Szanowni Czytelnicy!
Z opóźnieniem, za które bardzo przepraszamy, oddajemy do Państwa rąk drugi tegoroczny zeszyt WWF. Po tradycyjnej kronice wydarzeń w Okręgu zamieszczamy relację
L.K. Malendowicza z Europejskiej Wystawy Znaków Pocztowych BRNO 2005.
Opisujemy finał młodzieżowego konkursu „Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO”. Dr Kazimierz Krawiarz tradycyjnie kataloguje nowe datowniki okolicznościowe
i specjalne nalepki polecenia, stosowane ostatnio w Wielkopolsce. Stefan Petriuk pisze
po raz kolejny o cenzurach pocztowych w okresie Powstania Wielkopolskiego. Piszemy
o jubileuszu miasteczka Posen pod Chicago.
W dziale ze świata zamieszczamy artykuł o L.F. Hanciau - ojcu naukowej filatelistyki
oraz bardzo ciekawe informacje o odwrotkach z Iranu, które nie są jednak rarytasami.
W części tematycznej opisujemy zbiory tematyczne poświęcone sercu i zdrowiu.
W dziale Polonica wspominam zmarłego Czesława Słanię, niekoronowanego króla
światowych grawerów, pokazuję też kilka bardzo rzadkich poloników ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jak zawsze opisujemy też ciekawe poloniki, które zawdzięczamy
poczcie Białorusi.
Życzę miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Władysław Alexiewicz

WYDAWCA „WIELKOPOLSKICH WIADOMOŚCI FILATELISTYCZNYCH”
POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW, ZARZĄD OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO
ul. Św. Czesława 2, 61-582 Poznań 16, tel. (0-61) 833 54 96
Redaguje Zespół: Władysław Alexiewicz (redaktor naczelny), e-mail: walex@amu.edu.pl; Bogumił Ciesielski,
e-mail: bogumil.ciesielski@neostrada.pl; Krzysztof Grygiel (strony WWW), e-mail: grygielk@amu.edu.pl; Lew
Kołosow-Rybczyński (Mińsk); Kazimierz Krawiarz, e-mail: krawiarz@rose.man.poznan.pl; Ludwik K. Malendowicz
(z-ca red. nacz.), e-mail: lkm@amp.edu.pl; Bogdan Michalak (z-ca red. nacz.); J. Witold Żurawski.
Projekt okładki: Andrzej Jeziorkowski. Projekt elementów graficznych: Jan Olejniczak.
Łamanie komputerowe, korekta i druk: SORUS SC Wydawnictwo i Drukarnia, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań,
tel. (0-61) 65-30-143, e-mail: sorus@sorus.com.pl. Nakład 500 egz.
Kwartalnik dostępny w internecie: http://zon8.physd.amu.edu.pl/fil/
Indywidualne zamówienia kwartalnika są realizowane po wpłacie na „Fundusz prasowy” ZO Wielkopolskiego PZF,
konto: Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF, PKO BP I O/Poznań, nr 17 1020 4027 0000 1102 0031 3676 z adnotacją
„Fundusz prasowy”.
Przedruk materiałów zamieszczonych w kwartalniku będzie mile widziany pod warunkiem podania źródła.
Redakcja publikuje artykuły w przekonaniu, iż wszystkie prawa autorskie są przestrzegane przez autorów.

WWF 42/2 (2005)

37

Z KRONIKI OKRĘGU
I KWARTAŁ 2005
2005.01.03-14. Poznań. Muzeum Literackie
im. Henryka Sienkiewicza. Pokaz filatelistyczny
z okazji wprowadzenia do obiegu znaczka
przedstawiającego Bibliotekę Raczyńskich
w Poznaniu. Jest to kolejny walor – po znaczku,
bloku i kartce pocztowej z okazji 750-lecia lokacji miasta Poznania – upamiętniający stolicę
Wielkopolski. Jego projektantem jest Andrzej
Gosik. Głównym motywem znaczka jest jedna
z najbardziej charakterystycznych budowli
Poznania – Biblioteka Raczyńskich, znajdująca
się przy placu Wolności. Z prawej strony gmachu wkomponowano pomnik Higiei, greckiej
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bogini zdrowia. Biblioteka została ufundowana i podarowana narodowi przez Edwarda
hrabiego Raczyńskiego. Na uroczystą promocję w Muzeum przybyli liczni goście, w tym
senator RP Włodzimierz Łęcki, wiceprezydent
Poznania Tomasz Kayser, projektant znaczka,
kierownictwo DOP i Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF, liczni filateliści oraz przedstawiciele telewizji, radia i prasy. W gablotach
prezentowano próby i arkusze przedwojennego
znaczka z Biblioteką Raczyńskich. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko pocztowe
z okolicznościowym datownikiem.
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2005.01.03. Gostyń. W Domu Dziennego
Pobytu w Gostyniu uroczyste spotkanie Koła
PZF z okazji Dnia Filatelisty, połączone z tradycyjnym spotkaniem opłatkowym. Gośćmi
honorowymi spotkania byli: ks. kanonik Artur
Przybył, wicestarosta Eugeniusz Bindrowski,
burmistrz Jerzy Woźniakowski, naczelnik OUP
w Gostyniu Kazimierz Wołodźko, Monika
Bielka – właścicielka firmy „Miraże”, sponsorka filatelistów, kierownik Muzeum w Gostyniu
Robert Czub oraz dyrektor „Nowej Gazety
Gostyńskiej” Leszek Jankowski. W spotkaniu
uczestniczyli także członkowie Koła Młodzieżowego. Po kolędzie i podzieleniu się
opłatkiem prezes Koła kol. Andrzej Dudek oraz
opiekun Koła Młodzieżowego Andrzej Świderski złożyli sprawozdania z działalności kół

WWF 42/2 (2005)

w 2004 r. Głos zabrali także goście spotkania,
którzy podkreślali olbrzymie osiągnięcia filatelistów gostyńskich (szczegóły: „Nowa Gazeta
Gostyńska” 2(99), rok 5, 23.01.2005).
2005.01.07. Rawicz. Uroczyste obchody
50-lecia zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Rawiczu „Złoty Jubileusz – Rawicz
2005”. W sali portretowej Ratusza odbyło
się uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości. Po powitaniu zgromadzonych
przez Prezesa Koła kol. Stefana Skrzypka,
wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Zbigniew Winczewski wręczył kolegom Stefanowi Skrzypkowi, Włodzimierzowi Wujcowi
i Jackowi Jarczewskiemu w uznaniu za długoletnią społeczną pracę odznaki honorowe
„Za Zasługi dla Województwa Wielkopol-
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skiego”. Wiceprezes ZG PZF kol. Przemysław
Drzewiecki oraz Prezes ZO Wielkopolskiego
PZF kol. Bogumił Ciesielski wręczyli honorowe odznaki PZF, a przewodniczący Komisji
ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF kol. Jerzy Białas oraz Komisji Okręgowej kol. Grabiak
odznaki młodzieżowe: srebrne Michałowi i Tomaszowi Jarczewskim, a brązową Bartoszowi
Dzierlatce. Okolicznościowe nagrody wręczył
także Dyrektor DOP Poznań, pan Tadeusz
Trawczyński (szczegóły: „Filatelista” 2005, nr
52, s. 153-154). Serdecznie gratulujemy okazałej uroczystości.
2005.01.07-28. Rawicz. Muzeum Ziemi Rawickiej. Wystawa filatelistyczna „Złoty Jubileusz
– Rawicz 2005”. Spośród 24 członków Koła 13
zaprezentowało 18 eksponatów, w tym 7 debiutanckich, a 6 związanych tematycznie z Janem
Pawłem II. Wydano bardzo ciekawy katalog wystawy, w którym opisano m.in. „Początki i zorganizowany ruch filatelistyczny w Rawiczu”.
Zawarto w nim szereg danych statystycznych
dotyczących liczebności Koła, zorganizowanych imprez oraz wykaz wystawców i tytuły ich
eksponatów od roku 1955 do 2005.
2005.01.08. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2005.01.17-25. Leszno. W salach miejskiego Ratusza członkowie leszczyńskich kół PZF
zorganizowali wystawą filatelistyczną „Jubileusz 85 rocznicy przyłączenia Leszna do Polski
oraz 86 rocznicy powstania 55 Pułku Piechoty”. W 93 ekranach wystawiono 33 eksponaty
17 wystawców. Wystawa cieszyła się sporym
zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak
i uczniów leszczyńskich szkół. Szczegółowy
opis wystawy w niniejszym zeszycie „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”.
2005.01.28. Poznań. Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej oraz Szkoła Podstawowa
nr 25 im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu (sala gimnastyczna, ul. Prądzyńskiego
53) zorganizowały „Spotkanie ze znaczkiem
pocztowym”. Celem imprezy była popularyzacja wiedzy filatelistycznej i związanej
z działalnością poczty oraz propagowanie
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filatelistyki. Odbyły się liczne konkursy dla
młodzieży. W spotkaniu wzięło udział ponad
200 młodych uczestników. Szczegółowy opis
imprezy w niniejszym zeszycie „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”.
2005.02.08. Poznań. W Sali Konferencyjnej
RUP (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty w Poznaniu, ul. Kościuszki 77, sala nr 6) spotkanie
szkoleniowo-dyskusyjne. Przedmiotem dyskusji
były „Blaski i cienie filatelistyki w internecie”.
Żywa dyskusja w czasie spotkania. Udział
8 zainteresowanych.
2005.02.10. Leszno. Spotkanie członków
Koła Miejskiego z wiceprezydentem Leszna,
panem Zdzisławem Adamczakiem. Wręczył
on podpisane przez prezydenta Tomasza Malepszego okolicznościowe dyplomy z okazji
wystawy filatelistycznej „Jubileusz 85 rocznicy
przyłączenia Leszna do Polski oraz 86 rocznicy
powstania 55 Pułku Piechoty”.
2005.02.12. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2005.02.13. Piła. W sklepie filatelistycznym „Pocztylion” w Pile odbyło się spotkanie
filatelistów z terenu Piły. Zwiedzano UP Piła 4.
Zaprezentowano nowości filatelistyczne przygotowane przez RUP Piła z okazji obchodów
„250 rocznicy urodzin Stanisława Staszica”.
2005.02.19-24. Jutrosin. Filateliści Koła PZF
w Gostyniu pomogli w organizacji wystawy
„Papież Jan Paweł II na znakach pocztowych
świata”, jaka odbyła się w MGOK w Jutrosinie.
2005.02.22. Poznań. W Sali Konferencyjnej
RUP (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty w Poznaniu, ul. Kościuszki 77, sala nr 6) spotkanie
szkoleniowo-dyskusyjne. Spotkanie dyskusyjne
oparto o atestację trzech eksponatów jednoekranowych (kolegów: Marka Zbierskiego
„Polskie przesyłki listowe 1919-1939 opłacane
gotówką”, Przemysława Przybka „Stemple – datowniki używane w Wolnym Mieście Gdańsku
od jego powstania do okresu inflacji” i Władysława Ługowskiego „Lwów – opłaty lokalne
na papierach stemplowych”. Żywa dyskusja
w czasie spotkania. Udział 12 członków.
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2005.02.23-26. Poznań. Koło Poznań
Miasto im. J. Witkowskiego zorganizowało
w Domu Kultury „Na Skarpie” wystawę filatelistyczną „60. rocznica wyzwolenia miasta
Poznania”. W 55 ekranach prezentowano
następujące eksponaty: Jan Urbanek (Poznań)
„Poznań – historia Poczty i Telegrafu do 1920
roku”; Lech Konopiński (Poznań) „Poznań
– historia poczty”; Paweł Matuszak (Poznań)
„Historia Poczty Polskiej miasta Poznania na
przełomie XIX-XX wieku”; Wojciech Muszyński (Wągrowiec) „Znaki pocztowe Wągrowca
i okolic”; Tadeusz Stańczyk (Poznań) „Poznań
1918-1939”; Roman Wikieł (Trzcianka) „Poczta Piły i okolic na przełomie XIX i XX wieku”;
Ewa Jankowiak (Gostyń Wlkp.) „Architektura
polska”; Andrzej Dudek (Gostyń Wlkp.) „Gostyń”; Bogdan Brust (Oborniki) „Działalność
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Poczty Polskiej w powiecie obornickim od
zaboru pruskiego do końca Polski Ludowej”;
Jan Urbanek (Poznań) „Adnotacje i stemple
sanitarne okresu epidemii cholery w 1831
roku”, „Pruskie stemple prowizoryczne okresu
przedznaczkowego” i „Całości pocztowe z lat
1945-1947”. Ponadto kol. Janusz Furmaniak
prezentował „Kronikę Koła PZF Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego”. Serdecznie gratulujemy udanej imprezy.
2004.03.01-31. Swarzędz. Koła Miejskie
i przy Spółdzielni Mieszkaniowej. W Klubie
Filatelisty pokaz eksponatu kol. H. Bogusza
„Dziecko w malarstwie polskim”. W 3 ekranach prezentowano ciekawe walory filatelistyczne. Eksponat – z uwagi na duże zainteresowanie młodzieży – prezentowano kolejny
raz.
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2005.03.05. Poznań. W gościnnej sali Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul. Kramarska 2, odbyło się kwartalne
spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym
– jak zwykle – uczestniczyło ponad 40 osób
z całego kraju.
2005.03.08. Poznań. W Sali Konferencyjnej
RUP (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty w Poznaniu, ul. Kościuszki 77, sala nr 6) spotkanie
szkoleniowo-dyskusyjne. Kol. Ryszard Prange
wygłosił pogadankę „Raport o koszykówce
jako przykład eksponatu tematycznego”. Żywa
dyskusja w czasie spotkania. Udział 18 zainteresowanych, w tym 8 z Leszna.
2005.03.11. Turek. Odbył się miejski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Światowe
Dziedzictwo Kultury UNESCO”. Laureatami
zostali uczniowie szkół podstawowych nr 1
i nr 4. W czasie konkursu dzieci otrzymały
upominki z Koła PZF. Kol. Waldemar Pawlak,
opiekun MKF przy SP nr 1, został wyróżniony
brązową odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”. Informacja o konkursie ukazała się
w „Młodziku”, Biuletynie Zarządu Powiatowego TPD w Turku (nr 22 z 24.03.2005).
2005.03.12. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2005.03.18. Leszno. W wieczorze pasyjnym, zorganizowanym przez parafię ewangelicko-augsburską w Miejskiej Bibliotece w Lesznie, Kol. Zdzisław Glapiak z koła PZF–SPINKO
przedstawił ukazane na znaczkach pocztowych
biczowanie, cierpienie, krzyż i ukrzyżowanie,
jakie Jezus przepowiedział i zniósł. Na znaczkach z różnych państw pokazał Martwego Jezusa Chrystusa na kolanach boleściwej Maryi,
m.in. wg Piety Michała Anioła. Prezentowane
znaczki o tym motywie religijnym obejrzało
ok. 40 osób.
2005.03.29. Poznań. W Sali Konferencyjnej
RUP (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty w Poznaniu, ul. Kościuszki 77, sala nr 6) spotkanie
szkoleniowo-dyskusyjne. Kol. Marek Zbierski
przedstawił problem „Chemia zdobywa świat
– spojrzenie przez rozwój przemysłu chemicznego – dyskusja nad budową eksponatu tema-
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tycznego”. Żywa dyskusja w czasie spotkania.
Udział 15 osób, z tego 7 z Leszna.
Marzec 2005
Ukazał się kolejny, 82 numer „Informatora Klubowego Święty Gabriel”. Numer ten,
podobnie jak poprzedni, zawiera kolorową
okładkę oraz kolorową 4-stronicową wkładkę,
a liczy 24 strony (bez wkładki i okładki). W numerze znajdują się opracowania kol. Bogdana
Michalaka: „Święci i błogosławieni wyniesieni
na ołtarze przez Jana Pawła II” (od dawna kontynuowany, bardzo interesujący temat), „Męczennicy XX wieku”, kol. Bronisława Jasickiego
„Dzień Papieski – 26 lat pontyfikatu” oraz dalszy ciąg opracowania kol. Arkadiusza Walińskiego „Jan Paweł II na znakach pocztowych”.
Kol. Józef Grabarczyk zamieścił informację
„Świadkowie wiary”, a Antoni Ratajczak „Tym,
którzy nie powrócili z morza”. Kol. Marian
Dorawa zamieszcza artykuły „Toruńska katedra
Świętych Janów” oraz „135 lat chóru <Święta
Cecylia> w Chełmży”. Jerzy Bielawski pisze
o opłatku z Biskupem Kaliskim. Kol. Bogdan
Michalak zamieszcza także kolejny odcinek
„Poczty Magistralnej” i wykaz nowości o tematyce religijnej oraz szerokie streszczenie
w języku niemieckim. Serdecznie gratulujemy
tego kolejnego ciekawego zeszytu.
Rawicz
Od 1993 r. samorządowy miesięcznik „Gazeta Rawicka” zamieszczał cyklicznie stałą
rubrykę „pod lupą”, redagowaną przez kol. Stefana Skrzypka. Od listopada 2004 r. zmieniono
formułę i całostronicowy materiał nosi nazwę
„Gazeta filatelistyczna”, z cyklu „Świat zamknięty w klaserze”. Na wniosek Koła PZF od
grudnia 2004 r. wszystkie ilustracje są wielobarwne, na wysokim poziomie technicznym,
a redakcją zajmuje się rzecznik prasowy Koła,
kol. Andrzej Kempa.
Rawicz
W miesięczniku Parafii Chrystusa Króla
i Zwiastowania NMP w Rawiczu „Genezaret”
kol. Andrzej Kempa prowadzi całokolumnową
rubrykę „O znaczkach z mojego klasera”, pod
tytułem „Ewangelizacja przez filatelistykę”.
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EUROPEJSKA WYSTAWA ZNACZKÓW POCZTOWYCH BRNO 2005,
9-14 MAJA 2005
KLASA FILATELISTYKI TEMATYCZNEJ
Wyjątkowo duże zainteresowanie filatelistów Europy wzbudziła Europejska Wystawa
Znaczków Pocztowych, która odbywała się od
9 do 14 maja 2005 r. w Brnie. Miarą tego zainteresowania było ponad 800 zgłoszeń udziału,
spośród których zaakceptowano ok. 330 eksponatów (nie licząc literatury). Ponadto wystawiono 49 eksponatów jednoekranowych
oraz 19 w klasie otwartej. Była to – poza
„pseudoświatową” ŚWF SYDNEY 2005 – jedyna większa impreza wystawiennicza w bieżącym roku (wystawę w Australii określam jako
„pseudoświatową”, ponieważ ograniczona
była do kontynentu azjatyckiego oraz państw
leżących nad Pacyfikiem; mimo tego wystawa
ta doczekała się okolicznościowego bloku
Poczty Polskiej jako „ŚWIATOWA WYSTAWA
FILATELISTYCZNA SYDNEY 2005”). Wystawa
BRNO 2005 odbywała się pod patronatem
FEPA i z „uznaniem” FIP.
Oceny eksponatów dokonało międzynarodowe jury, którego honorowym przewodniczącym był Prezydent FEPA, kol. Pedro
Vaz Pereira, przewodniczącym Lumir Brendl,
wiceprzewodniczącymi Alan Huggins i Ingolf
Kapelrud, a sekretarzem generalnym prof.
Damian Läge. Ze strony PZF sędzią był kol.
Przemysław Drzewiecki. Polskim komisarzem
był kol. Henryk Monkos. Wystawa odbywała
się w halach wystawowych sławnych targów.
W klasie honorowej prezentowano eksponat Jej Królewskiej Mości Elżbiety II oraz
eksponat Muzeum Poczty Czeskiej.
Moim zdaniem dobrze prezentowała
się klasa tematyczna wystawy BRNO 2005.
Prezentowano w niej 51 eksponatów, które
uzyskały następujące wyróżnienia: G – 10,

WWF 42/2 (2005)

LV – 16, V – 12, LS – 7, S – 5, B – 1. W klasie
tej można było podziwiać wiele eksponatów
już znanych, ale pojawiły się także opracowania nowe, które uzyskały wysokie wyróżnienia.
Zaskakujące jest, iż jury nie przyznało żadnego
medalu dużego złotego. Oto eksponaty, które
uzyskały wyróżnienia od medalu złotego do
pozłacanego:
Medal złoty
1. Dirk SPEKSNIJDER (Holandia) „Kolumb –
odkrywca Nowego Świata, lider nowej epoki”:
BRNO 2005 – G94 (wcześniejsze wyróżnienia:
PACIFIC’97 – V82; INDEPEX’97 – V84; IBR ’99
– LV87; LONDON 2000 – G90; ESPAÑA 2000
– G92; HAFNIA 01 – G93; BANGKOK 2003
– LV87; ESPAÑA 2004 – G92).
2. Joshua MAGIER (Izrael) „Uprawa ziemi
od początku rolnictwa do czasów obecnych”:
BRNO 2005 – G93 (AMPHILEX 2002 – LV88;
BANGKOK 2003 – G90; ESPAÑA 2004 –
G90).
3. Alfred KUNZ (Austria) „Wino – historia,
gospodarka i kultura” – BRNO 2005 – G92
(IBRA’99 – V82; BANGKOK 2003 – LV86;
ESPAÑA 2004 – LV87); duży awans tego eksponatu – pierwsze złoto!
4. Andre LEGAY (Francja) „Totalitaryzm
vs demokracja 1919-1939” (Europa między
dwoma wojnami): BRNO 2005 – G92 (MOSKWA’97 – LV85; PHILEXFRANCE’99 – LV88;
PHILAKOREA 2002 – G90; SINGAPORE 2004
– G90).
5. Dan FISHER (Izrael) „Spotkania z roślinami i kwiatami”; obecnie „Znaczenie kwiatów
i roślin dla ludzkości”: BRNO 2005 – G91
(BANGKOK’93 – V82; SINGAPORE’95 – V83;
ISTANBUL’96 – V83; PACIFIC’97 – LV85;
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ISRAEL’98 – G90; ITALIA’98 – LV87; ESPAÑA
2000 – G90; HAFNIA 01 – G91; BANGKOK
2003 – G91).
6. Raino HEINO (Finlandia) „Opowieść
o pogodzie – od bogów do satelitów”: BRNO
2005 – G91 (PACIFIC’97 – V80; ESPAÑA 2000
– LV85; BELGICA 2001 – LV86; BANGKOK
2003 – G90).
7. Willy SERRES (Luksemburg) „Czarna
i biała sztuka” (czyli druk): BRNO 2005 – G91
(ESPAÑA 2000 – G90).
8. Albrecht ZIMMERMANN (RFN) „Dzieci,
dzieci”: BRNO 2005 – G91 (BANGKOK 2003
– G90; ESPAÑA 2004 – G90).
9. Jonas HALLSTROM (Szwecja) „Historia żaglowców z kwadratowymi
żaglami”: BRNO 2005 – G90
(ITALIA’98 – V80; HAFNIA 01
– LV85; PHILAKOREA 2002
– LV85).
10. Jiri HORAK (Czechy)
„100-lecie pojazdów motorowych”: BRNO 2005 – G90
(GENOVA’92 – V80; CAPEX’96
– V82; ISTANBUL’96 – V80;
PACIFIC’97 – V82; MOSKW ’97
– LV85; INDEPEX’97 – V83; ISRAEL’98 –
LV86; ITALIA’98 – LV86; IBRA’99 – LV86;
PHILEXFRANCE’99 – LV88; CHINA’99
– G90; ESPAÑA 2000 – G90; PHILANIPPON’01 – G90; HAFNIA 01 – G90; EURO-CUPRUM 2001 – 91; PHILAKOREA 2002
– G90; AMPHILEX 2002 – G90). Jest to bardzo często prezentowany eksponat – 18 razy
w ciągu 13 lat!
Jak wynika z powyższego zestawienia,
wśród złotych medalistów po raz pierwszy
znalazły się eksponaty nr 3 i 9.
Medal duży pozłacany
1. Hans Joachim BADE (RFN) „Nowy początek” (Historia Niemiec 1945-1949): BRNO
2005 – LV88 (IBRA’99 – LV86; PHILAKOREA
2002 – LV87).
2. Gunnar DAHLVIG (Szwecja) „Wikingowie”: BRNO 2005 – LV88 (ISTANBUL’96
– LV87; INDEPEX’97 – G90; PHILEXFRANCE’99 – G90).
3. Arieh Favel LAEVE (Izrael) „Fotograf,
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kamera, obraz”: BRNO 2005 – LV88 (EURO-CUPRUM 2001 – V80; AMPHILEX 2002
– V80).
4. Bjorn G. SOLLAS (Norwegia) „Niemiecki malarz Albrecht Dürrer – jego podróż
do Holandii 1520/21”: BRNO 2005 – LV87.
Jest to nowy eksponat, jednakże na wcześniejszych wystawach światowych i europejskich
wystawca prezentował już eksponat o tym
wyjątkowym malarzu.
5. Paul ZIMMERMANN (Austria) „Kasy
oszczędnościowe, banki, giełdy”: BRNO 2005
– LV86 (ESPAÑA 2000 – LV85; BANGKOK
2003 – LV87).
6. Hugo BEAUQUESNE (Belgia) „Palma,
księżniczka roślin”: BRNO
2005 – LV85 (BELGICA 2001
– LV85).
7. M a r t i a l B L A N C H U T
(Szwajcaria) „Pies”: BRNO 2005
– LV85 (GENOVA’92 – LV86;
POLSKA’93 – LV85; PACIFIC’97
– LV85; PHILEXFRANCE’99 –
V83; ESPAÑA 2004 – LV85).
8. Peter DUNAI (Węgry)
„Węgierscy święci królowie”:
BRNO 2005 – LV85 (PHILAKOREA 2002
– V80; ESPAÑA 2004 – V83).
9. Gert EIBEN (RFN) „Ostatnie panujące
gady – 200 milionów lat krokodyli”: BRNO
2005 – LV85 (MOSKWA’97 – V80; INDEP X’97
– V82; CHINA’99 – V80).
10. Heinrich GUT-JENSEN (SZWAJCARIA)
„Polowanie w odbiciu czasu”: BRNO 2005
– LV85 (HAFNIA 01 – V81).
11. Jean-Louis HENRIETTE (Belgia) „Wiek
Ludwika XIV”: BRNO 2005 – LV85 (GENOVA’92 – V83; ISTANBUL’96 – V80; ISRAEL’98
– V83; PHILEXFRANCE’99 – V83; ESPAÑA
2000 – V82; EURO-CUPRUM 2001 – LV85).
12. Peter KALLOS (Węgry) „Książę Stefan Szeczeny – wielki Węgier”: BRNO 2005
– LV85 (EURO-CUPRUM 2001 – V82; PHILAKOREA 2002 – V80).
13. Frode V. KNUDSEN (Dania) „Koń”:
BRNO 2005 – LV85; nowy eksponat.
14. Kurt MARKI (Szwajcaria) „Zachodnioeuropejskie budownictwo sakralne w okresach
rozkwitu i późnego średniowiecza”: BRNO
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2005 – LV85; bardzo interesujący, nowy eksponat.
15. Rose-Marie ROHWEDER (Szwajcaria)
„Ratunkowe wyspy zagrożonych roślin i zwierząt – parki narodowe i ochrona środowiska”:
BRNO 2005 – LV85; także nowy eksponat.
16. Charles SCHUTZ (Francja). „La petite
Reine” (czyli kolarstwo): BRNO 2005 – LV85
– (AMPHILEX 2002 – V82).
Jak widzimy, wśród eksponatów wyróżnionych medalem dużym pozłacanym znajdują
się 4 nowe opracowania (numery 4, 13, 14
i 15).
Medal pozłacany:
1. Robert HUGOT (Francja) „Człowiek i las.
Długa historia”: BRNO 2005 – V83 (ESPAÑA
2004 – V84).
2. Peter OSUSKY (Słowacja) „Na chwałę
sportu – jak feniks z popiołów (1944-1952)”:
BRNO 2005 – V83; nowy eksponat tego bardzo
doświadczonego wystawcy.
3. Heikki ULJAS (Finlandia) „Czarno na
białym”: BRNO 2005 – V83.
4. Hans GROSSGLAUS (Niemcy) „Instrumenty muzyczne”: BRNO 2005 – V82 (AM-
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PHILEX 2002 – V80; BANGKOK 2003 – V80).
5. Leopold HOLZL (Austria) „Ogień – zjawisko i jego niebezpieczeństwo”: BRNO 2005
– V82.
6. Pantelis LEOUSSIS (Grecja) „Hymny
narodowe i pieśni patriotyczne”: BRNO 2005
– V82 (PHILAKOREA’94 – V80; EURO-CUPRUM 2001 – V80).
7. David SCHILLER (Czechy) „Lipsk”: BRNO
2005 – V82.
8. Heinz NOWAK (Austria) „Boże narodzenie”: BRNO 2005 – V81 (AMPHILEX 2002
– V80).
9. Bernadette ROUCH (Francja) „Drzewo
– Le Bois dans tous ses Etats”: BRNO 2005
– V81.
10. Yves HENNEKINNE (Belgia) „Historia
Belgów”: BRNO 2005 – V80.
11. Vladimir KACHAN (Białoruś) „Świat
motyli”: BRNO 2005 – V80.
12. Roland MITSCHKE (Austria) „Żydostwo”: BRNO 2005 – V80.
Aż 8 nowych eksponatów w tej grupie
wyróżnień (na 12) to naprawdę bardzo dobry
wynik.
Ludwik K. MALENDOWICZ
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FINAŁ XLIII OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO
KONKURSU FILATELISTYCZNEGO
„ŚWIATOWE DZIEDZICTWO KULTURY – UNESCO”
W dniach 26-29 maja 2005 r. w Ustroniu
k. Cieszyna odbył się finał 43. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
„Światowe dziedzictwo kultury – UNESCO”.
Przez zaliczanie unikatowych obiektów
do światowego dziedzictwa kultury UNESCO
próbuje uchronić i zachować dla potomnych
wytwory umysłów i rąk naszych przodków, co
jest naszym obowiązkiem wobec przyszłych
pokoleń.
Uroczystego otwarcia konkursu dokonał
przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF, kol. Jerzy Białas. Na otwarcie Konkursu przybyli: kol. Adam Korc – Prezes
ZG PZF, kol. Henryk Monkos – Wiceprezes ZG
PZF, Ireneusz Szarzec – burmistrz miasta Ustronia oraz liczni goście i sponsorzy, bez których
trudno byłoby zorganizować Konkurs.
Tegoroczny finał zgromadził 66 młodych
filatelistów z całej Polski, którzy startowali
w 3 grupach wiekowych: szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej był kol.
Bronisław Jasicki. Rywalizację rozpoczęto od
oceny przez Komisję Sędziowską eksponatów,
jakie przywieźli uczestnicy. Następnego dnia
finaliści przystąpili do rozwiązywania testów:
filatelistycznych – do 30 pkt., tematycznych
– do 30 pkt. oraz wykonywali eksponat na
miejscu – do 10 pkt.
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Po sprawdzeniu testów i ocenie eksponatów Komisja wyłoniła po 5 najlepszych finalistów z każdej grupy wiekowej. Reprezentanci
Okręgu Wielkopolskiego PZF w ścisłym finale
zajęli następujące miejsca: Paulina Poprawska
(Tuliszków) – II miejsce, Alicja Grobelka
(Gostyń) – II miejsce. Radosław Wawrzyniak
(Turek) nie zakwalifikował się do ścisłego finału i zajął 18 miejsce.
Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy oraz
nagrody.
Uczestnicy i opiekunowie brali udział
w wycieczkach na Czantorię i Równicę;
wszystkim podobał się występ młodzieżowego zespołu „Równica”, w repertuarze którego
znajdował się regionalny folklor. W dniach
otwarcia i zakończenia czynne było stoisko
pocztowe z walorami filatelistycznymi.
Organizatorzy finału wydali 2 kartki beznominałowe oraz 2 datowniki okolicznościowe związane z tematem konkursu. Należy
podziękować organizatorom za wspaniałe
wrażenia, jakich doznali uczestnicy w pięknym Ustroniu.
Andrzej Świdurski
Opiekun
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2005.01.03. UP 61-890 Poznań 1. Datownik FDC z okazji wydania znaczka z serii
„Miasta Polskie – Poznań”. Datownik okrągły, o średnicy 32 mm, z napisem: „MIASTA
POLSKIE 03.01.2005 POZNAŃ 1”. Głównym
motywem znaczka jest Biblioteka Raczyńskich, jedna z najbardziej charakterystycznych
budowli Poznania. Stempel pocztowy jest
wyobrażeniem herbu miasta Poznania zamieszczonego w starodruku „Postilla Catholiczna
Mnieysza” Jakuba Wujka, który ukazał się
w 1582 r. w poznańskiej oficynie drukarskiej
Jana Wolraba. Przedstawia bramę fortecz-
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ną z trzema basztami. Na dwóch bocznych
basztach stoją patroni miasta: święci Piotr i Paweł. Nad basztą środkową godło kraju: orzeł
w koronie. W części dolnej dwa skrzyżowane
klucze. Wokół biegnie napis: „Insignia Civitatis
Posnaniensis”. Autorem projektu datownika
jest Andrzej Gosik, który przekazał WWF swój
autograf (w załączeniu).
2005.01.07. UP 63-900 Rawicz 1. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Lesznie. Datownik okrągły, o średnicy
40 mm, z treścią: “ZŁOTY JUBILEUSZ ZORGANIZOWANEJ FILATELISTYKI 07.01.2005 RA-
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WICZ 1”. W środku graficzne przedstawienie
postaci króla Władysława IV.
2005.01.09. UP 61-890 Poznań 1. Datownik przygotowano przez Dyrekcję Okręgu
Poczty w Poznaniu z okazji 13 finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Datownik prostokątny, o wymiarach 40 × 30 mm, z następującą treścią: „XIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIATECZNEJ POMOCY 09. 01.2005 POZNAŃ 1”, wpisaną w rysunek trąbki z serduszkami. Autorem projektu jest Andrzej Krynicki.
2005.01.17. UP 64-100 Leszno 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Lesznie. Datownik okrągły obrączkowy, o średnicy 42 mm, z następującą treścią: „85 ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ MIASTO LESZNO
17.01.2005 LESZNO 1”. Na rysunku konturu
Wielkopolski miasto Leszno.
2005.02.21. UP 89-340 Białośliwie. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd Pocztowy w Pile. Datownik półokrągły, o średnicy
40 mm, z następującą treścią: „110 LAT WY-

RZYSKIEJ KOLEJKI POWIATOWEJ 21.02.2005
BIAŁOŚLIWIE”. U dołu rysunek lokomotywy
kolejki. Autorem projektu jest Romuald Synakiewicz.
2005.028.23. UP 61-870 Poznań 72. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik prostokątny, o wymiarach 39 × 26 mm,
z następującą treścią: „60. ROCZNICA WYZWOLENIA MIASTA POZNANIA 23.02.2005
POZNAŃ 72”. W środku rysunek Biblioteki
Raczyńskich. Autorem projektu jest Andrzej
Krynicki.
2005.03.06. UP 61-740 Poznań 9. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 40 mm, na obwodzie
napis: “XII KAZIUK W POZNANIU 06.03.2005
POZNAŃ 9”. W środku rycina symbolicznej
postaci z herbami korony i pogoni litewskiej.
Autorem projektu jest Władysław Saletis.
Kazimierz Krawiarz

OKOLICZNOŚCIOWE NALEPKI POLECENIA
Reprodukujemy okolicznościowe nalepki
polecenia wprowadzone w I kwartale 2005 r.
w Wielkopolsce. Projektantem znaku polecenia
Żagań 1 jest Romuald
Synakiewicz. Znak
R „Poznań wyzwolony
23 lutego 2005 r.” projektowali Andrzej Krynicki z Janem Urbankiem. Nalepki R wydano
w nakładzie 2000 sztuk,
z wyjątkiem Piły 1, gdzie
przygotowano ich 5000.
Stosowano je w urzędach pocztowych aż do
wyczerpania nakładu.
Kazimierz Krawiarz
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CENZURA PODCZAS POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
W ROKU 1919 W WOLSZTYNIE (WOLLSTEIN)
13 listopada 1918 r. z inicjatywy powracających z frontu niemieckich żołnierzy powstała
w Wolsztynie Rada Żołniersko-Robotnicza
(Soldaten und Arbeiter Rat), znajdując swoją
siedzibę w miejscowej mleczarni. Z początku

jedynymi członkami rady zostali Niemcy, co
spotkało się z niezadowoleniem miejscowej
ludności polskiej. Już 20 listopada Polacy założyli Powiatową Radę Ludową (Kreisvolksrat),
która zdobyła przewagę w Radzie Żołniersko-

Fot. 1. Kartka ze znaczkiem Germania za 10 Pfg. z WOLLSTEIN * (BZ POSEN) b z
15.2.19 ze stemplem „Cenzura Komendantury * Wolsztyn * ”, o wym. 64 × 15 mm,
w kolorze czerwonym. Stempel znany w jednym egzemplarzu

Fot. 2. Kartka pocztowa z terenu powstania z WOLLSTEIN * (BZ POSEN) b z 19.3.19
z dalej używanym datownikiem niemieckim i znaczkiem Germania za 10 Pfg. Porto
obowiązujące od 1.10.1918. Okrągły stempel „Cenzura Komendantury w Wolsztynie“ z orłem bez korony w środku. Średnica 33 mm, w kolorze czerwonym. Znana
jest mi inna kartka z tym samym stemplem z 19.2.1919 r.

WWF 42/2 (2005)

49

Fot. 3. List polecony z WOLLSTEIN * (BZ. POSEN) b z dn. 8.5.19 ze stemplem informującym
o zwolnieniu od opłaty pocztowej „ .... Preuss. Schullehrer Seminar“. Słowo „Königl.“ zostało
usunięte ze stempla. Na okrągłej pieczątce nadawcy zachowało się jednak określenie „Królewskie”! Poniemiecka nalepka polecenia oraz datownik Wollstein. Stempel cenzury „Kontrola
poczty / w Wolsztynie”, o wym. 45 × 28 mm, w kolorze czerwonym. Stempel ten stosowano
w okresie od kwietnia do grudnia 1919 r. Poza tym stempel cenzury niemieckiej „Militärisch
geprüft“ (bez kropki, typ 1), prawdopodobie z Piły (Schneidemühl).

-Robotniczej. Poza tym spośród członków Rady
Ludowej wyłoniono własnych mężów zaufania,
których zadaniem było kontrolowanie miejscowych wysokich urzędników niemieckich,
takich jak burmistrz czy starosta.
24 listopada zorganizowano w ogrodach
miejscowej strzelnicy duże zgromadzenie, na
które przybyło kilka tysięcy okolicznych mieszkańców. W przyjętej rezolucji czytamy m.in.:
My Polacy, zamieszkali na kresach Księstwa,
na prastarej ziemi nadobrzańskiej, zgromadzeni
dziś w Wolsztynie, oświadczamy uroczyście,
[…] żądamy stanowczo, by nas przyłączono
do Wolnej Zjednoczonej Polski!
27 grudnia 1918 r. wybuchło w Poznaniu
powstanie, które w krótkim czasie objęło teren
Wielkopolski. Od 31 grudnia 1918 r. stacjonował w Wolsztynie oddział „Grenzschutzu”,
który miał zapobiec wybuchowi starć zbrojnych
na tym obszarze. Mimo to 5 stycznia 1919 r.
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pierwsze polskie oddziały zaczęły zajmować
Wolsztyn. 7 stycznia powstańcy zajęli budynki
poczty i dworca kolejowego. Kierownikiem
poczty został Franciszek Ceglarek. Wollstein
stał się Wolsztynem.
W związku z Wolsztynem pragnę czytelnikom przedstawić trzy bardzo interesujące
przesyłki z różnymi stemplami cenzury pocztowej.
Stempel na kartce z 15 lutego 1919 r. jest
unikalny – znany jest tylko w jednym egzemplarzu.
Stefan Petriuk
Bundesarbeitsgemeinschaft Polen
e.V. im DPh
Adres autora: Stefan Petriuk,
Neue Strasse 2, D-24977 Langballigholz
(Tłumaczenie M. Zbierski)
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OBCHODY STULECIA MIASTECZKA
POSEN W STANIE ILLINOIS
Ciekawym posnanianum jest reprodukowana poniżej koperta z datownikiem okolicznościowym używanym w miasteczku Posen
w stanie Illinois. W sierpniu 1987 r. odbyły się

tam uroczystości „Founders Days” – stulecia
założenia miasteczka.
Na datowniku przedstawiony został latarnik
zapalający gazową latarnię – takie obrazki
pamiętamy na pewno z dzieciństwa – ponadto umieszczono stosowne okolicznościowe
napisy. Na ilustracji koperty zwraca uwagę
ówczesny – z 1987 r. – herb Poznania. Jego pojawienie się na datowniku nie jest zaskakujące,
gdyż miasteczko to założyli polscy emigranci
z Wielkopolski, a nazwa Poznania w języku
angielskim tożsama jest z nazwą niemiecką
naszego miasta. W sumie jest to bardzo miłe
polonicum.
Władysław Alexiewicz

Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF
ul. Św. Czesława 2, 61-582 Poznań,
tel. (61) 833.54.96, http://zon8.physd.amu.edu.pl/fil/
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF zaprasza wszystkich zainteresowanych na cykl spotkań szkoleniowo-dyskusyjnych, które odbywają się w Sali Konferencyjnej RUP (sala nr 6), Poznań, ul. Kościuszki 77
(budynek Dyrekcji Okręgu Poczty), we wtorki (poza Bożym Narodzeniem), w drugi i czwarty wtorek
miesiąca, każdorazowo o godz. 16.30.
Program
11 października 2005, Ludwik K. Malendowicz:
Analiza eksponatu tematycznego dr. Marka Bottu
(Belgia) „Jeśli chcesz iść za mną: ewolucja życia
zakonnego”

13 grudnia 2005, Mieczysław Rożek – prezentacja
eksponatu: „Ku szczytom gór”
10 stycznia 2006, Ludwik K. Malendowicz – prezentacja eksponatu: Republika Argentyny. Całostki pocztowe 1876-1903

25 października 2005, Ludwik K. Malendowicz: Analiza eksponatu Klasy Mistrzowskiej FIP
J. Sinfielda „Wąsy, brody, bokobrody”

24 stycznia 2006, Władysław Alexiewicz: „Lwów.
Historia poczty”

15 listopada 2005, Marek Zbierski – prezentacja
eksponatu: „Dokumentacja obrotu pocztowego
w Polsce V.1924 r. – IX.1939 r.”

14 lutego 2006, Ryszard Prange, Marek Zbierski:
Opracowanie graficzne eksponatu filatelistycznego w oparciu o program WINDOWS

29 listopada 2005, Janusz Jaskulski – prezentacja
eksponatu: „Wędkarstwo – historia i współczesność”

28 lutego 2006, Ludwik K. Malendowicz: Opracowanie graficzne eksponatu filatelistycznego
w oparciu o program COREL

Informacje o spotkaniach zamieszczane są na stronach http://zon8.physd.amu.edu.pl/fil/ oraz
www.zgpzf.pl (w dziale Okręgi). Terminy i tematy późniejszych spotkań zostaną podane w lutym
2006 roku.
Bogumił Ciesielski, Prezes ZO Wielkopolskiego PZF
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POCZET WYBITNYCH FILATELISTÓW
LUCIAN FRANCOIS HANCIAU (1835-1925)
OJCIEC NAUKOWEJ FILATELISTYKI
W kolejnym opracowaniu dotyczącym
wybitnych zbieraczy pragnę przedstawić czytelnikom postać powszechnie uważaną za ojca
naukowej filatelistyki. Jest to Lucian Francois
Hanciau, wybitny badacz, ekspert, wystawca
i publicysta. Mimo iż pozostawił on po sobie bardzo bogate, opublikowane pamiętniki
(w „Monthly Journal”, później w „Gibbon’s
Stamps Weekly”), to jednak ten wybitny filatelista nie jest szerzej znany. W kilku encyklopediach filatelistycznych, w tym w naszej, nie
ma o nim najmniejszej wzmianki.
Lucian Francois Hanciau urodził się
9 kwietnia 1835 r. w Belgii. Już jako młodzieniec poznał wybitnego kupca belgijskiego
J.B. Moensa, poślubił jego siostrę i prowadził
jego sklep filatelistyczny do chwili, gdy Moens
przeszedł na emeryturę.
Jak sam pisze w pamiętnikach, zbieraniem
znaczków pocztowych zajął się w 1852 r., po
tym, gdy jeden z jego kolegów (Pierre Maus)
pokazał mu swoją kolekcję ok. 50 znaczków.
Prosząc znajomych o znaczki, Hanciau często
spotykał się ze wzgardliwym wzruszeniem
ramion. Wtedy także poprosił sprzedawcę
w księgarni, którą często odwiedzał, o pozostawianie mu znaczków zagranicznych. Po
kilku dniach Hanciau odwiedził księgarza
– a był nim Moens – aby zapytać, czy ten ma
dla niego jakieś znaczki. Moens pokazał mu
kilkadziesiąt znaczków, oświadczając jednak,
iż nie odda ich – sam bowiem połknął bakcyla
zbierania znaczków! W swych pamiętnikach
Hanciau wspomina także, iż wkrótce po tym
Moens zaczął wystawiać znaczki w oknie księgarni – był to rok 1852. Także w tym okresie
Hanciau wysyłał liczne listy do ministerstw
z prośbą o znaczki – otrzymał takowe m.in.
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z USA. Przekonał też wreszcie Moensa, aby
ten odstąpił mu swoją kolekcję. W ten sposób
powstała jedna z najwcześniejszych kolekcji
znaczków.
Około roku 1860 znaczkami pocztowymi
zaczęli interesować się poważni zbieracze.
Moens dostarczał im różnorodne znaczki, które
w owym czasie były bardzo tanie. Przykładowo, za 3-lirówkę Toskanii płacił 50 centymów
a sprzedawał po 75 centymów (obecna cena
w katalogu Scotta to ponad 27 tys. dolarów).
Sprzedał także ponad 10 sztuk znaczka Reunionu nr 1 wg Scotta (15 centymów) – obecnie
wartość jednego to ponad 30 tys. USD.
Moens miał bardzo ścisłe kontakty z najznamienitszymi filatelistami tego okresu, w tym
z baronem Rothschildem, który posiadał dwa
Mauritiusy (POST OFFICE). Moens zaangażował pracowników do opracowania jego kolekcji, która zajęła ok. 50 albumów. Interesujące
jest, iż najwyższa cena, jaką Rothschild płacił
za znaczek w tym czasie, to 20 £.
W roku 1862 L.F. Hanciau rozpoczął pracę
nad katalogiem znaczków. Pierwszy katalog znaczków ukazał się w Paryżu, ale jego
sprowadzanie było zbyt drogie. Stąd też postanowiono wydawać własny katalog, którego
pierwszy numer – „Le Timbre-Poste” – ukazał
się 15 lutego 1863 r. Do roku 1890, a więc
do momentu przejścia Moensa na emeryturę,
ukazało się 38 jego wydań. Redaktorem pisma
był Hanciau, a wydawcą firma Moensa. Moens
wydawał także „Le Timbre-Fiscal” – a więc
pismo o znakach fiskalnych. Pierwszy jego
numer ukazał się 1 stycznia 1874 r. – do
1896 r. ukazało się 28 tomów. Numery 1-49
redagował znany dr Legrand, a numery 50 do
268 – Hanciau.
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W 1862 r. Hanciau napisał poradnik pt. Manuel du Collectionneurs de Timbre-Posts.
W 1877 r. rozpoczął wydawanie serii broszur
(w sumie 24) o znaczkach różnych krajów. Publikowano je jako oddzielne opracowania, pod
ogólnym tytułem Bibliotheque des Timbrophiles
(Biblioteka Filatelisty). Autorem większości
opracowań był sam Hanciau, który opisał
m.in. znaczki: Neapolu i Sycylii, Peru, Parmy,
Modeny i Romanii, Toskanii i San Marino, Mauritiusa, Saksonii, Luksemburga, Meklemburgii,
Thurn i Taxis, Belgii, Wirtembergii, Argentyny,
Szlezwiku i Prus. Wydawane były one w liczbie
150 egzemplarzy. Ten wyjątkowo płodny autor
i doskonały badacz wydał w 1891 r. bardzo
poważne, 564-stronicowe dzieło o znaczkach,
kasownikach i znakach fiskalnych Hiszpanii.
Zawarł w nim 460 ilustracji! Ostatnim jego
dziełem była licząca 272 strony i 104 ilustracje
monografia o znaczkach Helgolandu.
Po przejściu Moensa na emeryturę namówiono Hanciau do publikowania swych

materiałów na łamach „The Monthly Journals”
(tomy XI do XVIII) i „Gibbons Stamp Weekly”
(1908-1910). Artykuły te, zazwyczaj bogato
ilustrowane, dotyczyły m.in. znaczków Hawajów, Hiszpanii, Lombardii i Wenecji, Finlandii, Filipin, Włoch, kolonii włoskich, Danii,
Duńskich Indii Zachodnich, Hiszpańskich Indii
Zachodnich, Urugwaju i Samoa.
W 1906 r. przyznano mu wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie, jakim był medal Lindenberga. Nazwisko Hanciau znalazło się w pierwszej
edycji Pocztu Wybitnych Filatelistów (Roll
of Distinguished Philatelists) przyznawanych
przez Królewskie Towarzystwo Filatelistyczne
w Londynie, którego był członkiem honorowym.
Lucian Francois Hanciau zmarł w Brukseli
11 listopada 1925 r. w wieku 90 lat.
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

ZE ŚWIATA ODWROTEK
UWAGA NA ODWRÓCONĄ KALINĘ (VIBURNUM) – IRAN, 1993 ROK
Znaczkami Iranu interesują się liczni filateliści, chociaż stanowią one bardzo trudny
przedmiot zbieractwa. Pierwsze znaczki tego
bogatego w historyczne wydarzenia kraju ukazały się w 1868 r. Historię Iranu odzwierciedlają różnorodne przedruki i dodruki, istnieje
także cały szereg wydań lokalnych, odmian
i, oczywiście, fałszerstw. Część z nas miała
możność podziwiania w 1973 r. na Światowej
Wystawie Filatelistycznej POLSKA’73 w Poznaniu wspaniałego eksponatu pana
Samada Khorshida
z Iranu zatytułowanego „Persja
(Iran) 1868-1880”,
który potrafił zebrać najciekawsze w owym czasie walory swego
kraju.
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Iran jest także jednym z krajów, w których
pojawiło się najwięcej odwrotek filatelistycznych. Część z nich to rzeczywiste rarytasy
filatelistyczne, jednakże wiele to „produkcja”
przeznaczona dla filatelistów. Wydania te są
często atrakcyjne, stąd duże nimi zainteresowanie. Jedną z najnowszych takich „produkcji” jest odwrotka kaliny (Viburnum) z 1993 r.,
przeznaczona głównie dla tematyków. W roku
tym ukazał się obiegowy znaczek o wartości
60 riali z owocami kaliny (numer
w katalogach:
Scotta 2558, Michela 2593 oraz
Stanley-Gibbonsa
2741. Wkrótce
na rynku filatelistycznym pojawiły
się odwrotki tego
znaczka, opisywa-
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ne bardzo często jako rarytasy filatelistyczne.
Odwrotki te noszą numery: Scotta 2558a,
Michela 2593 oraz Stanley-Gibbons’a 2741v.
Oferuje się je jako pojedyncze znaczki, wielobloki, bloki legitymacyjne, a nawet jako całe
arkusze. Nierzadkie są także przesyłki z tymi
znaczkami. Przykładowo, czworobloki takie
oferowano na aukcji firmy Leski w 2000 r. za
100 $. Na aukcji firmy Cavendish wieloblok
20 znaczków z marginesami i numerami płyty oferowano za 180 funtów brytyjskich. Na
innej aukcji cały arkusz czystych znaczków
proponowano za 150 $. Na aukcji Harmers of
London nr 4695 z 29 sierpnia 2001 r. znaczek
taki oferowano za 140 funtów brytyjskich.
Jakie są to znaczki? Czy rzeczywiście odwrotki te mają jakieś znaczenie filatelistyczne?
Z pomocą przychodzą nam zbieracze znaczków Iranu z USA [Iran Philatelic Study Circle
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(IPSC)]. W 2004 r. opublikowali oni informację,
iż znaczki te – opisywane jako rzadkie – w rzeczywistości są bardzo pospolite. Opisywane
w wydawnictwach aukcyjnych jako walory
wyjątkowe, często oferowane za kilkaset dolarów, dostępne są na bazarze w Teheranie
w cenie ok. 5$ za znaczek czysty, można je
także kupić w całych arkuszach – oczywiście
z marginesami. Ponadto, ponieważ znaczki te
są przez cały czas ważnymi znakami opłaty,
ciągle „produkuje” się nowe przesyłki z tymi
„rzadkimi” walorami, które oczywiście przechodzą drogę pocztową.
Stąd też apel do zauroczonych zbieraczy
– spójrzmy z dystansem na „perskie” odwrotki
kaliny!
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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SERCE I Z SERCEM
PRZYKŁADY CIEKAWYCH PLANÓW EKSPONATÓW TEMATYCZNYCH
W dzisiejszym odcinku pragnę przybliżyć
czytelnikom plany 2 eksponatów. Pierwszy eksponat to przepiękna i bogata opowieść o sercu,
drugi zaś dotyczy osób okazujących najwięcej
serca cierpiącym – czyli pielęgniarkom.
Autorem pierwszego
opracowania, zatytułowanego „Serce jest życiem”, jest
Stephen W. Boorn z Wielkiej
Brytanii. Otrzymał on za nie
następujące wyróżnienia na
poszczególnych światowych
wystawach filatelistycznych:
CHINA’99 – V80; LONDON
2000 – V82; HAFNIA’01
– LV85; EURO-CUPRUM
2001 – LV86. Eksponat ten
jest bardzo szeroki, kompleksowo wyczerpując temat, jakiego dotyczy. Plan
– bardzo szczegółowy – poprzedzony jest wstępem,
który w całości przedstawia
opracowywane zagadnienie.
Oto on:

Serce jest życiem
Eksponat ten tworzy takie studium systemu
sercowo-naczyniowego, jakie jest odbierane
przez biorcę przeszczepionego serca. Wspomina on o początkach medycyny i przechodzi
do milowych kroków w rozwoju kardiologii.
Eksponat „zagląda” w liczne dostępne obecnie
techniki diagnostyczne chorób serca – od rozpoznania do leczenia. Demonstruje także zawsze
ważne zagadnienia z dziedziny zapobiegania
chorobom serca, a kończy się na spojrzeniu na
medycynę sercowo-naczyniową w XXI w.
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1. Wczesne stadia medycyny – początki opieki
kardiologicznej
1.1. Chińczycy, inspirowani przez Pan Ku,
ustanowili harmonię – delikatne zrównoważenie Yin-Yang w organizmie
1.2. Egipcjanie mieli jednego z najwcześniejszych
lekarzy nazwanych „przeżycie” – Imhotep
1.3. Grecy przenieśli nas od
Apolla do Eskulapa i dalej
do „Ojca medycyny” – Hipokratesa
2. Rozwiązywanie sekretów
przez badaczy w zakresie
kardiologii
2.1. Doktryna Galena dostarczyła fundamentów do
badań nad pracą serca
2.2. William Harvey wykazał, iż krew krąży poprzez
i dzięki sercu
2.3. Jasne lata 1665–1850,
początki zrozumienia czynności i budowy serca
2.4. Jak cudownym było
doczekanie się tego! Lata 1851-1970
– od mikroskopii do transplantacji, to
zdumiewa świat!
3. Techniki stosowane w diagnostyce serca
3.1. Stetoskop pozwolił na korelację dźwięków serca
3.2. Za pomocą stetoskopu i aparatu do
mierzenia ciśnienia krwi można monitorować serce w czasie spoczynku
i wysiłku
3.3. Wynalezienie elektrokardiogramu pozwoliło na pomiary prądów generowanych przez serce
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3.4. Radiologia – promienie X pozwoliły
medykom widzieć „niewidziane”
3.4.1. Angiografia pozwala na identyfikację nieprawidłowych naczyń
krwionośnych
3.4.2. Tomografia komputerowa pozwala na uzyskiwanie obrazów
tkanek miękkich – wyśmienita
dla serca
3.5. Ultrasonografia wykorzystuje zjawisko Dopplera, stąd może dostarczać
obrazów bez użycia promieni jonizujących
3.6. Rezonans magnetyczny skanuje bez
użycia promieni i również dostarcza
dobre obrazy tkanek miękkich
3.7. Medycyna nuklearna
– procedura polegająca na wstrzykiwaniu radioaktywnych
izotopów do tętnic
4. Diagnozowanie ukończone, można zastosować
leczenie – można uniknąć dużych zabiegów
chirurgicznych
4.1. Czy leczenie zachowawcze może stanowić postęp?
4.1.1. Kontrola „cichego zabójcy” – czy nadciśnienie może
być odpowiedzią?
4.2. Rozrusznik wspomaga pracę serca lub
konieczna może być angioplastyka dla
korekcji nieprawidłowych naczyń
5. Obdarzanie życiem – twoja szansa na pomoc
5.1. Krwiodawstwo – czy dzisiaj ocaliłeś
czyjeś życie?
5.2. Dawcy narządów – nie ma biorcy
narządu bez dawcy. Proszę, noś przy
sobie „Kartę dawcy”.
6. Kardiochirurgia
6.1. Znieczulenie pozwala anestezjologowi
utrzymać życie pacjenta w czasie zabiegu operacyjnego
6.2. Operacje na otwartym sercu nadzieją
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na prawidłową korektę zdiagnozowanych problemów
6.3. Przetaczanie krwi jest często konieczne
w czasie zabiegów chirurgicznych
– dziękujemy wam, dawcy krwi
6.4. Transplantacja – ostateczna szansa na
życie
6.5. Oddziały intensywnej opieki medycznej, których oddany i pełny poświęcenia, wysoko wyszkolony zespół pracowników wprowadzi ciebie na drogę
rekonwalescencji
7. Zapobieganie jest lepsze niż leczenie – twoje
serce jest w niebezpieczeństwie – uważaj!
7.1 Kto chce być statystykiem medycznym?
Podejmij decyzję teraz
7.2. Niebezpieczeństwo
tytoniu – szkodliwe działanie palenia uszkadza twój
organizm
7.2.1. Obecnie nie taki silny
i nieskazitelny przemysł
7.3. Pozwól pomóc naturze – z jej wzmacniającymi
uzdrowiskami i wodami mineralnymi
7.4. Ćwiczenia fizyczne
wzmacniają serce i lepiej
się czujesz
7.5. Przestrzeganie diety
również pomaga układowi
krążenia
8. Badania torują drogę do zdrowszej przyszłości – kto będzie płacił?
8.1. Kwestia czasu – wszystkie badania
związane są z czasem
8.2. Immunologia w transplantologii – jak
rozwiązać problem odrzutu przeszczepu?
8.3. Dokąd prowadzi nas kardiologia?
Jak widzimy, jest to rzeczywiście bardzo szerokie, kompleksowe opracowanie. Wprowadza
nas ono w historię rozwoju kardiologii, opisuje
aktualne osiągnięcia i wskazuje jej przyszłość.
Drugi eksponat opracowany został przez
wykładowcę na wydziale pielęgniarstwa jednej
ze szkół wyższych w Brazylii. Autorka – pani
Maria de Lourdes Marchesan – prezentowała
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swój eksponat na wystawie PHILAKOREA
2002, ale dopiero na wystawie ESPAÑA 2004
uzyskała medal pozłacany (82 pkt.). Oto plan
tego interesującego eksponatu:

Pielęgniarstwo, zawód z miłości
1. Pielęgniarstwo w aspekcie historycznym
1.1. Wynikające z doświadczeń opieki medyczne człowieka
1.2. Wczesne lata opieki zdrowotnej
1.3. Wpływ historii na praktyki pielęgniarskie
1.4. Lekcje z przeszłości
1.5. Wyłonienie się pielęgniarstwa jako
nauki i sztuki
2. Pielęgniarstwo jako zawód
2.1. Początki zawodu pielęgniarskiego
2.2. Florence Nightingale, twórczyni współczesnego pielęgniarstwa
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2.3. Szkoły Nightingale dla pielęgniarek
2.4. Pielęgniarki Nightingale
2.5. Zawód pielęgniarski w świecie
3. Profesjonalne możliwości pielęgniarstwa
3.1. Profesjonalizacja pielęgniarstwa
3.2. Kim jest profesjonalna pielęgniarka?
3.3. Pielęgniarka jako nauczyciel zdrowia
3.4. Nauczanie i badanie w pielęgniarstwie
3.5. Pielęgniarstwo w siłach zbrojnych
4. Powołanie do służby
4.1. Człowiek jako istota opieki
4.2. Pielęgniarstwo, sztuka opieki i nauka
o opiece
4.3. Bohaterowie i bohaterki zawodu
4.4. Pielęgniarki wszystkich narodów
4.5. Nowe misje, nowe wyzwania, ale zawsze zawód z miłości
Ludwik K. Malendowicz
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CZESŁAW SŁANIA NIE ŻYJE
Czesław Słania – artysta, wybitny grawer
i rytownik, nadworny grawer Królestwa Szwecji, twórca ponad tysiąca znaczków pocztowych – zmarł 17 marca 2005 r. w Krakowie.
Pochowany został 24
marca na cmentarzu
Rakowickim w Krakowie.
Od dawna nazywano Go królem
grawerów, a to dzięki niespotykanemu
kunsztowi, z jakim
rytował znaczki pocztowe i banknoty dla
kilkudziesięciu państw
na całym świecie. Jego
dzieła wyróżniały się,
dlatego też nie dziwi,
iż na całym świecie
powstało wiele klubów zbieraczy tych
miniaturowych dzieł
sztuki. Czesław Słania
trafił do „Księgi Rekordów Guinnessa” jako
grawer największej
liczby znaczków i jako autor największego
znaczka na świecie.
Był odznaczany wieloma medalami i orderami, m.in. Krzyżem Komandorskim
Orderu Zasługi Rzeczpospolitej czy Orderem
Św. Grzegorza, nadanym przez Jana Pawła II.
Był bardzo skromnym i bezpośrednim człowiekiem. W swej pracowni gościł chętnie
filatelistów, z radością spotykał się z nimi
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w czasie wystaw i ozdabiał swym podpisem
znaczki, bloki czy koperty. Wspomnę tylko,
iż w sierpniu 1987 r., podczas XV OWF POZNAŃ’87, mieliśmy zaszczyt gościć Czesława
Słanię na wspólnym
zjeździe klubów zainteresowań PZF Polonica i Święty Gabriel. Na spotkaniu
prezesi tych bractw
mieli przyjemność
uhonorowania miłego Gościa pamiątkowymi dyplomami
honorowymi Członka Honorowego obu
klubów (rycina).
Dowodem uznania dla kunsztu
Mistrza są m.in.:
doskonała strona internetowa poświęcona Jego twórczości,
prowadzona przez
filatelistów z Danii
(www.slaniastamps.
school.dk), a także
fakt, iż olbrzymie
zainteresowanie Jego
znaczkami spowodowało, że kliknięcie
hasła „Słania” w jakiejkolwiek aukcji
internetowej skutkuje
wyświetleniem kilkuset interesujących ofert. Tu
reprodukuję jedne z ostatnich rytów Mistrza:
– blok z Singapuru, na którym pozornie
banalne wieżowce wygrawerowane zostały
w sposób naprawdę niezwykły, oraz
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– blok z Monako, w którym Czesław Słania
rytował na znaczku 1,75 euro portret księżniczki Monako Gracji Patrycji Kelly. Blok ten
istnieje także w formie nieząbkowanej.

Prace Czesława Słani stanowią niedościgły
wzór dla innych artystów. Nie zapomnimy
o nim nigdy, a Jego dzieła będą zawsze świadectwem geniuszu „Najbardziej wyprofilowanego grawera świata”.
Władysław Alexiewicz

NOWOŚCI TEMATU „POLONICA”
Przypadająca w sierpniu tego roku 25 rocznica podpisania tzw. porozumień sierpniowych, które wkrótce spowodowały utworzenie
NSZZ „Solidarność”, jest rocznicą bardzo dla
Polski i Europy ważną. Nic też dziwnego,
że znalazła ona odbicie także w filatelistyce.
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Przedstawiam kilka amerykańskich datowników okolicznościowych.
Na pierwszej reprodukowanej kopercie
znajduje się datownik upamiętniający wizytę
pierwszego przewodniczącego Związku i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wa-
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łęsy w miejscowości Panna Maria w Teksasie
w dniu 24 października 2004 r., a także jego
autograf. Dwa kolejne datowniki zawierają charakterystyczny, znany na całym prawie świecie,
wykonany tzw. solidarycą napis „Solidarność”.
Jeden stosowany był w Niles pod Chicago
18 lutego 2005 r. z okazji wystawy „Polpex
2005”, zorganizowanej przez „Polonus Philatelic Society”, a drugi 24 czerwca w Milwaukee
z okazji święta tamtejszej Polonii.
Piękny datownik okolicznościowy z godłem
Polski stosowany w Panna Maria, Teksas w dniu
31 sierpnia 2005, upamiętnia 25. rocznicę
utworzenia „The Solidaryty Trade Union”.
Dwa dalsze datowniki z USA pochodzą
z urzędów St. Hedwig i Bremond w Teksa-
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sie. Pierwszy z nich, stosowany 19 czerwca,
upamiętnił założenie przed 150 laty przez
polskich emigrantów z Opolskiego miejscowości St. Hedwig, nazwanej tak od imienia
św. Jadwigi Śląskiej. Drugi, z bardzo żartobliwym rysunkiem, który obrazuje „Polish Pickle
Run” – „wyścig polskiego ogórka” – stosowano
25 czerwca w stoisku pocztowym: „Polski
Dzień Station” w Bremond podczas polonijnego festiwalu.
Pojawia się coraz więcej wydań poświęconych pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.
Uważajmy jednak na fałszerstwa, które mogą
zaśmiecić nasze albumy! Chcę ostrzec przed
kolorowymi wydaniami z napisem: „Palestinian National Authority” zamiast prawidło-
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wego „The Palestinian Authority”. Dokładną
dokumentację na ten temat, wraz z ilustracjami, zawiera strona internetowa: www.zobbel.
de/stamp/pna_2004.htm
Na ilustracji poniżej widać znaczki z Janem Pawłem II, jakie ukazały się w 2005 r.
w piętnastu państewkach Wspólnoty Brytyj-

skiej. W każdym z nich jeden znaczek, ale
wydany w arkusikach zawierających po osiem
identycznych znaczków z dużym, ozdobnym
marginesem z fotografią Papieża.
Ponadto 15 lipca 2005 r. ukazał się jeden znaczek o wartości 75 p w Gibraltarze
(w ozdobnym arkusiku sześciu znaczków).

Na Wyspie Man wprowadzono do obiegu
15 sierpnia bloczek z dwoma znaczkami z okazji XX Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii.
Na znaczku 42 P pokazano Jana Pawła II, a na
znaczku 1.50 funta – Benedykta XVI.
Zakończę pokazaniem trzech starszych
rumuńskich datowników okolicznościowych,
zapewne mniej w Polsce znanych. Dwa pierwsze, stosowane w Bukareszcie, upamiętniają

145. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina, która
przypadała w 1994 r. Poniżej przedstawiam
ponadto reprodukcję ładnej karty, analogicznej
ze znaczkiem i datownikiem okolicznościowym, przygotowanym dla urzędu pocztowego
w Cluj-Napoca 1, poświęconej Stanisławowi
Moniuszce.
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POLONO-LITHUANICO-BELORUTHENIANA
WINCENTY DMOCHOWSKI (1805-1862)
W roku bieżącym upamiętniono na Białorusi 200. rocznicę urodzin Wincentego Dmochowskiego, polskiego malarza i dekoratora
teatralnego, a także powstańca listopadowego.
Data urodzin nie jest do końca pewna, ale
przypuszcza się, że urodził się on w 1805 lub
1807 r. we wsi Nagadarowicze w powiecie
słonimskim lub – jak przypuszczają inni – we
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wsi Samiszcze w powiecie oszmiańskim. Malarstwo studiował u Jana Rustema w Wilnie,
a także za granicą. Odbył służbę w armii rosyjskiej. Brał udział w Sejmiku Grodzieńskim
w wyborach na Sejm. W powstaniu listopadowym był podoficerem jazdy nowogródzkiej,
a następnie podchorążym 13 pułku ułanów,
dowodzonego przez płk. Henryka Dembińskie-
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go, z którym 8 VIII 1931 r. odszedł do Warszawy. Z gen. Maciejem Rybińskim 5 X 1831 r.
przekroczył granice Prus. Po amnestii w 1837 r.
wrócił na Litwę i zamieszkał w Wilnie. Od ok.
1840 r. prowadził prywatną szkołę malarstwa.
Na zamówienie okolicznego ziemiaństwa
tworzył (akwarelą lub olejno) pejzaże i widoki
rezydencji, m.in. namalował kilka widoków
Werek i Wilna, ogrodu botanicznego w Wilnie
i zamków litewskich. Także na zamówienie powstały obrazy inspirowane Panem Tadeuszem
Adama Mickiewicza. Dmochowski zajmował

W maju 2005 r. poczta białoruska z okazji
200. rocznicy urodzin Wincentego Dmochowskiego wydała kopertę okolicznościową poświęconą temu mało dziś znanemu polskiemu
artyście i żołnierzowi. Znak opłaty pocztowej
przedstawia stylizowaną literę „A” (opłata jak
za list w obrocie krajowym) i napisy „2005 /
БЕЛАРУСЬ BELARUS”. Ilustracja z lewej strony
koperty przedstawia popiersie artysty w wieku
młodzieńczym, ramę do obrazu, paletę i pędzle oraz udrapowaną materię, symbolizującą
zapewne zasłonę teatralną. Obok ilustracji

się ponadto scenografią teatralną oraz rzeźbą
(wykonywał popiersia). Lata 1855-1858 spędził
we wsi Gracjanki w powiecie nowogródzkim.
Zmarł w roku 1862.
Jeszcze przed 1939 r. figurował w Encyklopedii powszechnej Wydawnictwa Gutenberga,
a w Krakowskim Muzeum Narodowym znajdowało się sześć jego krajobrazów z okolic Wilna. Dziś zabrakło notki o Dmochowskim nawet
w najnowszej Wielkiej encyklopedii PWN.

umieszczone zostały napisy w języku białoruskim „Викенцій Дмахоўскі (1805 або 1807-1862) / Беларускі жывапісец, тэатральны
дэкаратар” (Wincenty Dmochowski 1805
lub 1807-1862. Białoruski malarz, dekorator
teatralny). Kopertę zaprojektował artysta plastyk J. Pieunieu, a druk wykonała Państwowa
Fabryka Papieru w Borysowie.
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JAN DAMEL (1780-1840)
W dniu 27 czerwca 2005 r. Poczta Białorusi
wprowadziła do obiegu ilustrowaną kopertę
z okolicznościowym znaczkiem „A” – opłata za
list krajowy do 20 gramów wagi. Na znaczku
widać podobiznę znanego malarza Jana Damela, lata jego urodzin i śmierci („1780 – 1840”),
a na ilustracji po lewej stronie pokazano kościół
kalwaryjski na katolickim cmentarzu w Mińsku,
na którym pochowano artystę.
Na głównej poczcie w Mińsku stosowano
w tym dniu datownik okolicznościowy z na-

Twórczość Damela ukształtowała się pod
wpływem klasycyzmu. Był on mistrzem stylu
historycznego, tworzył też portrety i pejzaże.
Znany jest z obrazów „Paweł I uwalnia z niewoli T. Kościuszkę”, „Odwrót wojsk francuskich w 1812 na placu przy ratuszu w Wilnie”
czy portretów D. Radziwiłła, J. Chreptowicza
i K. Tyszkiewicza. W Muzeum Narodowym
w Poznaniu znajduje się jego portret księdza
F.N. Golańskiego. Znany jest też z twórczości
o tematyce religijnej („Kuszenie Chrystusa”,

pisem „225 rocznica urodzin Jana Damela”.
Artysta urodził się w Ełgawie (obecna Łotwa).
Malarstwa uczył się na uniwersytecie w Wilnie,
u profesorów Franciszka Smuglewicza i Jana
Rustema. Od 1809 r. był tam adiunktem katedry malarstwa. Fałszywie oskarżony o kryminalne przestępstwa, został zesłany na Syberię
(Tomsk, Tobolsk, Enisejsk), skąd powrócił do
Wilna w 1822 r.

„Zaparcie się świętego Piotra”) oraz pejzaży
(„Wodny młyn”, „Drzewa pod wodą”) z okolic
Mińska, w którym umarł 30 VIII 1840 r.
Całostka ukazała się w nakładzie 102,5 tys.
sztuk. Kopertę i datownik projektowała Anastasja Chwesiuk.
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Lew Kołosow-Rybczyński
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RZADKIE POLONIKI ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Pragnę opisać trzy rzadkie poloniki z USA,
jakie udało mi się obejrzeć na aukcjach internetowych. Pierwszy z nich to czworoblok
znaczka Scott # 909, z napisem na marginesie
„POLAND”, z podwójnym drukiem koloru
czerwonego. Usterka ta wyraźnie widoczna
jest w napisie „POLAND”, pod biało-czerwoną
flagą, który jest mocno zamazany.

Polonik ten, wprowadzony do obiegu
22 czerwca 1943 r., zapoczątkował – jak wiadomo – serię trzynastu znaczków „Flagi państw
okupowanych”. Jest także, o czym być może
nie wszyscy wiedzą, pierwszym amerykańskim
znaczkiem wydrukowanym w dwu kolorach!
Katalog Scotta wzmiankuje, iż z powodu licznych usterek powstałych podczas druku tej serii
nie kataloguje ich, ograniczając się tylko do
wymienienia kilku najbardziej znanych, występujących na znaczku z flaga koreańską.
Na drugiej ilustracji widzimy poziomą parkę znaczka z Tadeuszem Kościuszką (Scott
#734a), wydanego 13 października 1933 r.
z okazji 150. rocznicy przyznania Kościuszce
amerykańskiego obywatelstwa. Znany jest
tylko jeden arkusz sprzedażny tego znaczka,
zawierający 100 sztuk, bez pionowego ząbkowania. Arkusz ten uległ jednak rozdrobnieniu.
Parce tej towarzyszył oczywiście atest eksperta.
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Parka ta posiada wyraźne zmarszczenie między
znaczkami i chyba właśnie dlatego, przy cenie
katalogowej w katalogu Scotta $2.250, zmieniła właściciela tylko za $1.050.
Kolejna rzadkość to polecony list pierwszego dnia obiegu tego znaczka, wysłany z Chicago (urząd Chicago Ridge, III) i ostemplowany
nadzwyczaj rzadkim i niezwykłym sposobem.
Jest to mianowicie ostemplowanie należące do tzw.
„fancy cancells” – zabawnych ostemplowań – bardzo
ówcześnie modnych w USA.
Powstawały one najzupełniej
legalnie, przygotowywane
i zatwierdzane były po prostu
faktem ich stosowania przez
pocztmistrzów – naczelników
urzędów pocztowych, i dlatego należą do bardzo rzadkich
listów.
Pokazany tu dwukolorowy
„fancy cancell” odbity jest
w zasadzie tuszem o barwie
złocistej!, na kopercie każdy
z siedmiu znaczków unieważniono ciekawym okręgiem z czterema liśćmi (?) wewnątrz i z granatową okrągłą plamą w środku. Być może jest to
jakiś nieznany mi symbol. Ponadto na jednym
ze znaczków odbito jeden raz okolicznościowy
tekst: „ONE HUNDRED FIFTIETH ANNIVERSARY. OF THE CONFERRING AMERICAN
CITISIENSHIP ON GENERAL THADDEUS
KOSCIUSZKO”. W tłumaczeniu: „150 Rocz-
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nica przyznania obywatelstwa amerykańskiego
generałowi Tadeuszowi Kościuszce”.
Na odwrocie koperta ma dwa datowniki
dla przesyłek poleconych z urzędu Chicago
Ridge, datownik odbiorczy: „GREENLEAF /
OREG / OCT / 19 /A.M. / 1933” i dwa zielone
stempelki w kształcie liścia. To są „fanny cancells” z urzędu odbiorczego, Greenleaf znaczy
bowiem „zielony liść”.
W przeciwieństwie do licznie oferowanych
popularnych „zwykłych” kopert pierwszego
dnia, reprodukowane tu polonicum jest niezwykle rzadkie.
Władysław Alexiewicz
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