Szanowni Czytelnicy!
Zachęcam do lektury grudniowego numeru „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”.
Kronika Okręgu dotyczy działalności w II i III kwartale 2004 r.
W „Wielkopolanach” Kol. Kazimierz Krawiarz tradycyjnie opisuje nowe datowniki oraz okolicznościowe nalepki polecenia. O stemplach cenzury z okresu Powstania Wielkopolskiego pisze
po raz kolejny Stefan Petriuk. Bronisław Brzozowski przypomina o stałych datownikach okresu
międzywojennego z Wielkopolski, które stosowane były po II wojnie światowej. Unikalne wielkopolana, jakie można było podziwiać na słynnej już wystawie „Powstanie Warszawskie na tle
czynu zbrojnego Polaków w dokumentacji pocztowej” ze zbiorów Zbigniewa Mikulskiego RDP,
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie opisuje Bronisław Jasicki.
W dziale młodzieżowym wzmiankujemy o wynikach konkursów „Nasze Małe Ojczyzny”
oraz „Olimpijczycy”.
W roku olimpijskim nie mogło obyć się bez wystawy światowej „Olymphilex 2004” w Atenach. O niej, a także o odwrotkach znaczków austriackich z widokiem parlamentu i wybitnym
angielskim filateliście Edwardzie Evansie pisze Ludwik K. Malendowicz.
Jak zawsze bogata jest część tematyczna. Kol. Ludwik K. Malendowicz opisuje najlepsze
światowe eksponaty związane z rolnictwem, ziarnem i kulturą chleba.
W „Polonikach” tradycyjnie piszemy o niektórych klasykach i nowościach, głównie o modnych ostatnio wspólnych emisjach kilku państw związanych z majowym rozszerzeniem Unii
Europejskiej. Znajdziecie też Państwo kolejne „Polono-Lithuanico-Belorutheniana” pióra Lwa
Kołosowa-Rybczyńskiego z Mińska oraz „Polono-Ukrainica” J. Witolda Żurawskiego. Prezes Jan
Korzeniowski z Londynu przypomina zarys historii polskiego ruchu filatelistycznego w Wielkiej
Brytanii.
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Z KRONIKI OKRĘGU
II-III KWARTAŁ 2004
2004.05.28-31. Gostyń. Na zaproszenie
stowarzyszenia Europe Inter Echanges (EIE)
przebywała we Francji delegacja filatelistów
z Gostynia: prezes Koła kol. Andrzej Dudek
i opiekun Koła Młodzieżowego Andrzej Świdurski. Zostali oni zaproszeni na obchody 25-lecia EIE przez Klub Filatelistów z Franqueville
– Saint Pierre. Omówiono dalszą współpracę
filatelistów obu miast. Na okolicznościowej
wystawie zaprezentowano fragmenty 3 eksponatów filatelistów z Gostynia: Ewa Jankowiak
„Architektura”, Andrzej Dudek „Gostyń” oraz
MKF „Flora i fauna Polski”. Współpraca filatelistów trwa już 5 lat.
2004.06.02-05. Głogów. KWF „Ratownictwo w służbie człowieka – Głogów 2004”.
Udział kol. Janusza Dzyra (Leszno), który
za eksponat „Ochrona przeciwpożarowa
w obronie życia i mienia” otrzymał medal
duży srebrny.
2004.06.24. Rawicz. Kol. Stefan Skrzypek,
wieloletni prezes Koła PZF i organizator licznych imprez filatelistycznych, został wyróżniony przez starostę rawickiego Janusza Maruwkę
„Statuetką moździerza” „za zasługi dla powiatu
rawickiego w dziedzinie kultury i wybitne osiągnięcia w zakresie filatelistyki”.
2004.06.26-08.31. Wrocław. W Muzeum
Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu wystawa „200 lat kolei na świecie”. Fragment
swego eksponatu „Kolejnictwo” wystawiał
– wśród innych wystawców – kol. Leszek
Wincenciak (Chodzież).
2004.07.30-08.06. Warszawa. KWF „60.
Rocznica Powstania Warszawskiego”. Udział
wystawców z Okręgu: Edmund Jankowski
(Leszno) za eksponat „Listy, przesyłki, wy-
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dawnictwa pocztowe i dobroczynne obozów,
więzień, gett i skupisk Polaków w latach
1939-1946“ otrzymał medal duży pozłacany,
Jan Zaborowski, Władysław Ługowski (Leszno)
i Jerzy M. Morawski za „Weksle na ziemiach
polskich” (LIT) medal duży pozłacany, Jan Zaborowski i Władysław Ługowski (Leszno) za
„Katalog znaków wodnych, papierów stemplowych i listowych” (LIT) medal duży srebrny.
2004.08.15-22. Ateny. Międzynarodowa
Wystawa Filatelistyczna OLYMPHILEX 2004.
Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego
PZF: Ryszard Prange (Poznań) „Raport o koszykówce”, Mieczysław Rożek (Poznań) „Ku
szczytom gór” oraz Antoni Karwacki (Poznań)
„Hokej na trawie – pocztowy i filatelistyczny
wizerunek sportu” (LIT). Wszyscy uzyskali
medal duży srebrny.
2004.08.28-09.05. Ruda Śląska. Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna
„Euro*Fil*Hobby*Ruda Śląska 2004”. Kol.
Piotr Zubielik (Poznań) za eksponat „Polskie
frankatury mechaniczne” uzyskał medal duży
pozłacany.
2004.09.04. Poznań. W gościnnej sali
Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul. Kramarska 2, odbyło się kwartalne
spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym
uczestniczyło ponad 40 osób z całego kraju.
2004.09.11. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2004.09.30-10.03. Lubawka (Okręg Wrocławski PZF). KWF „Przyroda i turystyka”.
Udział wystawców z Okręgu: Mieczysław Ro-

WWF 41/4 (2004)

żek (Poznań) za eksponat „Ku szczytom gór”
uzyskał medal duży złoty (91 pkt.) i Grand Prix
Wystawy, kol. Bogumił Ciesielski (Poznań) za
„Alpinizm” medal złoty (80 pkt.).
2004.09.30-10.03. Lubawka (Okręg Wrocławski PZF). KWF „Przyroda i turystyka”. Na
wystawie kol. Ludwik K. Malendowicz był
przewodniczącym sądu konkursowego, a kol.
Janusz Berbeka ekspertem.
Sierpień 2004
Ukazała się książka „Dzieje szkoły w Racocie” pod redakcją Zbigniewa Ratajczaka. Znamy tę wspaniałą szkołę szczególnie z działalności Klubu Olimpijczyka „Jantar”. Młodzież
zrzeszona w tym Klubie bierze udział w wielu
imprezach sportowych, szczególnie widoczna jest na igrzyskach olimpijskich. Pisząc tę
notatkę, spoglądam na ukazywany w TVP
– w transmisji z Aten – transparent z napisem
„Racot” (i tak jest od roku 1992). W książce
zamieszczono także informację o działającym
od 45 lat w tej szkole Młodzieżowym Kole
Filatelistycznym, założycielem i opiekunem
którego jest kol. Władysław Sytek, prezes
Koła PZF w Kościanie. Książka liczy ponad
200 stron, jest bogato ilustrowana i naprawdę
interesująca.
Wrzesień 2004
Ukazał się kolejny, 80. nr „Informatora Klubowego Święty Gabriel”. Ten numer, podobnie
jak poprzedni, ma kolorową okładkę, ponadto
zawiera 2 kolorowe wkładki (po 4 strony każda). W numerze znajdują się liczne opracowania kol. Bogdana Michalaka: „Mikołaj z Kuzy”,
„Święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze
przez Jana Pawła II”, „Biskupi krzyż” – o krzyżu
kardynała Zenona Grocholewskiego. Na szcze-
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gólne podkreślenie zasługuje próba zaprezentowania propozycji eksponatu tematycznego
nawiązującego do pontyfikatu Jana Pawła II
„Beatyfikacje i kanonizacje dokonane przez
Papieża Jana Pawła II”, jaką przedstawił także
kol. B. Michalak. Jest to artykuł godny głębokiej
analizy, i to nie tylko w kręgu wystawców eksponatów religijnych. Ponadto kol. Arkadiusz
Waliński zamieszcza dalszy ciąg opracowania
„Jan Paweł II na znakach pocztowych”, a Marian Kalka „Śladami Cystersów”. W numerze
znajdziemy 2 opracowania kol. Bronisława Jasickiego – „Poczty specjalne” oraz „Frankatury
mechaniczne” (związane z Ojcem Świętym),
a Marian Dorawa zamieścił artykuł „Piąta
rocznica wizyty Papieża w Toruniu”. Ponadto
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
(już 80.!) ciekawego zeszytu.
Ukazał się kolejny numer „Pocztarka”, wydawanego przez Koło PZF w Śremie oraz Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie. Numer opracował kol. Włodzimierz Bobrowski. Poświęcony
jest on arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi,
metropolicie poznańskiemu, który urodził się
1 stycznia 1904 roku w Sebastianowie, parafia
Mchy, gmina Książ Wielkopolski, powiat Śrem.
Bieżący rok to rok obchodów setnej rocznicy
jego urodzin. Z tej okazji 4 października 2004 r.
zorganizowana została poczta rowerowa na
trasie Śrem – Książ Wielkopolski – Sebastianowo – Mchy. W Mchach Szkole Podstawowej
i Gimnazjum nadano w tym dniu imię arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

115

ŚWIATOWA WYSTAWA ZNACZKÓW, MONET I PAMIĄTEK
OLIMPIJSKICH OLYMPHILEX 2004,
ATENY, 12-22 SIERPNIA 2004
Kolejny raz, aktualnie w blasku igrzysk
XXVIII Olimpiady w Atenach, odbyła się Światowa Wystawa Filatelistyczna OLYMPHILEX.
Pierwsza o zakresie światowym filatelistyczna
wystawa olimpijska odbyła się w Rimini (Włochy) w roku 1964, kolejna w 1984 r. w Los
Angeles, w ramach olimpijskiej wystawy
sztuki. Od tego roku w ramach każdych
igrzysk organizuje się wystawę OLYMPHILEX.
Dla przypomnienia czytelnikom, nazwa tych
wystaw narodziła się we Włoszech. W roku
1968, roku Igrzysk Olimpijskich w Meksyku,
w Mogliano Veneto zorganizowano pierwszą
wystawę pod nazwą OLYMPHILEX. W czasie
tej wystawy trzej znani filateliści: Maurizio Tecardi (Włochy), Manfred Bergman (Szwajcaria)
oraz George Dolianitis (Grecja) zaproponowali
utworzenie Międzynarodowej Federacji Filatelistyki Olimpijskiej (FIPO). Idea ta została
zrealizowana w 1981 r. dzięki poparciu Juana
Antonio Samarancha, Prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, znanego
filatelisty i wystawcy filatelistycznego. Od tego
momentu filatelistyka olimpijska zdobyła sobie
prawo udziału w igrzyskach z wystawami, którym nadano nazwę OLYMPHILEX. Wcześniejsze takie wystawy odbyły się w latach 1988,
1992, 1996 i 2000.
Wystawa OLYMPHILEX 2004 zorganizowana została pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz FIPO,
a także pod auspicjami FIP. Odbyła się ona
w nowoczesnym Europejskim Centrum Wystaw i Promocji.
Komisarzem Generalnym wystawy był Anthony Virvillis z Pireusu. Polskim komisarzem
wystawy był kol. dr Roman Babut. Międzynarodowe jury pracowało pod kierunkiem zna-
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nego wystawcy greckiego Michaela Tsironisa,
a honorowym przewodniczącym był wiceprezydent FIP Eliseo Ruben Otero z Argentyny.
Sekretarzem był Bernard Jimenez (Francja),
a jego asystentem Jose Ramon Moreno (Hiszpania). Wśród 6 członków byli m.in.: Manfred
Bergman (Szwajcaria), George Dolianitis (Grecja) oraz Maurizio Tecardi (Włochy), a więc
panowie, którzy zainicjowali FIPO i wystawy
OLYMPHILEX.
W klasie konkursowej wystawy prezentowano łącznie 168 eksponatów, w tym w klasie
literatury 25. Wyniki uzyskane w poszczególnych klasach przedstawia poniższa tabela:
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LG – medal duży złoty, G – złoty, LV – duży pozłacany,
V– pozłacany, LS – duży srebrny, S – srebrny, SB – posrebrzany,
B – brązowy. Klasy: TR – tradycyjna, PH – historii poczty, AE – aerofilatelistyka, TH – tematyczna, REV – znaki fiskalne, MC – maksimafilia, Y – młodzieżowa, LIT – literatura

Ponadto na wystawie prezentowano eksponaty w następujących klasach:
1. Klasa promocyjna* (oceniana do 100 pkt.),
z wynikami: LS – 6; S – 6; SB – 17; B – 10.
2. Eksponaty jednoekranowe (oceniane do
100 pkt.), z wynikami: S – 10; B – 7.
3. Klasa otwarta (oceniana do 100 pkt.),
z wynikami: bardzo dobry – 8; dobry – 4.
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W klasie konkursowej medalem dużym złotym wyróżniono dwa eksponaty tradycyjne:
1. Emmanuel Mavrides (Grecja) „Igrzyska
Olimpijskie 1896” (LG95)
2. Georgios Sparis (Grecja) „Wydanie okolicznościowe pierwszych Igrzysk Olimpijskich
– Ateny 1896” (LG95)
Medalami złotymi wyróżniono następujące
eksponaty tematyczne [w nawiasach kwadratowych podano wyróżnienia na wcześniejszych
światowych wystawach filatelistycznych bądź
też na wystawach pod patronatem FIP]:
1. Luciano Calenda (Włochy) „Mecz stulecia – stulecie koszykówki” (G93) [GENOVA’92
– LV89]
2. James A. Bowman (USA) „Igrzyska
Olimpijskie 1936” (G92) [GENOVA’92 –V82;
POLSKA’93 – V82; SINGAPORE’95
– LV85; CAPEX’96 – LV85; IBRA’99
– LV87; LONDON 2000 – G90]
3. Vic Manikian (USA) „Ruch
olimpijski i igrzyska olimpijskie
1894-1948” (G91) – nie wystawiany na wystawach światowych
4. Paolo Padova (Włochy)
„Biegnij koniu, biegnij” (G91)
[ITALIA’98 – V81]
5. Andrea Francesconi (Włochy) „Puchar Rimeta” (G90) – nie wystawiany
na wystawach światowych
6. Pierangelo Brivio (Włochy) „Piłka nożna”
(G90) [ITALIA’98 – LV88]
7. Peter Osusky (Słowacja) „Na chwałę
sportu – lata Coubertina” (1894-1925)” (G90)
8. Peter Osusky (Słowacja) „Na chwałę
sportu – następcy Coubertina” (1925-1944)”
(G92) [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; ESPAÑA 2000 – LV88;
EURO-CUPRUM 2001 – LV87; PHILAKOREA
2002 – G90; BANGKOK 2003 – G90; ESPAÑA
2004 – G90] – widać, iż wystawca podzielił
swój szeroki i bardzo dobry eksponat na dwa.
Na marginesie – to jeden z najczęstszych
wystawców na światowych wystawach filatelistycznych!
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Medalami dużymi pozłacanymi wyróżniono następujące eksponaty tematyczne:
1. Lee Jong Koo (Korea) „XXIV Olimpiada,
Seul‘88” (LV88) [PHILAKOREA 2002 – LV85]
2. Pastor Vicente Perdiguero (Hiszpania)
„Igrzyska olimpijskie i ich historia” (LV88)
[ESPAÑA 2000 – V81]
3. Roman Babut (Polska) „Sport europejski
w cieniu II wojny światowej” (LV87) [AMPHILEX 2002 – V82]
4. Jingbo Li (Chiny) „Kolarstwo jako sport”
(LV86) [CHINA’99 – V81; HAFNIA 01 – V80]
5. Jacobs Norman (USA) „Tenis, od podwórka do kortu, dla wypoczynku i sławy”
(LV85) [już wystawiany, ale nie osiągnął na
wystawach światowych medalu pozłacanego]
6. Agaogullari Mehmet Edip (Turcja) „Letnie
igrzyska olimpijskie” (LV85) – nowy eksponat
7. Caterino Umberto (Włochy) „Lekkoatletyka” (LV85) – nie
wystawiany na wystawach światowych
8. Karl Rathjen (Niemcy) „Letnie Igrzyska Olimpijskie 1936”
(LV85) [MOSKWA’97 – LV87;
ISRAEL 98 – V80; IBRA’99 – LV86;
PHILEXFRANCE’99 – V84]
9. Sebastian Sabate Cuella
(Hiszpania) „Historia igrzysk olimpijskich” (LV85) [GRANADA’92 – V80; GENOVA’92 – V80; PHILEXFRANCE’99 – V82]
10. Piero Santangelo (Włochy) „ Niech żyje
lekkoatletyka” (LV85) [ITALIA’98 – V81]
Medalami pozłacanymi wyróżniono 25 eksponatów tematycznych. Większość z nich to
opracowania nie prezentowane dotychczas na
światowych wystawach filatelistycznych. Ze
znanymi eksponatami w grupie tej znaleźli się:
1. Vojtech Jankovic (Słowacja) „Świat pedałów” (V80) [LONDON 2000 – V80; HAFNIA
01 – V81; PHILAKOREA 2002 – V83; AMPHILEX 2002 – V83]
2. Peter Suchadolc (Słowenia) „Podbój
niedostępnego świata” (V80) [LONDON 2000
– V80; HAFNIA 01 – V82; PHILAKOREA 2002
– LV85; ESPAÑA 2004 – LV85]
Niezrozumiała jest dla mnie ocena dobrego eksponatu Fritza Karpińskiego (Niemcy)
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medalem dużym srebrnym. Jego eksponat
„Międzynarodowy Komitet Olimpijski 1896–
-1996” (LS77) na wcześniejszych wystawach
FIP-owskich był wyróżniany wyżej [PHILANIPPON’01 – V83; EURO-CUPRUM 2001 – V80;
BANGKOK 2003 – V80].
Polscy wystawcy uzyskali następujące
wyróżnienia:
1. Roman Babut „Poczta Polska na służbie
sportu 1924-1939” (LV88)
2. Roman Babut „Sport europejski w cieniu
II wojny światowej” (LV87)
3. Zbigniew Galusiński „Sport lotniczy
w Polsce” (LV86)
4. Zygmunt Perczyński „Sport polski”
(V81)
5. Henryk Połeć „Letnie igrzyska olimpijskie – historia, tradycja, czasy obecne” (V80)
6. Antoni Karwacki „Hokej na trawie
– pocztowy i filatelistyczny wizerunek sportu”
– LIT (LS79)
7. Ryszard Prange „Raport o koszykówce.
Kocham tę grę” (LS75)
8. Mieczysław Rożek „Ku szczytom gór”
(LS75)
9. Zbigniew Lech „Stulecie nowożytnych

igrzysk olimpijskich” (S70)
10.
Ryszard Kiczek „Poczta olimpijska
1928-2000” (SB68)
11.
Marek Miklaszewicz „Puchary sportowe” (B63) – klasa promocyjna
12.
Alicja Łuszczyna „Ruch olimpijski
w Polsce” (B61)
13.
Jacek Kosmala „Lot olimpijski sterowca LZ 129 Hindenburg” medal srebrny –
81 pkt., klasa eksponatów jednoekranowych
Organizatorzy wystawy, która przygotowywana była głównie przez internet, i to zaledwie
w ciągu 100 dni, wydali ciekawy katalog w językach greckim i angielskim. Także palmares
wydano w obu językach. W tym ostatnim nie
ustrzeżono się błędów, powtarzając część
wyników (przykładowo medale pozłacane)
czy też nie ujmując niektórych wystawców
w wykazach narodowych (przykład eksponaty
jednoekranowe).
*Klasa promocyjna – zgodnie z regulaminem FIPO
obejmowała eksponaty, które na wystawach krajowych nie
spełniły warunku udziału w wystawach FIP.

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

NASZE MAŁE OJCZYZNY
Już po raz jedenasty Komisja do spraw
Filatelistyki Młodzieżowej Okręgu zorganizowała konkurs rysunkowy na projekt kartki
pocztowej, tym razem pod tytułem „Nasze
Małe Ojczyzny”. Na konkurs wpłynęły 164
projekty z dwunastu Młodzieżowych Kół Filatelistycznych.
W dniu 12 października 2004 r. komisja
konkursowa w składzie: Renata Jackowiak
– artystka plastyk – przewodnicząca oraz
członkowie Remigiusz Warzecha i Ryszard
Nowak po zapoznaniu się z nadesłanymi projektami postanowiła wyróżnić następujących
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uczestników konkursu w poszczególnych
kategoriach:
Grupa szkół podstawowych
1. Sara Sucharska
SP 25 Poznań
2. Michalina Kotarska SP Tuliszków
3. Karolina Jeżyk
SP 25 Poznań
wyróżnienia
– Agnieszka Gajewy SP 25 Poznań
– Paloma Fahni Świetlica SP 25 Poznań
Gimnazja
1. Mateusz Smolarz
2. Joanna Krucka

SP Tuliszków
SP Tuliszków
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3. Mariusz Zieliński

Internat Wągrowiec

wyróżnienie
– Mateusz Błaszczyk SP Bierzwnik.
Po ocenie prac konkursowych komisja
stwierdziła:
– na konkurs nie wpłynęły projekty ze
szkół średnich,
– nie oceniono projektów w kategorii
komputerowej, ponieważ nadesłane prace
były skanowane z widokówek lub nie były
samodzielne,
– wyróżnione projekty będą eksponowane
podczas OWF „Małe Ojczyzny” w Gostyniu

Wielkopolskim,
– do druku korespondentki wytypowano
następujące projekty: Mateusza Smolarza
z Tuliszkowa, Sary Sucharskiej z Poznania
i Michaliny Kucharskiej z Tuliszkowa.
Wszyscy wymienieni laureaci konkursu
otrzymali w nagrodę klaserki z ciekawymi
znaczkami oraz dyplomy i nagrody rzeczowe.
Dyplomy wykonane zostały przez uczniów
z pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 25 w Poznaniu.
Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród
– Dyrekcji Okręgu Poczty Polskiej w Poznaniu
i kol. Bronisławowi Jasickiemu.

KONKURS „POLSCY OLIMPIJCZYCY”
Na konkurs filatelistyczny dla młodzieży
„Polscy Olimpijczycy” wpłynęło ponad 90
odpowiedzi, wśród których wylosowano następujących zwycięzców:
Weronika Jabłoński
Domink Kasprzak
Maria Kurcz
Sebastian Skiba
Tadeusz Rozmiarek
Dominik Nowak
Ewa Bryś
Marcin Golarek
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Kolsk
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Tuliszków
Poznań

Nagrody można odbierać od wtorku do
czwartku, w godz. 11.30-16.00 w biurze Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF, mieszczącym się przy ul. Św. Czesława 2 w Poznaniu
(Urząd Pocztowy Poznań 16). Bardzo zapraszamy do udziału w Młodzieżowym Kole
Filatelistów działającym przy Zarządzie Oddziału Wielkopolskiego PZF, pod tym samym
adresem, w pierwszy wtorek każdego miesiąca
od godz. 15.00 do 16.00.
Jerzy Grabiak
Przewodniczący Komisji ds. Młodzieżowych
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2004.07.11. UP 62-300 Września 1.
Datownik okolicznościowy przygotowany
przez Rejonowy Urząd Pocztowy Poznań
Województwo. Datownik prostokątny, o wymiarach 30 × 40 mm, z następującą treścią:
„OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI im.
ANNY JANTAR 11.07.2004 UP WRZEŚNIA
1”. W środku rysunek głowy piosenkarki.
2004.07.24. UP 62-095 Murowana Goślina
1. Datownik okolicznościowy przygotowany
przez Rejonowy Urząd Pocztowy Poznań
Województwo. Datownik okrągły o średnicy
39 mm z następującą treścią: „JARMARK ŚW.
JAKUBA 24.07.2004. MUROWANA GOŚLINA
1”. W środku rysunek anioła trzymającego postać św. Jakuba. Autorem projektu datownika
jest Romuald Synakiewicz.
2004.07.31. UP 60-700 Poznań 2. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję
Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły
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o średnicy 39 mm z następującą treścią: „TURNIEJ TENISOWY PORSCHE OPEN POZNAŃ
2004 31.07. 2004 POZNAŃ 2”. Napis umieszczono na logo imprezy Porsche Open. Autorem
projektu datownika jest Jacek Papla.
2004.08.14. UP 62-800 Kalisz 1. Datownik
FDC przygotowano z okazji emisji znaczków
„Sanktuaria Maryjne w Polsce”, dla której
stosowano 17 datowników zaprojektowanych
przez Ewę Liberę, Małgorzte Osę, Macieja
Jędrysika, Jerzego Pietrasa i Włodzimierza Terechowicza. Datownik owalny 28 × 39 mm z
treścią: „SANKTUARIA MARYJNE”. W środku
ikona Matki Boskiej z dzieciątkiem.
2004.08.14. UP 64-929 Piła 4. Datownik
FDC przygotowano z okazji emisji znaczków
„Sanktuaria Maryjne”. Datownik owalny 28 ×
33 mm z następującą treścią: „SANKTUARIA
MARYJNE”. W środku rysunek piety Matki
Boskiej z Chrystusem.
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2004.08.26. UP 69-100 SŁUBICE 1.
Datownik okolicznościowy przygotowany
przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu.
Datownik okrągły obrączkowy o średnicy 40
mm z następującą treścią: „DYLIŻANSEM DO
EUROPY 26.08.2004 SŁUBICE 1” Na rysunku
dyliżans na moście.
2004.08.27. UP 62-067 Rakoniewice. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd
Pocztowy Poznań Województwo. Datownik
okrągły o średnicy 39 mm z następującą treścią: „30 LAT WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM
POŻARNICTWA 27.08.2004 RAKONIEWICE”.
W środku rysunek wozu strażackiego.
2004.08.29. UP 62-045 Pniewy. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Okręgowy Zarząd Poczty Polskiej. Datownik okrągły o
średnicy 40 mm z następującą treścią: „DYLIŻANSEM DO EUROPY 29.08.2004 PNIEWY”.
W środku rysunek dyliżansu pocztowego.
2004.09.04. UP 62-200 Gniezno 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
okrągły o średnicy 40 mm, na obwodzie napis:
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“LEDNICA SENIORA 04.09.2004 GNIEZNO
1”. W środku rycina lednickiej ryby z krzyżem
papieskim. Autorem projektu jest Romuald
Synakiewicz.
2004.09.04. UP 63-500 Ostrzeszów 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu. Datownik
okrągły o średnicy 40 mm z następującą treścią: „90 LAT HARCERSTWA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ 04.09.2004 OSTRZESZÓW 1”.
W środku rysunek lilijki harcerskiej i skaut na
tle wieży historycznej. Projekt datownika został ostatecznie przygotowany przez Andrzeja
Krynickiego.
2004.09.09. UP 62-800 Kalisz 1. Datownik
przygotowany przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Kaliszu. Datownik okrągły o średnicy
37 mm z treścią: „10 LAT FUNDACJI KALISKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
09.09.2004 KALISZ 1”. Datownik ze zmienną
datą dzienną. Autorem projektu jest Tomasz
Lewandowski.
Kazimierz Krawiarz
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OKOLICZNOŚCIOWE NALEPKI POLECENIA
Reprodukujemy okolicznościową nalepkę
polecenia wprowadzoną 24.09.2004 w UP
RAWICZ 1 z okazji 25. ROCZNICY I ŚWIATO-

WEGO ZJAZDU KADETÓW II RP. Nalepkę R
wydano w nakładzie 1000 sztuk i stosowano
w Urzędzie Pocztowym aż do wyczerpania
nakładu.
Informuję, że dokonano dodruku nalepki
polecenia ŻAGAŃ 1 z dnia 24-25.03.2004
„Wielka Ucieczka” w ilości 1000 sztuk. Łączny
nakład wynosi więc 3000 sztuk.
Kazimierz Krawiarz

CIEKAWE POSNANIANA NA WERNISAŻU ZBIORÓW
ZBIGNIEWA MIKULSKIEGO
MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE
Otwarta 27 lipca 2004 r. (czynna po przedłużeniu do końca września br.) w Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie wystawa
„Powstanie Warszawskie na tle czynu zbrojnego Polaków w dokumentacji pocztowej” ze
zbiorów Zbigniewa Mikulskiego była w rzeczywistości pokazem „Polskich militariów
pocztowych”, czyli poczt wojskowych.
Na prawie tysiącu kart wystawowych (!) wystawca przedstawił historię poczt wojskowych
i polowych z lat 1775-1946, i to zarówno
polskich oddziałów w kraju i poza granicami
Polski, jak i obcych wojsk działających na
terenach, które należały lub należą do Polski.
Wernisaż podzielony został na 25 działów.
Mnie szczególnie zainteresowały działy okresu
napoleońskiego oraz Powstania Wielkopolskiego. Wśród tych działów znajdowało się kilka
ciekawych posnanianów, o których pragnę
poinformować czytelników.
Z okresu Kampanii Pruskiej kol. Zbigniew
Mikulski zaprezentował przesyłkę ze stemplem
stałego urzędu poczty polowej Wielkiej Armii
(Grande Armee) nr 40 w Poznaniu – jest to
przesyłka z 2 IX 1808 r. (karta nr 511).
Z okresu Kampanii Rosyjskiej wystawca
zaprezentował przesyłkę z 25 I 1813 r. (karta
nr 557) z poczty polowej nr 25 w Poznaniu.
Natomiast w dziale „Wojska Polskie w służbie
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Napoleona” kol. Zbigniew Mikulski przedstawił pocztę polową Wielkiej Armii nr 26
w Poznaniu – był to list ze stycznia 1807 r.
(karta nr 562). Wydaje mi się, że dotąd był to
stempel nieznany. Bardzo ciekawa była część
adresowa listu z Hiszpanii do Warszawy, kierowanego przez Poznań, a nie – jak to było
stosowane – przez Żary, co odnotowano na tej
przesyłce (karta nr 577).
W dziale 14 – Powstanie Wielkopolskie
1918/19, kol. Zbigniew Mikulski na 12 kartach
(nr 712-723) przedstawił bardzo ciekawy materiał. Do mniej znanych należy interesujący list
polecony wysłany przez Pocztę Polową Nr 5,
z drukowaną nalepką polecenia „P”, z numerem nalepki 904! Ponadto wystawca zaprezentował stemple Poczt Polowych od nr 1 do nr 5
oraz Główną Pocztę Polową w Poznaniu.
W dziale 18 – Poczta Polowa w 1939 roku
kol. Zbigniew Mikulski pokazał dwie przesyłki
Poczty Polowej Nr 74, która działała przy Armii „Poznań” – były to listy z 4 III 1939 (karta
nr 804) i z 3 VI 1939 (karta nr 805). Pragnę
przypomnieć, iż przesyłki Poczty Polowej
Nr 74 reprodukowali ostatnio (w 2004 r.)
w „Filateliście” kol. Przemysław Drzewiecki
[nr 9 (983), str. 460-461] oraz Jan Niebrzydowski [nr 10 (984), str. 532].
Bronisław Jasicki
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POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919
CENZURY W DWORCOWYM URZĘDZIE POCZTOWYM
W POZNANIU - POSEN W * 3 *
Powstanie Wielkopolskie wybuchło spontanicznie 27 grudnia 1918 r. i rozprzestrzeniło
się bardzo szybko na terenie całej Wielkopolski. Wraz z wybuchem powstania wprowadzono cenzurę, która objęła różne dziedziny życia
codziennego, w tym także pocztę.
Przekazane do sprawdzenia oraz sprawdzone przez cenzorów przesyłki oznaczano za
pomocą różnych stempli bądź – w niektórych
przypadkach – ręcznych adnotacji. Jak wiadomo, pierwszym znanym stemplem cenzury
poczty posługiwano się od początku stycznia
1919 r. w Kruszwicy (Kruschwitz). Rodzi się
zatem pytanie, od kiedy w Poznaniu, mieście,
gdzie wybuchło powstanie, stosowano pierwsze oznaczenia cenzury korespondencji?
Z zebranych przeze mnie przesyłek wynika,
że pierwsze użycie stempla cenzury w Poznaniu należy datować na połowę lutego 1919 r.
Potwierdzają to również Bronisław Brzozowski
i Jerzy Tokar w swojej książce „Polska cenzura
korespondencji w latach 1918-1922”. Co
zatem działo się z korespondencją pocztową
w Poznaniu w okresie od końca grudnia 1918
do połowy lutego 1919 r.? Czy poczta ekspediowała w owym czasie przesyłki? Jeśli tak,
czy były one cenzurowane? Na te pytania nie

znalazłem dotychczas – również w Poznaniu
– odpowiedzi.
Przypadkiem nabyłem ostatnio kilkanaście
kartek pocztowych, które wysłano z początkiem 1919 r. z Poznania (z urzędu POSEN
W * 3 *) do Berlina i Dessau. Jak wiadomo,
w latach 1918/1919 urząd pocztowy POSEN
W 3 znajdował się na poznańskim głównym
dworcu kolejowym. Nabyte przesyłki pochodziły z okresu od 4 lutego do 22 kwietnia
1919 r. Ku mojemu zdziwieniu na kilku z nich
stwierdziłem oznaczenia dokonane przez
cenzora. Na czterech całostkach znajdują się
ręczne adnotacje w postaci litery „C”, w różnych kształtach i kolorach, umieszczone po
lewej stronie znaczka względnie datownika
pocztowego. Pragnę dodać, że wśród kartek
znajduje się jedna, wysłana do Dessau w dniu
22 kwietnia 1922 r. (kartka na odpowiedź),
która opatrzona została tylko niemieckim
stemplem cenzury „Militärisch geprüft”.
Zwracam się z prośbą do czytelników, aby
przejrzeli posiadane w swoich zbiorach przesyłki, nadane w Poznaniu od końca 1918 do
końca 1919 r., i przesłali mi ich kopie. Zwrócę
chętnie poniesione koszty przesyłki.
Na uwagę zasługuje ręcznie napisana
przez nadawcę data 3 stycznia 1918. Pomył-

Ryc. 1. Kartka z 4 lutego
1919 r., POSEN W * 3 i do
Berlina
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kę w roku (zamiast „1919” widnieje „1918”)
można łatwo wytłumaczyć faktem, że rok
1919 obowiązywał zaledwie od trzech dni
i nadawca napisał 1918 z przyzwyczajenia.
Wyraźne „Jan” [Januar – styczeń] jednoznacznie datuje tę przesyłkę. Ważne w tym miejscu
jest zbadanie, czy mimo działań powstańczych
poczta ekspediowała przesyłki nadawane

w Poznaniu? A może były one przetrzymane
kilka tygodni w Poznaniu i dopiero w lutym
1919 r. przekazywane dalej? Nieznane mi są
inne przesyłki ze stycznia 1919 r. Przesyłka ta
nie zawiera żadnych adnotacji cenzury.
Poniżej cztery kartki od tego samego nadawcy z różnymi ręcznymi adnotacjami „C”.

Ryc. 2. Kartka z 12 lutego 1919 r., POSEN W * 3 f do Berlina

Ryc. 3. Kartka z 12 marca 1919 r., POSEN W * 3 f do Berlina. Litera
„C” (cenzurowano) znajduje się na tej kartce dwukrotnie. Obie adnotacje dokonane zostały przez dwie różne osoby. Mniejsza z obu liter „C”
jest podobna (prawie identyczna) do adnotacji „C” na ryc. 4. Można
więc wnioskować, że pochodzi od tego samego cenzora.
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Ryc. 4. Kartka z 25 marca 1919 r., POSEN W * 3 g do Berlina

Ryc. 5. Kartka z 17 kwietnia 1919 r., POSEN W * 3 k do Dessau
Stefan Petriuk, Langballigholz
(tłumaczenie – Marek Zbierski)
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DATOWNIKI STAŁE OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO STOSOWANE
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI
Datowniki stałe stanowią ważną dziedzinę
znaków pocztowych, jednak nie wzbudzają
wśród filatelistów wielkiego zainteresowania,
mimo iż znajomość zagadnień związanych
z nimi daje wiele satysfakcji i poszerza naszą
wiedzę z historii poczty.
Pracując nad książką Stemple pocztowe
Wielkopolski i Pomorza lata 1919-1939
ustaliłem, że eksploatowano na tym obszarze
w omawianym czasie przynajmniej 90 typów
stałych datowników. Niektóre wzory charakterystyczne są tylko dla danego obszaru. Są
to przeróbki z poniemieckich datowników
z 12-godzinnym określeniem w kalendarzu.
Dlatego obok godzin występują w nich litery –
w Polskich Znakach Pocztowych powiedziano,
iż litera „o” została wmontowana w miejsce
„V” – oznaczającej godziny przedpołudniowe
– ryc. 1, 3, oraz 6.
Po agresji Niemiec na Polskę obszar Wielkopolski włączony został do Rzeszy. Część

Ryc. 1

Ryc. 4a
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rekwizytów pocztowych Polacy ukryli i dlatego niektóre placówki pocztowe mogły, już
po wznowieniu działalności poczty polskiej
w 1945 r., zamiast stemplami prowizorycznymi posługiwać się przechowanymi datownikami. Poniżej przedstawiam znane mi datowniki
i stemple polecenia z okresu międzywojennego, stosowane po wznowieniu działalności
poczty polskiej w 1945 r.
Na ryc. 1 widzimy odbitkę datownika
z Kwilcza, przesłaną do Muzeum Poczty i telegrafu we Wrocławiu po II wojnie światowej.
Datownik ten stosowny był w okresie międzywojennym.
Ryc. 6 przedstawia list polecony z Czerniejewa z 15 marca 1946 r., ofrankowany na
stronie odwrotnej, którego nadawcą był Zarząd
Spółdzielni Spożywców „Jedność” z Czerniejewa. Znaczki skasowano datownikiem jak
na stronie adresowej. Ten wzór datownika
wprowadzony został w Niemczech jeszcze

Ryc. 2

Ryc. 4b

Ryc. 3

Ryc. 5a

Ryc. 5b

WWF 41/4 (2004)

Ryc. 6

w latach 90. XIX w. Przerobiony przez Polaków w 1919 r., eksploatowany był w okresie
międzywojennym, a przechowany w czasie

okupacji, nadal spełniał swą funkcję. Stempelek polecenia na tym liście pochodzi z okresu
międzywojennego.

Ryc. 7
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Ryc. 7

Na ryc. 7 widzimy list polecony z Gniezna
ostemplowany datownikiem okolicznościowym przerobionym z okresu międzywojennego. Pierwotny datownik, stosowany w latach
1937-1938, pokazuję na ryc. 2. Na przesyłce
na ryc. 7 błędne jest oznaczenie miesiąca
– winno być „IV” (kwiecień). Datownik odbiorczy „Warszawa 12” oraz data odbita obok
stempelka polecenia wskazują jednoznacznie
na kwiecień.
Na ryc. 4a i 4b przedstawione są odbitki
datownika z miejscowości „Kamionna”. Pisząc
wspomnianą książkę, datownika tego nie znałem, odbitkę z okresu międzywojennego otrzymałem później od Ardo Vaumunda z Niemiec,
a odbitka powojenna znajduje się w Muzeum
Poczty i Telegrafu.
Na ryc. 8 widać list polecony z Mosiny
z 13 marca 1945 r. Nie ulega wątpliwości, że
datownik, jak i stempel polecenia pochodzą
z okresu międzywojennego. Datownik z miej-
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scowości Zatom Nowy, tego samego typu co
datownik na ryc. 4, posiada charakterystyczne
duże gwiazdki i ma średnicę 29 mm.
Na ryc. 3 mamy datownik niemy (bez nazwy), przerobiony z niemieckiego w 1919 r.
i stosowany po II wojnie w Żarowie na Dolnym
Śląsku, w dawnym województwie wałbrzyskim. Jest on zarejestrowany w PZP pod pozycją Ż-8a. Był także pokazany przez J.Z. Piekuta
w „Filateliście”. Ze wstępnych ustaleń wynika,
że pierwszym polskim naczelnikiem placówki
pocztowej był osadnik przybyły z Wielkopolski, który przywiózł z sobą przechowywany
w czasie okupacji datownik.
Bibliografia
1. Bronisław Brzozowski, Stemple pocztowe Wielkopolski i Pomorza w latach 1919-1939, Kraków
1992.
2. „Filatelista”, 9/1991, s. 183.
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ZE ŚWIATA ODWROTEK
AUSTRIA – ODWROTKI PARLAMENTU
W latach 1918-1921 (w katalogu Michla
informacja, iż od 1919 r.) Austria wydała
serię znaczków przedstawiających budynek
parlamentu. Gmach ten wzniesiony został
w latach 1874-1883 według projektu duńskiego architekta Theophila von Hansena, który
wzorował się na starożytnej
architekturze Aten. Imponujący budynek charakteryzuje
wysunięta ku przodowi część
centralna z ośmioma korynckimi kolumnami i dwoma
skrzydłami bocznymi z kolumnadami. Monumentalna
fontanna przedstawia Pallas
Atenę, od frontu widoczne są
4 brązowe posągi jeźdźców
na koniach oraz posągi historyków greckich.
W skład tej serii wchodziło
9 znaczków o wartościach 2,
21⁄2, 3, 4, 5, 71⁄2, 10, 20 i 50 koron. Znaczki te w katalogu Michla noszą numery 284-292,
natomiast w katalogu Scotta
#219-226 i #248. Projektował
je J.F. Renner, a grawerował
znakomity prof. S. Schirnbäck.
Te pięknie grawerowane
znaczki drukowano w Drukarni Państwowej w Wiedniu,
na papierze tzw. granitowym,
w bardzo wysokich nakładach
– od 950 tys. (2 kr) do 2,8 mln
(5 i 50 koron).
Wśród tych znaczków
znalazły się 3, w których
znaleziono odwrotki winiety
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(środka znaczka, czyli budynku parlamentu).
Są to następujące znaczki, o odpowiednich
numerach katalogów Michla i Scotta:
Mi #284 AI; Sc #219a; nominał 2 kr, kolor
cynober i czarny, czysty, w katalogu Scotta
wyceniony na 3250 $
Mi #287 AI; Sc #222a; nominał 4 kr, kolor karminowy
i czarny; w katalogu Scotta
wyceniony 1600/1200 $ (czysty, stemplowany)
Mi #291 AI; Sc #226a;
nominał 20 kr; liliowy i czerwony; w katalogu Scotta wyceniony na 6500/5700 $.
Jak wynika z Austria-NettoKatalog, po wycofaniu z obiegu znaczka o wartości 2 kr
wiedeńska Drukarnia Państwowa sprzedała makulaturę kupcom filatelistycznym. Znaczki
te drukowano w arkuszach po
50 sztuk, prawdopodobnie
w makulaturze znajdowały
się 2 arkusze odwrotki. Fakt
ten wyklucza występowanie
odwrotek tego znaczka na
przesyłkach pocztowych.
Odwrotki znaczków o wartości 4 i 20 kr rozprowadzane
były w urzędzie pocztowym
w czasie ważności obiegowej
znaczków, ale niezbyt szybko
je zidentyfikowano. Wiadomość o odwrotkach pojawiła
się później. Stąd znane są one
z regularnych przesyłek, ale
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na listach są one wyjątkowo rzadkie. Sprzedano kilka arkuszy tych znaczków. Znaczki
istniejące są w złym stanie, bardzo źle ostemplowane.
Prawdziwym rarytasem jest prawdopodobnie jedyny istniejący polecony list z odwrotką
znaczka 4 kr. Stemplowany jest on datownikiem wiedeńskim, 20 maja 1921 r., w kolorze
fioletowym. W 2002 r. wyceniony był on na
aukcji na kwotę 12-15.000 $. Na aukcji firmy
Cherrystone w 2002 r. znaczek czysty, wyceniany katalogowo na 3200 €, osiągnął cenę
ok. 1400 $.
Na ilustracji przedstawiam opisane odwrotki, w tym znaczek 4-koronowy jako parkę.

Źródła
Katalogi aukcyjne firm Shreves Philatelic Galleries,
Inc. USA, Greg Manning, USA i Cherrystone,
USA.
Austria-Netto-Katalog
Michel – katalog
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

POCZET WYBITNYCH FILATELISTÓW
EDWARD BENIAMIN EVANS (1846-1922)
SŁUŻBA ICH KRÓLEWSKIM WYSOKOŚCIOM I FILATELISTYKA
Edward Beniamin Evans urodził się 3 listopada 1846 r. w Norwich, w Anglii. Zaczął zbierać
znaczki pocztowe już w wieku 15 lat jako uczeń
Uppingham Grammar School. W momencie jej
ukończenia posiadał najlepszy zbiór znaczków
pocztowych spośród wszystkich uczniów.
Powołany do wojska, zostaje oficerem
Artylerii Królewskiej. Od 1867 r. przez prawie
6 lat służy na Malcie, gdzie spotyka porucznika Speranza, byłego sekretarza Londyńskiego
Towarzystwa Filatelistycznego (LPS, od 1906 r.
zmieniło ono nazwę na Londyńskie Królewskie
Towarzystwo Filatelistyczne – RPSL). Ta znajomość wywarła na nim olbrzymie piętno,
wzbudziła jeszcze większe zainteresowanie
filatelistyką. W tym czasie poznał w doskonałym stopniu język włoski, co w przyszłości
zaowocowało tłumaczeniami włoskich prac
filatelistycznych na angielski. Wraca ze swym
oddziałem do Anglii w 1873 r. i stacjonuje
w Plymouth. Poznaje tam E. Stanley Gibbonsa
i ma czas na zgłębianie tajników filatelistyki.
Jak sam to określał, właśnie wtedy zrozumiał,
jak powinno się zbierać znaczki.
W 1875 r. zostaje członkiem LPS. W latach
1891-1900 był członkiem zarządu Towarzystwa, jest jednym z 3 pierwszych członków
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Komisji Ekspertów Towarzystwa, która powstała z jego inicjatywy w 1894 r. Poza nim w skład
Komitetu wchodzili również Sir Edward Denny
Beacon i Marcellus Purnell Castle. Przez wiele
lat był przewodniczącym Stałego Komitetu
Kongresu Filatelistycznego Wielkiej Brytanii.
W 1876 r. ochotniczo zgłasza się do
służby w baterii stacjonującej na Mauritiusie.
Oczywiście, krok ten podyktowany był chęcią
dogłębnego poznania tamtejszych znaków
pocztowych. Pisze poważne dzieło o znaczkach tej kolonii, które w 1878 r. przedstawił
Międzynarodowemu Kongresowi Filatelistów
(Congrés International des Timbrophiles)
w Paryżu (był członkiem tego Towarzystwa od
1876 r.). Za opracowanie to uzyskał najwyższe
wyróżnienie Francuskiego Towarzystwa Filatelistycznego.
W 1879 r., już jako kapitan, zostaje wysłany
na wojnę zuluską. Przebywając w Afryce Południowej, nabył po cenie nominalnej wiele
arkuszy prowizorycznego wydania Transwalu
z 1879 r. z czerwonym przedrukiem.
Na początku 1880 r. wraca do Anglii i służy w Wicklow, w Irlandii. Niezbyt obciążony
pracą, w ciągu 5 lat napisał wiele bardzo znaczących opracowań.
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W czasie służby na Mauritiusie zebrał wielki zbiór znaczków tej wyspy. Znajdował się w
niej piękny okaz jednopensówki „Post office”
(lekko stemplowany) na kopercie i kilkanaście
dwupensówek „Post paid” w kolorze indygo
lub ciemnoniebieskim. List ten, jak i szereg
innych cennych pozycji jego kolekcji zakupił
ok. 1885 r. T.K. Tapling. Jak wiadomo, Tapling
z kolei wymienił ją z Ferrarym. Po tym okresie
specjalizował się w znaczkach USA (wydania
konfederacyjne), Mulready oraz w wydaniach
stanów Indii. Około roku 1914 zbiór ten zakupił John Klemann. Jego
olbrzymi zbiór „Mulready i jego karykatury”
zakupił król Jerzy V.
Należy także podkreślić rolę Evansa w poznaniu prowizoriów Parota
z Bermudów. Jako oficer
artylerii królewskiej spędził on kilka lat na tej
wyspie i wydawało się,
iż dokładnie poznał
całą jej historię poczty.
Po odkryciu w 1897 r.
pierwszego znaczka prowizorycznego Bermudów, w 1898 r. na łamach „Stanley Gibbon’s
Monthly Journal” (t. IX,
s. 10) opublikował artykuł poddający w wątpliwość istnienie tych
prowizoriów. Jednym
z koronnych dowodów był fakt, iż nigdy tych
znaczków nie widział na Bermudach, nikt także jemu takich znaczków nie oferował, mimo
że przez wiele lat pobytu ciągle zamieszczał
ogłoszenia o kupnie starych znaczków. Jednakże artykuł ten wywołał olbrzymi oddźwięk, zaczęto poszukiwać prowizoria Perota i wkrótce
wyjaśniono ich historię oraz zaakceptowano
ich prawdziwość.
E.B. Evans był doskonałym autorem wielu innych opracowań filatelistycznych oraz
redaktorem różnorodnych czasopism. Pierwszy artykuł opublikował w wieku 18 lat. Był
on zatytułowany „O zbieraniu znaczków”
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i opublikowany pod pseudonimem „Cheth”.
Ukazał się on w listopadowym numerze
z 1864 r. „North of England Stamp Review
and Advertizer”. Artykuł ten został nagrodzony
znaczkami – „cenną serią Liberii”. Dopiero po
kilku latach zorientował się, iż były to znaczki
fałszywe.
Jego najważniejsze prace, będące do dzisiaj
skarbnicą wiedzy dla zbieraczy, to:
• artykuły o znaczkach Mauritiusa, które
ukazały się w latach 1880-1881 w „The Philatelic Record”,
• w 1882 r. „Katalog
dla zbieraczy znaczków
pocztowych, całostek
pocztowych, opasek
i kartek pocztowych”
wydany przez Pemberton, Wilson & Co.,
• w 1885 roku „Podręcznik filatelisty” wydany przez Stanley Gibbons & Co.,
• w 1887 r. „Katalog
znaczków pocztowych
Peru” wydany przez
CH Mekeel Publishing
Co w St. Louis, USA.,
• w 1890 r. „Podręcznik filatelisty”, także
wydany przez CH Mekeel Publishing Co w St.
Louis, USA.,
• monografia „Mulready i jego karykatury”
(1891),
• opracowanie dla młodzieży „Znaczki
i zbieranie znaczków” (1894),
• znaczące artykuły, szczególnie o Mauritiusie, w II tomie opracowania „Znaczki
pocztowe kolonii brytyjskich, posiadłości
i protektoratów w Afryce” (1900).
W latach 1890-1914 Evans był edytorem
„Stanley Gibbons Monthly Journal”. Po I wojnie światowej ponownie zaczął redagować to
czasopismo – redaktorem był przez 23 lata.
Jako jego redaktor opublikował wiele artykułów badawczych, szczególnie o wydaniach
stanów Indii.
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Był sędzią na Londyńskich Wystawach
Filatelistycznych w latach 1890, 1897 i 1906.
W 1921 r. został powołany do „Pocztu wybitnych filatelistów” – RDP – znalazł się w
pierwszej dwudziestce wyróżnionych.
Ten wybitny i o szerokich zainteresowaniach filatelista zmarł 21 marca 1922 r. w swej
rezydencji w Cantley, Norfolk.

Czytając o majorze Evansie, wyobrażałem sobie szczupłego, wysokiego i wąsatego
Anglika siedzącego pod palmą. Wreszcie
odnalazłem portret naszego bohatera, który
stanowi ilustrację obecnego opracowania
– wąsy pozostały!
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

PRZYKŁADY NAJCIEKAWSZYCH EKSPONATÓW TEMATYCZNYCH
POŚWIĘCONYCH ROLNICTWU
ORAZ ZIARNU I KULTURZE CHLEBA
W ostatnich latach na światowych wystawach filatelistycznych pojawiło się kilka eksponatów poświęconych rolnictwu oraz produktom
rolniczym. Temat ten nie jest zbyt popularny,
w kraju pamiętamy jednego z wystawców, który
usiłował – raczej z miernym skutkiem – przedstawiać wieś. A jest to temat fascynujący, do
którego można włączyć wiele doskonałego
materiału. Można go przedstawić na wiele sposobów, stąd w tych eksponatach szczególnie
oceniane są oryginalność i innowacja, zakres
eksponatu oraz prezentowany materiał.
Jedno z najszerszych spojrzeń na rolnictwo
to opracowanie pana Joshuy Magiera (Izrael)
zatytułowane „Uprawa ziemi od początków
rolnictwa do czasów obecnych”. Uderza
logika i konsekwencja opracowania oraz
zakres wiedzy prezentowanej przez autora.
Nie można zresztą się dziwić, jest on profesorem rolnictwa na jednym z uniwersytetów
w Izraelu, a dyskusję z nim ułatwia fakt, iż
w dalszym ciągu doskonale posługuje się naszym językiem. Nic też dziwnego, iż eksponat
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opracowany przez J. Magiera uzyskuje coraz
wyższe oceny. Na poszczególnych wystawach
otrzymał następujące wyróżnienia: AMPHILEX
2002 – LV88; BANGKOK 2003 – G90; ESPAÑA
2004 – G90
A oto plan tego pięknego opracowania:

Uprawa ziemi od początków rolnictwa
do czasów obecnych
1. Rozwój uprawy ziemi
1.1. Od „kopania” patykami do motyk
i łopat
1.2. Wczesne pługi i orka przy pomocy
zwierząt
1.3. Rozwój pługa w XIX wieku
1.4. Rozwój traktora i mechanicznej orki
w XX wieku
2. Rozwój zasiewów, zbiorów, gromadzenia
i młócenia
2.1. Od siewu ręcznego do siewu zmechanizowanego
2.2. Techniki zbioru ręcznego – od sierpów
do kos
2.3. Zbiory ręczne
2.4. Młócenie ręczne i przy pomocy zwierząt
2.5. Od XIX-wiecznych maszyn żniwnych
i młockarni do współczesnych kombajnów zbożowych
3. Od prostych metod manualnych do wykorzystywania satelitów i komputerów
3.1. Rozwój nawadniania dla postępu uprawy ziemi w suchych regionach
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3.2. Ochrona gleby i odwadnianie ziemi,
ochrona zasobów wodnych
3.3. Zwalczanie chorób i szkodników roślin
uprawnych
3.4. Badania, instrukcje i współpraca międzynarodowa w promocji agrokultury
3.5. Technologie rolnicze w przyszłości
4. Wtedy i teraz: praca z wybranymi płodami
rolnymi
4.1. Uprawa polowa żywności – kukurydza,
ziemniaki, ryż, pszenica
4.2. Uprawa owoców szlachetnych – ananas, orzech kokosowy, cytryna
4.3. Szklarniowa uprawa warzyw i kwiatów
4.4. Płody rolne dla przemysłu żywnościowego – trzcina cukrowa, kawa
Imponuje materiał, jaki autor prezentuje
w eksponacie. Bardzo stary, rzadki, wiele
odmian i usterek oraz prób. Całość niezwykle
estetycznie opracowana, stonowana, przyciągająca uwagę zwiedzających.
Drugi plan eksponatu dotyczy ziarna.
Opracował go kol. Friedrich Wehmeier z RFN,
znany i ceniony wystawca. Posiada on chyba
5 lub 6 eksponatów uzyskujących na światowych wystawach filatelistycznych medale
złote, że wspomnę tylko „Pod znakiem trąbki
pocztowej”, „Europejski bocian biały...” czy też
„Koń...”. Wystawiał pod różnymi pseudonimami – August Onkel, Cord – ostatnio posługuje
się swym nazwiskiem. Za eksponat „Ziarno
– podstawa ludzkiego pożywienia” na wystawie HAFNIA’01 uzyskał także medal złoty (90
pkt.). Oto plan tego ciekawego eksponatu:

Ziarno – podstawa ludzkiego
pożywienia
1. Kamienie milowe historii zbóż
1.1. Od zbieraczy i myśliwych do rolników
1.2. Rolnictwo – założenia powstawania
wyższych kultur
1.3. Wzrost plonów przez ulepszane metody uprawy
1.4. Ziarno opanowuje świat
1.5. Lenno i walka rolników o niezależność
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1.6. „Wielka wojna chłopska” i jej skutki
1.7. Ogromne powierzchnie stają się ziemią
uprawną
2. Rodzaje ziarna
2.1. Jęczmień – z pewnością najstarsze
zboże
2.2. Proso – źródło życia Afryki
2.3. Pszenica – najważniejszy filar wyżywienia świata
2.4. Orkisz – już prawie zapomniana kosztowność
2.5. Kukurydza – „złoto” Indian z Ameryki
2.6. Ryż – chleb żółtego człowieka
2.7. Żyto – rdzenny Europejczyk
2.8. Owies – nie tylko dla zwierząt
3. Uprawa
3.1. Przygotowanie ziemi
3.2. Nasiennictwo i nasiona
3.3. Sianie i sadzenie
3.4. Bez nawożenia nic nie rośnie
3.5. Biocydy – żałosny rozdział
3.6. Zbieranie plonów
3.7. Dożynki są w całym świecie
4. Młynarstwo
4.1. Handel zbożem
4.2. Młyny i młynarstwo
5. Produkty powstałe z ziarna
5.1. Różnorodność mąk
5.2. Trzy rodzaje skrobi
5.3. Środki żywnościowe
5.4. Makarony – liczne i przydatne
5.5. Pieczywo na każdy gust
6. Organizacja i reklama
6.1. Organizacje i związki
6.2. Targi rolnicze
7. Głód – towarzysz ludzkości
Wydaje mi się, że końcowe fragmenty
planu można opracować znacznie lepiej.
Autor – jak zwykle – przedstawia arcyciekawy
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materiał. Jego eksponaty cechują się bardzo
logiczną, zwartą i interesującą narracją. Rzecz
godna obejrzenia.
Kolejny eksponat, z jakim pragnę zapoznać
czytelników, nosi tytuł „Kultura chleba”. Jego
autorem jest Paul W. Schuurhuizen (Holandia).
Na wystawie AMPHILEX 2002 za swe opracowanie uzyskał on medal duży pozłacany
(85 pkt.).

Kultura chleba

i przemysłowe fabryki
4.3. Gatunki chleba i jego formy – niekończąca się różnorodność sztuki
i umiejętności
5. Produkt żywnościowy
5.1. Spożywanie – zwróć uwagę na odżywianie i zdrowie
5.2. Zwyczaje i obyczaje ludowe – symbolika chleba
5.3. Głód – nie dająca się wyplenić plaga
6. Chleb, duchowy pokarm
6.1. Dowody biblijne
6.2. Interpretacje religijne
Pamiętam, jak w latach 60. powstawały
– na bazie wydań walki z głodem (1963 rok)
– eksponaty poświęcone chlebowi. „Panem
nostrum quotidianum...” to jeden z nich. Jakże
odmienne były ówczesne eksponaty od prezentowanych obecnie.
Ludwik K. MALENDOWICZ
AIJP 1039

1. Uprawa zboża – istota zachowania życia
1.1. Uprawa ziemi – orka przez 5000 lat
1.2. Siew – od nasion ziarna do falujących
łanów
1.3. Żniwa – od sierpa do kombajnu zbożowego
1.4. Magazynowanie i rozsyłanie
2. Przerób ziarna na mąkę
2.1. Młynarstwo – metamorfoza ziarna
2.2. Skład mąki – biopolimery i składniki
o niskiej masie cząsteczkowej
3. Wytwarzanie chleba
3.1. Mąka i woda – konwersja białka zboża
do glutenu
3.2. Drożdże – żyjący mikrobiologiczny
dodatek
3.3. Wtórne dodatki – chleb dla każdego
smakosza
3.4. Mieszanie i urabianie – tworzenie
struktury lepko-elastycznej
3.5. Wypiek – zdumiewający proces fizykochemiczny
4. Zawód piekarski i jego produkty
4.1. Piekarz – ciężki zawód
4.2. Piekarnie – rzemieślnicze warsztaty
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KLASYKI TEMATU „POLONICA”
Zacznę od reprodukcji całostki amerykańskiej, Scott U84, wydanej w 1870 r., z
wyraźnym ostemplowaniem urzędu pocztowego „Poland”, leżącego w okręgu Trumbull
w stanie Ohio. Roku nadania listu nie udało się
jednak ustalić.
Niezmiernie interesującym polonikiem jest
całostka wysłana 4 września 1904 r. z urzędu,
a właściwie agencji
pocztowej w małym
górniczym miasteczku Poland, w okręgu
Yavapai, w stanie
Arizona, oddalonym
o ok. 30 mil od miasta Prescott. Agencja
ta była czynna tylko
w latach 1902-1909,
a z powodu niewielkiej liczebności tej

osady przesyłki z niej z całą pewnością należą do bardzo rzadkich. Warto też zwrócić
uwagę na prywatny dodruk adresu nadawcy:
„POLAND MINING COMPANY, Poland...”
na całostce.
Trzeci reprodukowany klasyk to całostka
wysłana z urzędu „Panna Maria” w okręgu
Karnas w stanie Texas w dniu 19 sierpnia

Ryc. 1

1936 r. Jak wiadomo,
jest to najstarsza polska parafia w USA,
założona 24 grudnia
1854 r. przez franciszkanina, Ojca Leopolda Moczygembę
i polskich emigrantów z Opolszczyzny.
Na kopercie wid-

Ryc. 2
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Ryc. 3

nieje, obok datownika z czterema belkami,
ręczna adnotacja pocztmistrza Felixa Miki,
która w tłumaczeniu na polski brzmi: „Ostemplowano w dniu zjazdu w stulecie przyjazdu
pionierów”, a uwagę zwraca adres nadawcy:
„Polaci *Centennial* 100 Lat, PANNA MARIA,
TEXAS, 44 x 44*. Wydaje się, że gwiazdki te
tworzą symboliczny wieniec, lecz jakie znaczenie mają tu liczby 44? Parafię założono
w 1854 r., lecz, jak dowodzi reprodukowana
całostka, pierwsi osadnicy przybyli tu „za chlebem” dużo wcześniej.

Dwa datowniki okolicznościowe z Kuby,
reprodukowane poniżej dzięki uprzejmości
kol. Leszka Wołejki, nie są szacownymi staruszkami, jednak nie były dotąd znane autorowi. Pierwszy z nich upamiętnia 40. rocznicę
powstania Ludowego Wojska Polskiego i pokazano na nim dwa orzełki wojskowe. Datownik ten był stosowany w Muzeum Pocztowym
w Hawanie 13 X 1983 r. Drugi datownik,
z portretem Fryderyka Chopina, stosowano
22 lutego 1985 r. w Hawanie z okazji 175.
rocznicy urodzin genialnego kompozytora.
Władysław Alexiewicz

Ryc. 4
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Ryc. 5

WWF 41/4 (2004)

NOWOŚCI TEMATU „POLONICA”
Opis nowości zaczynam od dwu kopert
z datownikiem okolicznościowym z Londynu
„POLAND – ONE OF THE TEN NEW COUNTRIES IN UNITED EUROPE”, stosowanych
z inicjatywy Society for Polish Philately dla
upamiętnienia przyjęcia Polski do Zjednoczo-

nej Europy. Na kopercie przedstawionej na
ryc. 2 datownik odbito w kolorze srebrnym.
Na rycinach 3 i 4 (które niestety nie zmieściły się w poprzednim zeszycie) prezentuję dwa
nowe polonica. W tym roku ukazała się na
Wyspie Św. Heleny seria czterech znaczków

Ryc. 1

Ryc. 2
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Ryc. 3

Ryc. 4

z portretami wybitnych uczonych. Obok Marii
Skłodowskiej-Curie, pokazanej na znaczku za
25 p., przedstawieni zostali Christian Barnard,
Ludwik Pasteur i Sir Aleksander Fleming.
Okolicznościowy datownik z urzędu pocztowego Żytomierz 14 na Ukrainie, stosowany
3 III 2004 r. i pokazany na ryc. 4, jest uzupełnieniem mej notki z WWF 41/1, s. 32. Ten krótko
żyjący i jakby zapomniany polski kompozytor
i pedagog urodził się właśnie w Żytomierzu.
Reprodukowany na ryc. 5 awers i rewers
karty pocztowej z wydrukowanym znakiem
opłaty Australii z 1991 r., wydanej dla upa-

Ryc. 5
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miętnienia 30-lecia „Układu w sprawie Antarktyki”, nie jest już specjalną nowinką, lecz
tym bardziej nie należy do klasyków. Warto
zwrócić uwagę na ilustrację na rewersie. Fotografia przedstawia flagi państw, uczestników
traktatu, umieszczone na Biegunie Południo-

Ryc. 6

wym. Polską flagę łatwo znaleźć można jako
szóstą od strony prawej. Na kartce nalepiono
i ostemplowano znaczek Australii wydany z tej
okazji, tworząc rodzaj karty maksimum.
Poszerzenie Unii Europejskiej, które
wzbudziło w Polsce tak wiele emocji, jest
oczywiście wydarzeniem historycznym i nie
mogło nie znaleźć się na znaczkach wielu
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państw. Prezentuję poniżej belgijski zeszycik
dziesięciu znaczków po 0,44 euro, z folią
samoprzylepną, z flagami dziesięciu nowo
przyjętych państw – po jednej fladze na każdym znaczku (ryc. 6). Znaczki wprowadzono
do obiegu 7 VI 2004.

Ryc. 7

Na następnej rycinie (ryc. 7) widzimy
arkusik z Węgier, wydany z tej samej okazji
– United Europe – Zjednoczona Europa. W serii są dwa różne znaczki, po 120 i 150 Ft. Na
znaczku o wartości nominalnej 150 Ft widnieją, na tle konturu Europy, flagi dziesięciu nowo
przyjętych państw, lecz flaga Węgier – emitenta jest trochę większa. Na marginesach arkusi-
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Ryc. 8

ków, których wydano 200.000, umieszczono
też nazwy państw w języku angielskim. Słowo
„Poland” widnieje przy szóstym znaczku, na
pięciu znaczkach w arkusiku widnieje nasza
flaga.
Jest to emisja wspólna, podobne arkusiki
– ze zmienionymi odpowiednio układami
flag – ukazały się w dniu 1 V 2004 także na
Cyprze, w Estonii, Litwie i Łotwie, Malcie, Słowacji i Słowenii oraz Republice Czech. A więc
jest to emisja wspólna aż dziewięciu państw,
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dlaczego jednak zabrakło wśród nich Polski?
Wielka szkoda, choć jeszcze jest okazja do
poprawy! Lepiej późno niż wcale!
Z wielką przyjemnością pokazuję reprodukcję dwu pięknych bloków (ryc. 8 i 9), jakie
ukazały się w Austrii i na Węgrzech (pokazuję
ten blok z okolicznościowym ostemplowaniem) z okazji „Środkowoeuropejskiego
Kongresu Katolików”, w znanym Sanktuarium
Maryjnym w austriackim Mariazell. Szczególny
mój zachwyt budzi blok Austrii. Z całą pew-
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Ryc. 9

nością jest to jeden z najpiękniejszych znaków
pocztowych na świecie! (obok znanego bloku
Szwecji – tysięcznego rytu Czesława Słani!).
Kongres ten, będący wspólną inicjatywą katolickich konferencji biskupów Bośni
i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Polski,
Słowacji, Słowenii, Węgier i Austrii, odbył się
pod hasłem „Chrystus nadzieją Europy”. Jego
ukoronowaniem była „Pielgrzymka narodów”
– pielgrzymka wiernych ze 107 diecezji – do
Mariazell w dniach 21-23 V 2004. Opis znacz-
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ków Austrii umieścił już Bogdan Michalak
w Informatorze Klubowym „Święty Gabriel”
(nr 79, czerwiec 2004). Pragnę tylko zwrócić
uwagę na postać papieża Jana Pawła II na
znaczku Austrii i na marginesie bloku z Węgier,
na godła (blok Austrii) oraz nazwy państw (blok
Węgier), umieszczone na marginesie. Wszyscy
dobrze wiemy, iż „Lengyelorszag” to właśnie
Polska!
Władysław Alexiewicz
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POLONO-UKRAINICA
DWORZEC KOLEJOWY WE LWOWIE
W dniu 14 I 2004 r. Poczta Ukrainy w cyklu
„Dworce kolejowe” wyemitowała ilustrowaną
kopertę ze standardowym znakiem opłaty (K12,
globus z pocztowymi gołąbkami 45 kop.), na
której wyobrażony jest Dworzec Główny we
Lwowie, namalowany prawdopodobnie na
podstawie przedwojennej widokówki (dorożka konna, stary tramwaj). Poniżej, na wstędze
rozpoczętej rysunkiem lokomotywy parowej
widnieje napis „Залізничний вoкзал” (Dworzec kolejowy), a dalej, już po prawej stronie
rysunku: „м. Львів” (miasto
Lwów). Dworzec zbudowany został w latach 1899-1903
według projektu polskiego
architekta Władysława Sadłowskiego (1869-1904). Jest
przykładem wpływu secesji
wiedeńskiej na architekturę
Lwowa.
Monumentalny
budynek był w swoim
czasie
najokazalszym
i najbardziej nowoczesnym dworcem w Polsce.
Dwie hale ze stali i szkła
przykrywają pięć peronów
połączonych podziemnymi
przejściami. Dwa duże we-

stybule mieszczą kasy biletowe i poczekalnie.
Po obydwu stronach portalu w niszach stoją
alegoryczne postacie symbolizujące „Handel”
i „Przemysł”, do których miał się przyczyniać
rozwój kolei, a autorem obydwu rzeźb był
profesor Politechniki Lwowskiej Antoni Popiel
(1865-1910), który stworzył m.in. także pomniki A. Mickiewicza we Lwowie (1904) i w Krynicy (1906) oraz T. Kościuszki w Waszyngtonie
(1907-1910). W górze, nad portalem widnieją
rzeźby symbolizujące Lwów i ruch kolejowy

autorstwa Piotra Wijtowicza
(1862-1936). Zniszczenia
wojenne i późniejsze przebudowy (rekonstrukcja w latach 1949-1951 prowadzona
pod kierunkiem ukraińskiego
architekta Heorhija Domaszenko) pozbawiły gmach
wielu oryginalnych detali
architektonicznych i malowideł zdobiących wnętrza
(dawniej bogata dekoracja
secesyjna na ścianach).
Ilustrację na kopertę
przygotował artysta plastyk
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Sierhij Mozhowij, a całość koperty zaprojektowała Marina Mozhowija. Druk kopert
wykonano w Kombinacie Poligraficznym
„Ukrajina” na zamówienie Ukraińskiego
Państwowego Przedsiębiorstwa Łączności
Pocztowej „UKRPOSZTA”.
Koperta z motywem lwowskim posłużyła
do ostemplowania jej w tym roku w obchodzonym 2 maja Dniu Miasta specjalnym,
wydanym z tej okazji datownikiem okolicznościowym. W rysunku datownika umieszczony
został w centrum konny pomnik księcia Daniela (w historiografii
ruskiej korol Danyło),
założyciela Lwowa,
który nadał miastu
taką nazwę na cześć
swego syna Lwa,
władającego okolicznymi grodami. Pomnik
w 2001 r. wystawiony
został na Placu Halickim (w sąsiedztwie
d. Placu Bernardyńskiego). Z lewej strony
datownika widnieją
wieże kaplicy Trzech
Świętych (zwanej też
Trzech Króli) – śś. Jana
Chryzostoma, Bazylego i Grzegorza, która
przylega bezpośrednio
do cerkwi Uspieńskiej
(Zaśnięcia Najświętszej
Marii Panny), zwana
również Wołoską. Z
prawej strony dominuje na datowniku znajdująca się przy cerkwi
słynna we Lwowie wieża korniaktowska (od
nazwiska fundatora Konstantego Korniakta,
bogatego mieszczanina lwowskiego pochodzącego z Krety), która jest jednym z najważniejszych elementów panoramy miasta.
Na wieży zawieszony jest dwumetrowy
dzwon „Kirył” – dzieło lwowskiego ludwisarza Teodora Polańskiego. Datownik zawiera
także napisy „День міста / Львів поштамт /
02.05.2004” (Dzień Miasta / Urząd Pocztowy
Lwów).
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Dodać jeszcze można, że kilka miesięcy
wcześniej (18 VIII 2003 r.) Poczta Ukrainy
wydała kopertę, której ilustrację (w formie
perforowanego znaczka) stanowi widok sąsiadującego z Dworcem Głównym budynku
pocztowego wzniesionego w 1903 r., czyli
praktycznie na zakończenie realizacji kompleksu dworcowego. Na ilustracji, po lewej
stronie widoczny jest również fragment Dworca Głównego. Koperta wydana została z okazji stulecia istnienia urzędu pocztowego przy
dworcu („Lwów 2”), który stanowił przed wojną jednocześnie ważną sortownię i punkt
rozdziału przesyłek
dostarczanych koleją
do Lwowa. Po zajęciu
miasta przez Sowietów w 1939 r. „Lwów
2” stał się kolejowym
oddziałem przewozu
poczty i główną sortownią dla obwodu
lwowskiego. Obecnie
jest Strefowym Węzłem Opracowania
Poczty.
Kopertę zaprojektowała Tietjana Niestierowa, a druk wykonano
w tej samej drukarni co
opisana wcześniej koperta z Dworcem Głównym.
W dniu 29 X 2003 r.
poczta lwowska stosowała specjalnie przygotowany datownik okolicznościowy z rysunkiem czterech kopert różnej wielkości i logo
Poczty Ukrainy podpisanym УКРПОШТА.
Na datowniku umieszczono także napisy
„100-річчя Львівського зонального вузла
оброблення пошти / ЛЬВІВ ПОШТАМТ /
29.10.2003” (100-lecie Lwowskiego Strefowego Węzła Opracowania Poczty / Urząd
Pocztowy Lwów / 29 X 2003).
Józef Witold Żurawski
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POLONO – LITHUANICA
BITWA POD GRUNWALDEM
W dniu 3 lipca 2004 r. poczta litewska w ramach przygotowań do Milenium Litwy (10092009) wyemitowała kolejny, bardzo starannie
i ciekawie opracowany blok, składający się
z czterech znaczków o wartości 2 litów każdy
i dwóch przywieszek, oraz komponującego się
w jedną całość marginesu. Wszystko zaprojektowane zostało na tle środkowego fragmentu
monumentalnego dzieła Jana Matejki Bitwa
pod Grunwaldem, które zostało stworzone
w 1878 r., a obecnie znajduje się w Muzeum
Narodowym w Warszawie. Na lewym marginesie widnieje symbol milenium i napis „Lietuvai 1000 metų” (1000 lat Litwy). Poszczególne
znaczki przedstawiają:
• 1336 m. Pilęnų gynyba (alegoryczna
postać starca w świętym gaju i zgromadzeni
wokół niego Litwini).
• 1362 m. Algirdas. Mūšis prie Mėlynųjų
Vandenų (Wielki książę litewski Olgierd. Zwycięska bitwa z Tatarami nad Sinymi Wodami
w 1362 r.).
• 1387 m. Lietuvos krikštas (Chrzest Litwy
w 1387 r. pod panowaniem Władysława Jagiełły, późniejszego króla Polski).
• 1410 m. Žalgirio mūšis (Bitwa pod
Grunwaldem w 1410 r. i wielki książę litewski
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Witold, wyodrębniony perforacją z obrazu Matejki. Znaczek wraz z przywieszkami tworzy
interesujący tryptyk).
Pod znaczkami, na dolnym marginesie
bloku widnieje napis „Janas Mateika. Žalgirio
mūšis (fragmentas). 1878 m”.
Prezentowana koperta FDC przedstawia alegoryczną scenę bitewną, na której tle umieszczono symbol milenium, a pod nim tarczę herbową z dawnym wojennym znakiem litewskim
– prostym krzyżem o podwójnych ramionach.
Po lewej i prawej stronie tarczy widnieją
skrzyżowane dawne chorągwie Litwinów, na
których przedstawiano Słupy Gedymina i Vytis
(Pogoń). Pod tarczą umieszczono nieco sprzętu wojennego z czasów bitwy grunwaldzkiej:
dwa miecze, topór, wekierę i maczugę. Całość
rysunku w barwie szaro-czarnej.
Datownik okolicznościowy zawiera rysunek skrzyżowanych dwóch nagich mieczy,
a nad nimi Słupy Gedymina. Obok napisy:
„premier jour / VILNIUS / 2004 07 03”. Blok,
kopertę FDC i datownik zaprojektowała
A. Ratkevičiene.
Józef Witold Żurawski
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POLONO-BELORUTHENIANA
960 LAT NOWOGRÓDKA
W maju 2004 r. poczta Białorusi z okazji
960 rocznicy założenia miasta Nowogródek
wprowadziła do obiegu kopertę ze standardowym znakiem opłaty „A” – na przesyłki
krajowe do wagi 20 g. Na ilustracji pokazano
historyczną panoramę miasta, ruiny zamku
książąt litewskich oraz herb Nowogródka
– skrzydlaty rycerz z mieczem i wagą, nadany miastu 18 marca 1595 r. Wykopaliska

archeologiczne datują
powstanie tutejszych
osiedli na koniec X w.
Miasto wspomniane
jest po raz pierwszy
w Kronice Ipatiewskiej
w 1252 r. jako centrum
i główne miasto Księstwa Nowogródzkiego. W II połowie XIII w.
stał się Nowogródek stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tu odbyły się chrzest (1251)
i koronacja księcia Mendoga na króla (1253).
W następnych latach miasto było przedmiotem walk między książętami halicko-wołyńskimi a litewskimi i po 1268 r. przestało być
stolicą WKL, zaś w końcu XIII w. było pod
władzą wielkiego księcia litewskiego Trajde-
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na. Od 1507 r. było centrum województwa
nowogródzkiego, podzielonego na powiaty:
słonimski, wołkowyski i nowogródzki. W tym
ostatnim, jako samodzielna jednostka administracyjna, istniało do 1791 r. Księstwo Słuckie.
Nowogródek był wielokrotnie palony i rujnowany przez Krzyżaków i Tatarów. Po rozbiorach Polski w 1795 r. znalazł się w Rosji,
jako centrum powiatowe, początkowo w słonimskiej, później (1797)
litewskiej, grodzieńskiej
(1809) i ostatecznie mińskiej
(1843) guberni.
W latach 1921-1939 Nowogródek należał do Polski.
W maju 1921 r. utworzono
województwo nowogródzkie. Poczta pracowała przy
ul. Bazyliańskiej 4.
Od września 1939 r.
miasto było w składzie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, obecnie
należy do Białorusi.
Warto wspomnieć, iż
w lutym 1799 r. był tu

ochrzczony Adam Mickiewicz i spędził tutaj
swoje młode lata. W Nowogródku uczył się
i mieszkał poeta i folklorysta – jeden z założycieli Towarzystwa Filomatów, przyjaciel Mickiewicza – Jan Czeczot, któremu okolicznościową kopertę poświęciła poczta Białorusi.
Lew Kołosow-Rybczyński
Mińsk
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KRÓTKA HISTORIA
SOCIETY FOR POLISH PHILATELY I KÓŁ FILATELISTYCZNYCH
W WIELKIEJ BRYTANII
Polonijne związki filatelistyczne w Wielkiej Brytanii powstały już ok. 1940 r., gdy
na wyspę przybywać zaczęli z różnych
stron świata polscy żołnierze, w większości
skierowani do służby w Szkocji. Do portów
w Glasgow i Edynburgu przybyły dziesiątki
tysięcy żołnierzy, zorganizowanych w wielu oddziałach i jednostkach wojskowych,
mających chronić wybrzeża przed spodziewaną inwazją niemiecką. Wśród żołnierzy
nie zabrakło filatelistów, którzy założyli
swe pierwsze koła i zaczęli redagować
czasopisma filatelistyczne. Po zażegnaniu
inwazji wyszkolone jednostki Polskich Sił
Zbrojnych przeniesiono na południe Anglii.
W szeregach tych sił walczyło prawdopodobnie 250 tys. żołnierzy. Z pracy George’a
K. Kaya i Rona Negusa Polish Exile mail in
Great Britain 1939-1949 można dowiedzieć
się, jak duże były to oddziały i gdzie stacjonowały w czasie wojny.
Po wojnie większość Polaków, z różnych
przyczyn, nie wróciła do Ojczyzny, została
w Wielkiej Brytanii lub wyemigrowała do
innych krajów. Filateliści w Wielkiej Brytanii
znowu zaczęli się zrzeszać i stworzyli nowe
koła w Londynie, Bradford, Birmingham i Leicester. Główny związek filatelistyczny znajdował się w Londynie, zmieniał kilka razy
swą nazwę, a związki z innych miast były
z nim stowarzyszone. Delegowani zbieracze
należeli do Polskiego Związku Filatelistów
w Wielkiej Brytanii.
Niestety, naturalną koleją losu członkowie
powymierali, a ich następcy nie mieli już takiej samej pasji, tak że dziś istnieją tylko dwa
polonijne związki filatelistyczne w Londynie,
gdyż w 1992 r. nastąpił rozłam w dotychczasowym związku.
Jednym z zadań Society for Polish Philately jest promocja polskiej kultury i obyczajów, zaznajomienie Brytyjczyków i naszych
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potomków z ważnymi wydarzeniami historycznymi, walką Polaków o niepodległość,
wybitnymi rodakami, przekazywanie patriotyzmu.
Polonijny dorobek śmiało nazwać można
imponującym, gdyż, obok organizacji wielu
wystaw i katalogów, wydaliśmy około pół tysiąca okolicznościowych kopert, karnetów,
pocztówek i medali. Byliśmy inicjatorami
mnóstwa datowników okolicznościowych.
Ostatnio ukazał się bogato ilustrowany
katalog brytyjskich poloników z wielką
starannością opracowany przez kol. Adama
Tutaka.
W latach 80. Zarząd Związku postanowił
używać znaczków poczty brytyjskiej z dziurkowanymi inicjałami, zwanych z angielska
perfinami. Znaczki takie naklejane były na
kopertach i pocztówkach upamiętniających
różnorodne rocznice czy wydarzenia. Dla
przykładu, uczciliśmy w ten sposób rocznicę
lotniczej Bitwy o Wielką Brytanię, 40-lecie
bitwy pod Monte Cassino, Armię Krajową
czy też pięciolecie pontyfikatu Jana Pawła II.
Te poloniki ukazały się w małych nakładach,
takich, by zaspokoić potrzeby tylko naszych
członków. W sumie mamy ok. 130 członków. Większość z nich jest już w podeszłym
wieku, często są to nasi angielscy znajomi
i przyjaciele, pragnący przez filatelistykę
lepiej poznać Polskę.
Nasze zebrania odbywają się w Klubie
Orła Białego na Balham w Londynie. Tu
członkowie pokazują swoje zbiory i wymieniają walory. Dwa razy do roku prowadzimy
licytację – postal auction – walorów filatelistycznych. Łączność między członkami
zapewnia nasz biuletyn „Dyliżans”, który
ukazuje się cztery razy w roku.
Jan Korzeniowski
prezes Society for Polish Philately
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UWAGA ZBIERACZE POLONICÓW!
Ukazał się katalog: A.J.M. TUTAK, „POLISH
POSTAL & COMMEMORATIVE SERVICE IN
G.B. 1941-2003”
Katalog, wydany w kolorach w formacie
A5, zawiera na 458 stronach informacje o
przesyłkach z agencji pocztowych na polskich
okrętach, pamiątkowych wydaniach polskich
stowarzyszeń filatelistycznych, instytutów, kół
i organizacji.
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Cena katalogu wynosi 25 funtów + koszty
przesyłki. Proszę zamawiać u autora:
Mr A.J.M. Tutak
49, Longmead
LETCHWORTH GARDEN CITY
HERTS
SG6 4HP United Kingdom.
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Zdrowych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
i sukcesów filatelistycznych
w Nowym Roku
2005
życzą

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF
i Redakcja „Wielkopolskich
Wiadomości Filatelistycznych”

150

WWF 41/4 (2004)

WWF 41/4 (2004)

151

152

WWF 41/4 (2004)

