywa dyskusja w czasie i po
wykładzie.
2004.03.02-28. Poznań. W Galerii
Miejskiej Arsenał z okazji 750-lecia lokacji
Poznania DOP w Poznaniu i ZO Wielkopolskiego PZF zorganizowały wystawę „Poczta
i filatelistyka w dziejach Poznania”. Były to
eksponaty prezentowane na wystawie w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
W uroczystym otwarciu udział wzięli: Marszałek Wielkopolski Stefan Mikołajczak, Dyrektor
Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Stanisław Kamiński, przedstawiciele
Urzędu Miasta, kierownictwo DOP, dyrektorzy
RUP-ów z terenu całego Okręgu oraz liczni filateliści. Ponad 100 osób z zainteresowaniem
zapoznawało się z pięknymi walorami pocztowo-filatelistycznymi. Duże zainteresowanie
wzbudziło bardzo dobrze przygotowane i zaopatrzone stoisko filatelistyczne. Paniom miłe
podziękowania. Z okazji wystawy wydano
okolicznościowy kolorowy folder autorstwa
Adama Kochanowskiego.
2004.03.05. Poznań. W Ośrodku Nauki
Polskiej Akademii Nauk, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19, miał miejsce kolejny z cyklu wykład na tematy filatelistyczne. Kol. Janusz Berbeka omówił „Finał poznańskich fałszerstw”.
Udział w spotkaniu wzięło 15 uczestników,
w tym ze Śremu. Żywa dyskusja w czasie i po
wykładzie.
2004.03.06. Poznań. W gościnnej sali
Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul. Kramarska 2, odbyło się kwartalne
spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym
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tradycyjnie uczestniczyło ponad 30 osób
z całego kraju. Część uczestników zwiedziła
wystawę „Poczta i filatelistyka w dziejach
Poznania”.
2004.03.13. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2004.03.19. Poznań. W Ośrodku Nauki
Polskiej Akademii Nauk, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19, odbył się kolejny z cyklu wykład
na tematy filatelistyczne. Kol. Władysław Ługowski omówił „Polskie papiery stemplowe”.
Udział w spotkaniu wzięło 12 uczestników,
w tym z Leszna. Żywa i bardzo długa dyskusja
w czasie i po wykładzie.
Marzec 2004
Ukazał się kolejny, 78. nr „Informatora
Klubowego Święty Gabriel”. Podobnie jak
poprzedni, zawiera on kolorową okładkę, ponadto dwie kolorowe wkładki. Zeszyt otwiera
głęboki artykuł Jego Eminencji ks. kardynała
Zenona Grocholewskiego „Odczytać osobowość Jana Pawła II”. W numerze znajdują się
opracowania Ludwika Dettlaffa „Z kronikarskiego obowiązku”, Władysława Alexiewicza
„Polscy filateliści a pontyfikat Jana Pawła II”,
Bronisława Jasickiego „Poczty specjalne”. Kol.
Arkadiusz Waliński zamieszcza dalszy ciąg
opracowania „Jan Paweł II na znakach pocztowych” a Bogdan Michalak kontynuuje opracowanie „Święci i błogosławieni wyniesieni na
ołtarze przez Jana Pawła II” oraz fascynujące
„Judyta i Holofernes”. Ks. Jan Vallo ze Słowacji
jest autorem artykułu „Jan Paweł II w Słowacji”,
a ks. Hans G. Schoen „Sto lat kościoła katolickiego na wyspie Nauru”. Marian Dorawa zamieścił artykuł „150 lat toruńskiego pomnika
Mikołaja Kopernika”. Kol. Bogdan Michalak
zamieszcza dalszy ciąg opracowania „Poczta
Magistralna” oraz stałe działy – wykaz nowości
o tematyce religijnej oraz szerokie streszczenie
w języku niemieckim. Serdecznie gratulujemy
tego kolejnego ciekawego zeszytu.
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CZESŁAW JANKOWSKI
„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. Czesławowi
Jankowskiemu z Leszna.
Kol. Czesław Jankowski urodził się 19 czerwca
1941 r. w Caen we Francji.
Jest magistrem dziennikarstwa. Studia ukończył na
Uniwersytecie Warszawskim
w 1982 r. Do PZF wstąpił
w styczniu 1964 r., współorganizując Koło PZF przy
Metalplast-LOB w Lesznie.
Do dnia dzisiejszego jest
członkiem tego Koła. Od powstania Koła pracuje w jego
zarządzie, początkowo jako członek, następnie
jako skarbnik. W 1976 r. został prezesem Koła,
którym pozostaje do dzisiaj.
W latach 1972-1989 kol. Czesław Jankowski szeroko propagował filatelistykę w zakładzie pracy. Przez radiowęzeł zakładowy
prowadził cykliczne pogadanki o filatelistyce,
w gablocie filatelistycznej co miesiąc organizował małe pokazy.
W latach 1977-2002 kol. Czesław Jankowski był członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Wielkopolskiego PZF, a w latach

1998-2002 jej prezesem. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa ZO Wielkopolskiego PZF.
W latach 1981-1988 był organizatorem
comiesięcznych spotkań wymiennych filatelistów z Leszna i okolic.
Ściśle współpracuje z Kołem
Miejskim w Lesznie, biorąc
czynny udział w organizacji wystaw i pokazów filatelistycznych – m.in. KWF
„450 lat Leszna” (1997)
i wystawy z okazji 50-lecia
Koła PZF w Lesznie (2002).
W ramach współpracy miast
partnerskich, Leszna i Suhl,
kol. Jankowski wspólnie
z kolegami z Koła Miejskiego nawiązał kontakty
z filatelistami niemieckimi
w Turyngii, zwłaszcza z kołami w Suhl i Zella-Mehlis.
Jako reprezentant filatelistów
Leszna wspólnie z innymi kolegami brał udział
w otwarciu wystaw krajowych w Suhl w 1995,
1998 i 2002 r.
Opublikował na łamach czasopisma
„Tenis” kilka artykułów związanych z tenisem na znakach pocztowych, który to temat
zbiera.
Za swą działalność filatelistyczną został
wyróżniony odznakami honorowymi PZF
– brązową w 1975, srebrną w 1979 i złotą
w 1984 r., a także odznaką 50-lecia Polskiego
Związku Filatelistów w 2000 r.

WSPOMNIENIE O BOGDANIE NOWACZYKU
Moje związki z filatelistyką zawdzięczam
Mężowi – Bogdanowi Nowaczykowi. Mąż
(zmarł w grudniu 2002 r.) lubił wszystko,
co nieprzeciętne, oryginalne, fascynujące
i niezwykłe. Był kolekcjonerem o szerokich
zainteresowaniach, pasjonował się filatelistyką, dobrze znali go uczestnicy klubowych
spotkań wymiennych. Podziwiano Męża za
wiedzę filatelistyczną, a pasja kolekcjonerska
była także okazją do poznawania świata, który
tak bardzo Go interesował.
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Z powodu choroby serca, będącej spuścizną czasów okupacji (przeszedł w 1944 r.
zapalenie mięśnia sercowego), mógł podróżować tylko przez kolekcjonerstwo i lekturę. Był
tytanem pracy, pedantycznym i dokładnym.
Mąż w pamięci tych, którzy Go znali, pozostał jako prawy i skromny człowiek, szczery
przyjaciel oraz serdeczny kolega. Zawsze chętnie służył innym radą, wiedzą i pomocą.
Maria Nowaczyk
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KONKURS RYSUNKOWY
NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO ROZSTRZYGNIĘTY
W roku szkolnym 2003/2004 Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF już po raz dziesiąty ogłosiła
konkurs rysunkowy na projekt znaczka pocztowego pt. „Polscy olimpijczycy”. Jego celem
była popularyzacja filatelistyki, wykorzystanie
wiedzy filatelistycznej w projektowaniu znaczków pocztowych oraz przygotowanie do młodzieżowego konkursu filatelistycznego „Polski
ruch olimpijski”. Do konkursu zaproszono również młodych filatelistów z Kolska i Bierzwnika
(Okręgi Zielonogórski i Gorzowski PZF).
Na konkurs wpłynęło ponad 200 projektów
z 11 kół filatelistycznych. Ich poziom był jak
zwykle bardzo zróżnicowany. Kilka projektów
nie spełniało wymogów regulaminowych.
Komisja Konkursowa w składzie: Bogumiła
Grygiel – przewodnicząca oraz Jerzy Grabiak
i Ryszard Nowak – członkowie, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami 2 lutego 2004 r.
przyznała uczestnikom następujące wyróżnienia wraz z nagrodami:
Grupa najmłodsza:
1. Łukasz Salamon – MKF Bierzwnik
2. Eryk Bajan – MKF Bierzwnik
3. Artur Stasiak – MKF Bierzwnik
Grupa młodsza:
1. Dawid Kucharski – MKF Gostyń
2. Iga Smardzewska – MKF Gostyń
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3. Ewelina Mańkowska – MKF Gostyń
Wyróżnienie: Karol Łakotka – MKF Kolsk
Grupa starsza:
1. Kamila Dłużewicz – MKF Pobiedziska
2. Tomasz Kucharski – MKF Gostyń
3. Sonia Kujawa – MKF Pobiedziska
Wyróżnienie: Iwona Wawrzyk – MKF
Kolsk
Gimnazja:
1. Anna Andrzejewska – MKF Tuliszków
2. Ewelina Fabiańska – MKF Tuliszków
3. Monika Kasperczak – MKF Pobiedziska
Wyróżnienie: Martyna Wegner – MKF
Pobiedziska
Wszystkie wyróżnione projekty nagrodzono
znaczkami pocztowymi, nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami wykonanymi w pracowni
komputerowej Gimnazjum nr 41 w Poznaniu.
Chciałbym w tym miejscu podziękować
fundatorom nagród:
• Dyrekcji Okręgu Poczty Polskiej w Poznaniu,
• Wydawnictwu Miejskiemu w Poznaniu,
• Koleżance Kazimierze Kustra oraz kolegom Władysławowi Alexiewiczowi i Bronisławowi Jasickiemu.
Jerzy Grabiak
Przewodniczący Komisji
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2004.01.09. UP 62-200 Gniezno 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Rejonowy Urząd Pocztowy w Poznaniu.
Datownik okrągły, o średnicy 40 mm. Na obwodzie napis: „UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA
SZTANDARU / 09.01.2004 GNIEZNO 1”.
W środku rysunek postaci z pomnika Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu i podpis „GIMNAZJUM NR 2 IM. POWSTAŃCÓW
WIKP 1918/1919 W GNIEŹNIE”. Datownik
projektował Jerzy Gozdowski.
2004.01.11. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 40 mm, z następującą treścią: „XII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 11.01.2004 POZNAŃ 1”. W środku rysunek dziecka z saksofonem. Autorem projektu jest Romuald
Synakiewicz.
2004.03.01. UP 63-400 Ostrów Wlkp. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu. Datownik
okrągły, o średnicy 36 mm, z następującą treścią: „OSTRÓW WIELKOPOLSKI 1 / 600 LAT
MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO /
01–03-04”. Datownik ze zmienną datą.
2004.03.02. UP 61-740 Poznań 9. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik o kształcie prostokątnego znaczka pocztowego, o wymiarach 30 × 34 mm. W środku
napis: „WYSTAWA POCZTA I FILATELISTYKA
W DZIEJACH POZNANIA 750-LECIE LOKACJI POZNANIA / 02.03.2004 POZNAŃ 9”. Po
prawej stronie rysunek ratusza poznańskiego.
Autorem projektu jest prof. Andrzej Jeziorkowski.
2004.03.07. UP 61-740 Poznań 9. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 40 mm, z napisem:
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„KAZIUK WILEŃSKI W POZNANIU 2004”.
U dołu w obwodzie „07.03.2004 POZNAŃ 9”.
W środku rysunek dwóch palemek, koziołków
i serduszek.
2004.03.24. UP 68-100 Żagań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Muzum Martyrologii Alianckich Jeńców
Wojennych w Żaganiu. Datownik okrągły,
o średnicy 40 mm, obrączkowy, przedstawiający logo Royal Air Forces (Królewskich
Sił Powietrznych). Na obwodzie napis: „60.
ROCZNICA – 60. ANNIVERSARY 24.03.2004
ŻAGAŃ 1”, w środku poziomo: „WIELKA
UCIECZKA LOTNIKÓW ALIANCKICH / THE
GREAT ESCAPE OF ALLIED PILOTS / Stalag
Luft 3 SAGAN”. Autorem projektu jest Wojciech Raj.
Kazimierz Krawiarz
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OKOLICZNOŚCIOWE NALEPKI POLECENIA
Poniżej przedstawiam reprodukcje sześciu okolicznościowych nalepek polecenia, jakie były
lub będą stosowane w tym półroczu w Wielkopolsce.

Erka z Ostrowa Wielkopolskiego stosowana była od 1 marca do wyczerpania nakładu,
z Żagania od 24 marca. Natomiast erka upamiętniająca 85-lecie Uniwersytetu w Odrodzonej Polsce była stosowana od dnia 7 maja, zaś

erka „papieska” od 18 maja w Jarocinie, od 27
maja w Łobżenicy i od 29 maja w Ostrzeszowie do dnia wyczerpania nakładu.
Kazimierz Krawiarz

STEMPLE FORMACYJNE WOJSK POLSKICH
Z OKRESU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
W odpowiedzi na apel z WWF nr 40/3-4
z 2003 r. przedstawiam reprodukcje znanych
mi stempli formacyjnych stosowanych w Wielkopolsce przez pododdziały wojsk powstańczych. Stemple te spełniały dwie funkcje:

• potwierdzały, iż dana przesyłka jest wolna od opłaty pocztowej (chociaż, jak wynika
z ryc. 11, w szkole oficerskiej obowiązywała
pełna opłata, a „Pieczęć pocztowa” spełniała
funkcję opisaną poniżej).

Ryc. 1
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Ryc. 2

Ryc. 3

Ryc. 4

• potwierdzały jednocześnie, że przesyłka
została sprawdzona (ocenzurowana) przez
przełożonego lub wyznaczoną osobę.
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Na ryc. 1 pokazuję przesyłkę nie posiadającą żadnego stempla, ale adres nadawcy
świadczy, iż jest to przesyłka żołnierska. Wia-
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Ryc. 5

Ryc. 6

Ryc. 7

domo, iż miasto Leszno nie zostało przejęte
przez Powstańców i wróciło w granice Polski
na początku 1920 r. po ratyfikacji traktatu
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wersalskiego. Dlatego wykorzystywano jeszcze
poniemiecki datownik pocztowy.
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Ryc. 8

Ryc. 9

Ryc. 10

Na ryc. 2-5 występują stemple typu wierszowego, natomiast na ryc. 6-9 widzimy pieczęcie herbowe, stosowane przez jednostki

50

wyższego szczebla dowodzenia i przez XVIII
szpital w Poznaniu (ryc. 6).
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Ryc. 11

Ryc. 12

Ryc. 13

Rozkazem Dowództwa Głównego Wojsk
Powstańczych byłego zaboru pruskiego nr 243
z 30 października 1919 r. nakazano formacjom
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wojskowym jak najszybciej zaopatrzyć się
w stemple służące do celów wojskowych. Takie
stemple widzimy już na ryc. 10-15. Nie zostały
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Ryc. 14

Ryc. 15

one wykonane centralnie i dlatego mają różne
wzory (jedno- lub dwuobrączkowe). W centrum widzimy napisy „Pieczęć pocztowa”
(ryc. 10-11 oraz 14-15) albo „Pieczęć listowa”
(ryc. 12-13).

Wszystkich zbieraczy zainteresowanych
pocztą polową Wojsk Wielkopolskich odsyłam
do opracowania Lucjana Tetera w „Filateliście”
nr 5 z 1971 r., s. 75-82.
Bronisław Brzozowski
Kłodzko

NIEMIECKA POCZTA LOTNICZA POLKOWICE-POZNAŃ
Na następnej stronie reprodukuję kartkę pocztową, przygotowaną przez pocztę
niemiecką do przewiezienia samolotem
z Polkwitz (Polkowice) do Poznania około
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1917 r. Niestety dokładnej daty nie udało się
odczytać.
Kartka pocztowa, wydana przez Deutscher Luftbotten-Verein, ofrankowana
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została znaczkiem za 7,5 fenigów i ostemplowana w Polkowicach normalnym datownikiem. Ponadto posiada ona stempel:
„Mit Flugpost nach / Posen befoerdet”
(Przewieziono pocztą lotniczą do Poznania). Na kartce widnieje adres poznański,

na odwrocie pokazano zdjęcie samolotu
nad miastem.
Myślę, iż ten ciekawy walor zasługuje,
po ustaleniu daty, na skatalogowanie pośród
przesyłek samolotowych na ziemiach polskich
przed odzyskaniem niepodległości.
Władysław Alexiewicz

WWF 41/2 (2004)

53

POCZET WYBITNYCH FILATELISTÓW
PHILIPP ARNOLD DE LA RENOTIÉRE VON FERRARY
(1848-1917)
NIEKORONOWANY KRÓL FILATELISTÓW
W najlepszych eksponatach filatelistycznych pod szczególnie cennymi walorami
niekiedy widuje się określenie „ex Ferrary”,
wskazujące na walory pochodzące ze zbioru
Ferrary’ego. Kim był ten legendarny zbieracz,
posiadacz najpełniejszego zbioru znaczków
całego świata, jaki kiedykolwiek istniał, niekoronowany król filatelistów?
Ferrary urodził się 11 stycznia 1850 r. (niektóre źródła podają także lata 1848 i 1858).
Matką była pochodząca z Galliéry Maria
Brignole-Sale de Ferrari, należąca do starego
i bardzo sławnego szlacheckiego rodu Brignole-Sale. Ojciec matki Ferrary’ego, Antonio markiz Brignole-Sale (1787-1863) reprezentował
króla Sardynii na dworze Ludwika Filipa w Touilleriích, ponadto był posłańcem w Wiedniu.
Maria urodziła się w 1811 r. i w wieku 17 lat
poślubiła – wbrew woli rodziców – ambitnego
finansistę z Genui, Rafaela Ludwika de Ferrari
(1808-1876). Od króla Sardynii Alberta otrzymał on tytuł księcia Galliéry. Był to wyjątkowo
zręczny i inteligentny finansista, który bardzo
szybko zaangażował się w budownictwo
kolejowe francusko-włoskie, przeżywające
w owym czasie okres szczytowego rozwoju.
Był także jednym z założycieli wielkiego banku francuskiego „Credit Mobilier Francais”.
W 1850 r. przeniósł się do Paryża, w którym
mieszkał 25 lat, aby w 1876 r. powrócić do
Genui, w której w tymże roku zmarł. Genui
przekazał 20 milionów lirów na budowę mola
– do dziś nazywanego jego imieniem. Miastu
przekazał także dwa swe pałace – „różowy”
i później „biały”. W spadku pozostawił po
sobie bajeczny majątek. Biografowie opi-
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sują specjalne pomieszczenie z dębowymi
regałami, na których stało 300 pudeł, każde
z tysiącem listów zawierających po 1000
franków w złocie, co dawało razem 300 milionów złotych franków. Spadkobierczyni obficie obdarowywała różne osobistości złotymi
frankami, a to z okazji zaręczyn pary książęcej,
a to z okazji podróży itd. Niezależnie od tego
wydawała wiele środków na cele dobroczynne
– szpitale, potrzebujących czy też sierocińce,
a także na kulturę i sztukę.
„Król filatelistów” na chrzcie otrzymał imię
swego chrzestnego, Ludwika Filipa, zwanego
Egalité, który w owym czasie przebywał na
wygnaniu w Anglii. Filip Ferrary już w wieku
dziecięcym zaczął zbierać znaczki pocztowe.
Sam mówił, iż zaczął zbierać w wieku 10 lat.
Jednak początki jego zbioru datuje się na rok
1865. Już w najwcześniejszych latach marzył
o zebraniu wszystkich znaczków świata. Jako
książę Gallieri z Genui odziedziczył olbrzymi
majątek, który przeznaczył na zakup rzadkich
znaczków. Na wizytówce nie przedstawiał się
jako książę, ale jako „Philipp von Ferrary”.
Jego pierwszymi znaczkami były znaczki Hanoweru. W roku 1878 zakupił zbiór
znanego filatelisty angielskiego Daniela Coopera, a w 1880 zbiór Fredericka Adolphusa
Philbricka. Philbrick posiadał bardzo dobre
zbiory, w szczególności Wielkiej Brytanii, Australii, Gujany Brytyjskiej, Mauritiusa (posiadał
zarówno 1p jak i 2p „Post Office”), Hawajów
(oczywiście wraz z „Misjonarzami”), wydania
konfederacyjne USA oraz Filipin. Całą kolekcję – z wyjątkiem Wielkiej Brytanii – sprzedał
Ferrary’emu za 8000 £. Ferrary zakupił także
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część zbioru barona Rotszylda. Od znanego
angielskiego filatelisty Edwarda Denny Bacona (1860-1938) kupił cały zbiór Japonii. Dla
Ferrary’ego pracowało na całym świecie wielu
kupców filatelistycznych, kupując zarówno pojedyncze znaczki, jak i całe zbiory. Pracowali
dla niego tak znamienici filateliści, jak Francuzi
Pierre Mahé i Hancieu czy też Belg Moense.
Sam także kupował cenne walory, płacąc za
nie często złotem. W publikacjach podkreśla
się znamienny fakt, iż w każdy poniedziałek
kasjer Ferrary’ego przygotowywał dla niego 50
tys. franków (około 10 tys. USD) na przypadkowy zakup znaczków.
Ferrary był właścicielem słynnej jednocentówki
Gujany Brytyjskiej, odkrytej w 1873 r. Zakupił
ją w roku 1878 od kupca
z Liverpoolu pana Ridpatha
za 750 USD. Została ona
w 1922 r. sprzedana na
aukcji „Ferrary’ego” panu
Arturowi Hindtowi za cenę
ponad 30 tys. USD, przy
czym nabywca przebił nawet samego króla Wielkiej
Brytanii Jerzego V.
Ferrary był także posiadaczem słynnej pomarańczowej 3-skilingówki Szwecji z 1855 r.
Nabył ją w 1894 r. Na aukcji znaczków Ferrary’ego została ona zakupiona przez zbieracza
szwedzkiego barona Eryka Leijonhufvud za
około 3500 USD. Należy przy tym zaznaczyć,
iż w 1937 r. zakupił ją z kolei król Rumunii
Karol II za około 25000 USD.
Udokumentowany jest fakt, iż przez ręce
Ferrary’ego przeszło aż siedem Mauritiusów
„Post Office”. Dwupensówkę Mauritiusa
„Post Office” Ferrary zamienił z Taplingiem
za rzadką odmianę znaczka Punch, dawnego
wasalnego księstwa Kaszmiru w północnych
Indiach, o wartości 1⁄2 anna, kolor czerwony
(Sc #1B, 1879). Od Taplinga pozyskał także
– w ramach wymiany – cenne pierwsze wydania Afganistanu (głowa tygrysa).
W swym zbiorze Ferrary miał także cały arkusz słynnej „trójki saksońskiej”, który otrzymał
od swego przyjaciela, wiedeńczyka Zygmunta
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Friedla. Od filatelisty angielskiego Williama
Amosa Scarborough Westoby (1815-1899)
zakupił jedyny znany wówczas błąd koloru
znaczka Hiszpanii Sc #8 z 1851 roku, 2 reale
(obecnie znane są tylko trzy takie egzemplarze). Znaczek ten został z kolei zakupiony
przez hiszpańskiego kupca Hugo Grieberta na
aukcji Ferrary’ego w 1923 r. za cenę wyższą
niż 10.000 USD.
Zbiory swe przechowywał w rodzinnym
pałacu w Paryżu, przy ul. de Varanne 57,
w trzech salach. Był to pałac zbudowany
w 1721 r. przez marszałka z Montmorency,
w którym także przez pewien czas mieszkał
sławny Talleyrand. Tylko
nieliczne osoby miały dostęp do jego olbrzymich
zbiorów. Do tych osób zaliczali się jego przyjaciele
– wiedeńczyk Zygmunt
Friedl oraz Anglik Charles
J. Philipps. Był zaprzyjaźniony z impresjonistą
Georgem Caillebotte, również urodzonym w 1848 r.,
któremu przekazywał swe
niektóre duplikaty. Caillebotte posiadał doskonałe
zbiory wczesnej Francji oraz Urugwaju, które
w 1887 roku zakupił Tapling.
Ferrary był bardzo ciekawą osobowością.
Niepokaźnej postury, raczej drobny, nie przykładał żadnego znaczenia do ubiorów poza
swoją charakterystyczną niebieską czapeczką
z trzema złotymi gwiazdkami. Stąd często na
ulicach mówiono: „Idzie trzygwiazdkowy Martel”. Był samotny, kobiet nie poważał.
Mówi się, iż jego zbiór przekraczał granice
normalności. Podobnie określa się jego bezgraniczną dobroczynność, najczęściej czynioną
anonimowo. Ale jego służba domowa (sami
mężczyźni) miała nakazane nie odmawiać
nikomu potrzebującemu, kto trafi do pałacu.
Przed I wojną światową mieszkał w Paryżu,
ale był obywatelem Austrii. Sam uważał się za
Niemca. Chcąc udostępnić swój olbrzymi
zbiór zainteresowanym, zapisał go 30 stycznia 1915 r. Muzeum Pocztowemu w Berlinie,
zapewniając jednocześnie środki na jego utrzy-
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manie. Po tym uciekł do Szwajcarii, pozostawiając kilkanaście setek albumów w ambasadzie Austrii w Paryżu. Zamieszkał w Lozannie,
gdzie używał nazwiska Filip Arnold de la Renotiére z Wiednia. Zmarł w Lozannie 20 maja
1917 r. Po wojnie Francja skonfiskowała jego
zbiór jako odszkodowanie wojenne.
Od 1921 do 1926 r. Francja na aukcji
sprzedawała w częściach ten ogromny zbiór.
W sumie przeprowadzono 14 aukcji, z których uzyskano 6 milionów marek w złocie!
(około 1,5 miliona USD). Znaczki te nabywali najznamienitsi filateliści owych czasów,
w tym król Wielkiej Brytanii Jerzy V. Jednym
z największych kupców na tych aukcjach był
także Charles Lathrop Pack (1857-1937), posiadający olbrzymią specjalizowaną kolekcję
całego świata, w tym legendarny zbiór Brazylii. To od niego przyjął nazwę pionowy pasek

trzech pierwszych znaczków Brazylii – „pasek
Packa”.
W świecie filatelistycznym Ferrary uważany
jest za zbieracza znaczków, ale nie za badacza. Temu niezwykłemu zbieraczowi – w tym
pełnych arkuszy drukarskich lub dużych wielokrotności – świat filatelistyczny zawdzięcza
jednak bardzo wiele. To na jego materiałach
można było przeprowadzić wiele badań filatelistycznych.
Źródła:
Kehr E.A.: The Romance of Stamp Collecting. Crowell, New York 1947.
Zampach F.: Pan filatelista – pan Filip de Ferrari.
1981, opublikowane w: Japhila (www.japhila.cz)

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

ODWROTKI ZNACZKÓW POCZTOWYCH BOLIWII Z 1924 R.
CZYŻBY INSPIROWANE PRZEZ „INVERTED JENNY” (1918)?
W 1918 r. w USA wydano serię czterech
znaczków lotniczych. Przedstawiały one
między innymi dwupłatowce „Curtis Jenny”
(6 c) i „De Havilland” (24 c) oraz drewniane
śmigło (8 c) i emblemat służby lotniczej (16
c). W katalogu Scotta oznaczone są one jako
#C1-C4. Wśród znaczków lotniczych odkryto
jeden 100-znaczkowy arkusz znaczka „Curtis
Jenny” z odwróconym środkiem. Ta odwrotka
wywołała olbrzymie zainteresowanie nie
tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i całym
świecie. Znany jako „inverted Jenny” znaczek
ten osiągnął bardzo wysoką wartość rynkową,
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która utrzymuje się do dziś. Dane dotyczące
tego znaczka opublikowałem na łamach „Filatelisty” w 2002 r.
W 1924 r. w Boliwii utworzono Narodową
Szkołę Lotniczą. Z tej okazji wydano 7-znaczkową serię lotniczą określoną w katalogu
Scotta numerami C1-C7. Znaczki te przedstawiają różnego rodzaju samoloty i zostały
wydane jako:
#C1, 10 centavos, kolory cynober + czarny;
#C2, 15 c, karminowy + czarny;
#C3, 25 c, ciemnoniebieski + czarny;
#C4, 50 c, pomarańczowy + czarny;
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#C5, 1 boliwiano, czerwonobrązowy + czarny;
#C6, 2 b, ciemnobrązowy + czarny;
#C7, 5b, ciemnofioletowy + czarny;
Drukowano je w arkuszach po 25 sztuk.
Wśród tych znaczków rychło okazało się, iż
#C1 występuje z odwróconym środkiem, przypominając całkowicie amerykański znaczek
„inverted Jenny”. Ukazało się ich tylko 50,
w katalogu oznaczone są jako #C1a. Wszystkie one mają przesunięty (nie scentrowany)
środek. Znaczki te z oczywistych powodów
nie osiągnęły ceny znaczków amerykańskich.
Niemniej, na aukcjach osiągają one cenę około
1000 $.
Katalog Scotta podaje, iż znaczki C1, C3,
C5 i C6 występują także jako nieperforowane.
Istnieją próby znaczka #C6 – odwrotki środka, nieperforowane i prywatnie perforowane.
Takie odwrotki także ukazują się na aukcjach

i osiągają cenę nawet do 2000 $. Najprawdopodobniej na rynku ukazał się tylko jeden
arkusz 25-znaczkowy tych prób, stąd ich
wyższa cena.
Źródła:
Katalogi aukcyjne firm Shreves Philatelic Galleries,
Inc. USA, Greg Manning, USA i Cherrystone,
USA.
Malendowicz L.K.: Ze światowych klasyków i rarytasów. Najdroższe znaczki świata. „Filatelista”
2002, 49: 171-173.
Malendowicz L.K.: Najdroższe odwrotki świata.
„Filatelista” 2002, 49: 283-284.
Scott 1998 Classic Specialized Catalogue 18401940.
Sellinger M.: Sellinger’s Inverted Stamps of the World
Catalogue (The Author, White Plains, New York,
1994-1995).

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

NAJCIEKAWSZE EKSPONATY TEMATYCZNE
NA ŚWIATOWYCH WYSTAWACH FILATELISTYCZNYCH
DOTYCZĄCE UŻYWEK POCHODZENIA ROŚLINNEGO
(HERBATA, TYTOŃ)
Zbieractwo znaków pocztowych związanych z używkami pochodzenia roślinnego
było niegdyś bardzo popularne. Świadczą
o tym chociażby wysokie ceny znaków pocztowych związanych z kawą. Istniało również
duże zainteresowanie tytoniem – także na ten
temat istniało wiele eksponatów. O dziwo,
bardzo rzadko spotyka się natomiast zbiory
znaków pocztowych dotyczące herbaty. Na
światowych wystawach filatelistycznych praktycznie nie pojawiają się eksponaty poświęcone kawie, są chyba tylko trzy dotyczące tytoniu
oraz jeden poświęcony herbacie.
Na herbatce spotykamy się z panią XiaoGuang Jiao (Chiny). Jest ona autorką ekspona-
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tu poświęconego herbacie, a zatytułowanego
„Rozmowa o herbacie”. Za swe opracowanie
pani Jiao otrzymała na światowych wystawach
filatelistycznych następujące wyróżnienia: SINGAPORE’95 - V80 pkt., CHINA’99 – LV87 pkt.
Oto plan tego interesującego opracowania:

Rozmowa o herbacie
1. Uprawa i przerób
1.1. Pochodzenie i regiony naturalnego
występowania
1.2. Warunki wzrostu
1.3. Jej liście
1.4. Uprawa
1.5. Przerób
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1.6. Współczesne największe regiony produkcji herbaty
2. Handel herbatą
2.1. Pakowanie
2.2. Transport
2.3. Masowi eksporterzy i importerzy
2.4. Hurtownie i magazyny
2.5. Jakość herbaty
3. Raczenie się herbatą
3.1. Czystość wody
3.2. Uniwersalny napój
3.3. Zmiany jej smaku
3.4. Sławne gatunki herbaty
3.5. Herbaty dla zdrowia
3.6. Herbaciarnie
3.7. Smakołyki spożywane z herbatą
4. Akcesoria związane z herbatą
4.1. Naczynia do gotowania wody
4.2. Utrzymywanie gorących miseczek
4.3. Filiżanki do herbaty
4.4. Piękne słowa wypowiadane przy piciu
herbaty
4.5. Zestawy do podawania herbaty
5. Wpływ herbaty
5.1. Rozprzestrzenianie się zwyczaju
5.2. Ceremonie związane z herbatą
5.3. Polityka i ekonomia
5.4. Na cześć herbaty
6. Ona jest nie tylko napojem
Po spotkaniu z filigranową panią Jiao spotykamy się na fajce pokoju z panem Jacquesem
Ribouletem (Francja). Ten doskonały znawca
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wszystkiego, co związane jest z nikotyną,
wprowadza nas w tajemnice swojego zbioru,
którego emanacją jest eksponat wystawiany
na wystawach światowych od ponad 10 lat.
Przez te lata zmieniały się tytuły eksponatu:
„Tytoń – kwintesencja ziela nikotyny”, „Tytoń,
czyli zielone złoto eldorado”, ostatnio zaś
„Ballada o zielu nikotyny”. Imponująca jest
lista wyróżnień, jakie pan Riboulet uzyskał
za ten eksponat: BRASILIANA’93 – V81 pkt.,
PHILAKOREA’94 – LV87 pkt., CAPEX’96
– LV88 pkt., ISTANBUL’96 – LV85 pkt., MOSKWA’97 – LV87 pkt., INDEPEX’97 – LV85
pkt., ISRAEL’98 – LV86 pkt., ITALIA’98 – LV89
pkt., PHILEXFRANCE’99 – G90 pkt., LONDON
2000 – G91 pkt., PHILANIPPON’01 – G91 pkt.
Poniższy plan oddaje myśl przewodnią eksponatu, którego rozwinięcie rzadkim i cennym
materiałem na każdym wywiera wrażenie.
Oto plan tego eksponatu:

Ballada o zielu nikotyny
Do odkrycia zielonego złota
– człowiek odkrywa żółty metal
– 12 października 1492 r. trzy wątłe karawele zmieniają oblicze świata,
– kapitanowie i rabusie podążają lotem
białozorów śladami pozostawionymi na
wodzie przez Admirała Oceanów,
– 2 listopada Admirał wysyła w misję Luis
Torresa i Roderigo de Jereza,
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– Cemi Tainos przywozi „le Cohiba” z Kuby,
– oto roślina warta całe złoto świata,
– i zbadana przez botanika.
Zielone złoto to roślina z rodzaju Nicotiana.
– nadano jej nazwę od nazwiska Jean Nicot,
– trochę tytoniowej botaniki: Petunoides
i Rustica (podrodzaje),
– człowiek twórcą N. tabacum,
– N. tabacum var. Burley,
– John Rolf, pierwszy plantator tytoniu,
– trzysta lat stagnacji rzemieślniczej,
– suszenie nikocjany daje tytoń,
– wysłanie do manufaktury.
Nikocjana, szczęście plantatorów.
– oryginalność, nowość gruntów tytoniowych,
– uregulowanie dzierżawy gruntu,
– w systemie monopolowym liście trafiają
do centrów tytoniowych,
– w systemie wolnego rynku...,
– „kukurydza ich nakarmiła, tytoń uczynił
ich bogatymi”,
– i tytoń dał im niezależność,
– prawo do przeszłości,
– sprzedaż pośrednia odbywa się najczęściej korespondencyjnie.
Nikocjana staje się tytoniem.
– przemiana wysuszonych liści w tytoń,
– wytwarzanie proszku ze zwojów liści
tytoniowych,
– wytwarzanie tytoniu do żucia,
– wytwarzanie tytoniu do palenia,
– wytwarzanie cygar,
– wytwarzanie papierosów,
– ale tytoń to także kwiat,
– i najintensywniej badana roślina.
Manufaktury wielonarodowe.
– były młynami i fabrykami zanim stały się
centrami technologicznymi,

– niektóre, jak Laferme, upadły razem
z cesarzami północy,
– lub, jak Batschari, w wyniku polityki
i ideologii,
– inne trwały długo, jak Burrus a Boncourt,
– odkrycie mechanizacji zmusiło manufaktury do przegrupowania w duże
wielonarodowe unie z koncentracją
w określonych rejonach świata
Rzut okiem na handel tytoniem.
– nie ma handlu bez transportu,
– drogą morską, powietrzną, naziemną,
– import-eksport, wymiana hurtowa,
– zabieganie o rodzimego klienta,
– centra sprzedaży detalicznej,
– sklep tytoniowy,
– pomocnikiem poczty sprzedawca tytoniu,
– przemyt tytoniu.
Udział księcia.
– historia skarbowo-podatkowa tytoniu
zaczyna się w 1603 r.,
– książę zastrzega sobie bardzo wcześnie
wszystkie prawa do tytoniu i kontroluje
sprzedaż zagraniczną,
– i czasami ogranicza wolność handlu,
– czasy, kiedy książę i Napoleon tworzą
monopol, który często przekracza granice narodowe,
– ostatecznie i tak płaci za to kozioł ofiarny.
Reklama zielonego złota przez producentów.
– początki reklamy,
– w czasach kartki pocztowej,
– marka staje się atutem finansowym,
– aby przyciągnąć uwagę klienta, wyobraźnia króluje,
– podbijanie ceny bez ograniczeń,
– poczta uzyskuje niespodziewane dochody i jej produkty stają się dochodowe,
– proszę się odprężyć, zielone złoto ma
dobre strony.
Powoli gaśnie fajka pokoju. Do następnego
spotkania w kolejnym numerze „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”.
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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NOWOŚCI TEMATU „POLONICA”
Jak zwykle nowości jest zbyt dużo, by móc
opisać tu wszystkie. Zacznę od trzech amerykańskich datowników, przygotowanych na
tradycyjne tegoroczne wystawy filatelistyczne
organizowane przez polonusów, a więc na
„Ampolpex” w Buffalo, stosowany 14 lutego
2004 r. i upamiętniający Ignacego Paderewskiego, oraz dwa datowniki poświęcone
„Polpexowi” w Niles pod Chicago, używane
19 marca.

datowniku informuje, iż jest to najstarsze
polskie osiedle, i zarazem parafia katolicka,
w Stanach Zjednoczonych, założone przez
Polaków – emigrantów z Opolskiego.
Okazuje się, iż datowników pierwszego
dnia obiegu znaczka z Fryderykiem Chopinem z Indii z dnia 4 maja 2001 r. jest
dość dużo. Pokazuję tu datownik z „PUNE
411.001”, a datownik z Kalkuty (KOLKATA 700 001) pokazany został w WWF
nr 39/2 na s. 73. Wydaje
się, iż takich datowników może być około
20, podobnie jak to było
w przypadku
znaczka
Indii z Marią Skłodowską-Curie wydanego w 1968 r.
A skoro już mowa o naszej
wielkiej uczonej, to pokazuję dość rzadką kopertę
pierwszego dnia z Surinamu z 1950 r., wysłaną
jako przesyłka polecona
(były kiedyś czasy, gdy
koperty FDC spotykało się
w obiegu pocztowym!).
Pragnę zwrócić uwagę na
dodatkowy stempel pocztowy: „EERSTER DAG
VAN UITGIFTE / RADIO

Pierwszy z nich przypomina o nadchodzącej 60. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, na drugim pokazany został
stary kościółek w miejscowości Panna Maria
w Teksasie, zbudowany w 1855 r. Napis na
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THERAPEUTISCH INSTITIUT / PARAMARIBO
SURINAME”,
odbity
w kolorze fioletowym,
przedstawiający próbkę
promieniotwórczą. To
bardzo ciekawe polonikum!
Reprodukuję także datownik z urzędu „400 754
CLUJ NAPOCA”, stosowany 17 grudnia 2003 r.,
z portretami laureatów
nagrody Nobla z fizyki
w 1903 r.: Piotra Curie,
A. Becquerela i Marii
Skłodowskiej-Curie. Jest
on odbity na wydanej
już wcześniej w Rumunii kopercie-całostce z specjalnym znaczkiem
wartości 1100 l z portretem uczonej
i i ilustracją Szpitala im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bukareszcie.
Pokazuję piękny blok rytowany
przez Czesława Słanię dla poczty
Wysp Owczych. Jest to setny ryt
znaku pocztowego autorstwa
genialnego Czesława Słani dla tej
poczty. Warto podkreślić, iż znaczków Słani dla tych wysp jest więcej,
bowiem przyjęło się, iż w dorobku
artysty nie uwzględnia się znaczków o różnych nominałach mających taki sam rysunek.
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Jesteśmy już w Europie!! Historyczny dzień
przyjęcia nowych państw do Unii Europejskiej
poczta Belgii upamiętniła wydaniem bloczka
z czterema znaczkami o łącznej wartości
2,20 euro. Na dwu znaczkach widnieją flagi
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państwowe nowych członków, a więc także flaga biało-czerwona, zaś na marginesie
widnieje napis: „POLOGNE POLEN”. A więc
wita nas nie tylko administracja pocztowa
Gibraltaru.

WWF 41/2 (2004)

Pokazujemy reprodukcję dwu bloków
Watykanu, emisji wspólnej z Polską, „Wizyty
duszpasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II
w Polsce”. Ostateczna wersja tej serii różni
się od pokazanej wcześniej w folderze przez
pocztę watykańską. Dalej pokazuję znaczki
Watykanu – dwie ostatnie serie „Pielgrzymki
Ojca Świętego w latach 2002 i 2003” oraz
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kopertę pierwszego dnia obiegu najnowszego znaczka papieskiego z Meksyku. W tym
wypadku uczczono niezwykły jubileusz
25-lecia pierwszej pielgrzymki do Meksyku.
Pragnę zwrócić uwagę, iż z całą pewnością
w Meksyku stosowano w tym dniu w różnych
urzędach pocztowych kilkanaście datowników
pierwszego dnia.
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Pokazujemy także kilka dalszych datowników z okazji „srebrnego” jubileuszu 25-lecia
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pontyfikatu Jana Pawła II oraz wydania z Kostaryki, Boliwii i Portugalii.
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Władysław Alexiewicz
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POLONO-BELORUTHENIANA
JOACHIM LITAWOR CHREPTOWICZ
W styczniu 2004 r. poczta Białorusi wprowadziła do obiegu całostkę ze standardowym
znakiem opłaty do obiegu krajowego „A”
z okazji 275. rocznicy urodzin Joachima Litawora Chreptowicza (4 I 1729 – 4 III 1812),
marszałka Głównego Trybunału Wielkiego
Księstwa Litewskiego (WKL) z 1765 r., podkanclerza litewskiego z 1753 r., organizatora
i członka Komisji Edukacji Narodowej.

na opłaty dzierżawne, w Szczorsach wybudował nie tylko pałac, lecz także szkołę, unicką
cerkiew, zorganizował bibliotekę i archiwum.
Na kopercie pokazany został pałac według rysunku Napoleona Ordy z XIX w. Pałac
ten postawił w latach 1770-1776 architekt
J. Gabryel według projektu Włochów J. Sacco
i K. Spampaniego. Dziś jest zabytkiem architektury pod opieką państwową, gdyż uległ

W 1780 r. Joachim Chreptowicz był przywódcą ugrupowania magnatów i szlachty
WKL, w 1791 r. ministrem spraw zagranicznych, a 1793 r. kanclerzem WKL. Pochodził
z wielkiego magnackiego rodu na Białorusi,
którego członkowie zajmowali od wieków
wysokie godności w WKL. Chreptowicze
władali takimi miasteczkami białoruskimi,
jak np. Bieszenkowice, Głębokie, Szczorsy
czy Wiszniewo. W dwu ostatnich majątkach
Chreptowicz zamienił chłopom pańszczyznę

zniszczeniom podczas obu wojen światowych.
Na ilustracji koperty widnieje także, obok portretu Chrepowicza, herb jego rodu oraz napis
w języku białoruskim: „275 rocznica urodzin
J. Chreptowicza. 1729-1812. Działacz społeczny, państwowy i polityk”. Pod rysunkiem
pałacu: „Pałac Chreptowiczów w majątku
Szczorsy, powiat Nowogródzki”. Kopertę projektował artysta plastyk Mikoła Kupawa.
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Lew Kołosow-Rybczyński
Mińsk

WWF 41/2 (2004)

JESZCZE O WINCENTYM DUNIN-MARCINKIEWICZU
W „Wielkopolskich Wiadomościach Filatelistycznych” nr 39/3 (2002) J.W. Żurawski opisał białoruską całostkę z 2002 r. poświęconą
Wincentemu Dunin-Marcinkiewiczowi. Był on
autorem wielu poematów i opowieści w językach białoruskim i polskim. Uzupełniając ten

w kolorze czerwonym i pochodzi z nowego
typu maszyn frankujących. Druga frankatura
– sądu rejonowego, odbita w kolorze czarnym,
pochodzi z maszyny starszego typu i posiada
znak opłaty przerobiony dla niepodległej Białorusi ze znaku sowieckiego.

artykuł, przesyłam reprodukcje dwu frankatur
mechanicznych, na których wymieniono ulicę
Dunin-Marcinkiewicza w Mińsku.
W dużym sądowym gmachu przy tej ulicy
mieszczą się różne urzędy i instytucje. Frankatura Mińskiego Sądu Miejskiego odbita została

Warto tu także wspomnieć, iż w latach 1935-1939 w Drohiczynie Poleskim poczta znajdowała się też przy ul. Dunin-Marcinkiewicza.
Lew Kołosow Rybczyński
Mińsk

STANISŁAW NARBUTT – LEKARZ Z BRASŁAWIA
W kwietniu 2003 r. poczta Białorusi wydała kopertę z okolicznościowym znaczkiem
opłaty krajowej z literą „A” oraz ilustracją dla
uczczenia 150. rocznicy urodzin Stanisława
Narbutta, wybitnego lekarza (4 V 1853 –
11 III 1926), urodzonego w folwarku Szawry na
Grodzieńszczyźnie. Stanisław Narbutt ukończył Uniwersytet w Monachium, w 1879 r.
uzyskał tytuł doktora medycyny, a pracował
w Bracławiu, nad jeziorem Dryświaty, obecnie w obwodzie Witebskim na Białorusi,
gdzie wybudował za własne pieniądze szpital.
Wdzięczni mieszkańcy Brasławia w uznaniu
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Jego zasług postawili mu nad jeziorem pomnik
w formie latarni.
Znaczek na całostce przedstawia portret
Narbutta na tle budynku szpitala obok napisu
w języku białoruskim: „Stanisław Narbutt /
Lekarz, doktor medycyny 1853-1926”. Na
ilustracji widać pomnik-latarnię na Górze
Zamkowej oraz panoramę miasta w latach
trzydziestych ubiegłego wieku. Na pierwszym
planie zauważamy kościół pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Autorem
tej ładnej koperty jest artysta W. Staszczeniuk,
a wprowadzono ją do obiegu 7 maja 2003 r.
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W tym samym dniu stosowany był okolicznościowy datownik pierwszego dnia obiegu
z symbolicznym rysunkiem węża Eskulapa (lub
Askipiosa) pijącego z czary Hygiei – rysunkiem
będącym, jak powszechnie wiadomo, alegorią medycyny. Na datowniku napis w języku
białoruskim: „Białoruś. Pierwszy dzień. Brasław RWPC - 07.05.2003. Premier Jour 150
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lat Stanisław Narbutt”. Skrót RWPC oznacza
w języku białoruskim rejonowy oddział łączności pocztowej.
Datownik projektował także W. Staszczeniuk.
Lew Kołosow-Rybczyński
Mińsk
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POLONO-HUNGARIANA
HRABIA BÁLINT BALASSI
Dnia 4 lutego 2004 r. poczta
Węgier wydała znaczek za 40
forintów poświęcony hrabiemu
Bálintowi Balassiemu (15541594), najwybitniejszemu węgierskiemu poecie epoki Renesansu.
Balassi wiódł burzliwe życie,
wielokrotnie uciekał do Polski
i przebywał na dworze króla Stefana Batorego, u którego boku brał
udział w szturmie Gdańska i w bitwie z Turkami pod Esztergomem, gdzie zginął w walce
w 1594 r. Zasłynął jednak nie tylko jako waleczny rycerz, lecz także jako wybitny węgier-

ski poeta epoki renesansu i twórca
nowej formy wersyfikacyjnej, tzw.
strof Balassiego. Pisał również
wiersze o polskiej tematyce. Jest
autorem miłosnych liryków (cykl
wierszy do Julii), wierszy religijnych, patriotycznych o walkach
z Turkami, wśród których najgłośniejszy jest „In laudem confiniorum: egy katonaenek” („Pieśń
żołnierska na chwałę rycerzy kresowych”)
z 1589 r. oraz dramatu miłosnego „Szep magyar Comoedia” („Piękna węgierska komedia”).
Bogdan Michalak

-
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