Drodzy Czytelnicy!
Oto trzeci tegoroczny zeszyt naszego kwartalnika, który poddajemy Państwa ocenie.
Tradycyjnie zawiera kronikę wydarzeń w Okręgu Wielkopolskim PZF (II kwartał) oraz
opis nowości Poczty Polskiej związanych z naszą ziemią.
L.K. Malendowicz przybliża nam postać wielkiego belgijskiego filatelisty J.B. Moensa,
postaci chyba nam nie znanej. Kontynuuje ponadto swój cykl o odwrotkach znaczków,
zapraszając nas tym razem do Dominikany.
Wyjątkowo obszerna jest część poświęcona filatelistyce tematycznej. Znany wystawca Janusz Jaskulski zamieszcza pierwszą część swego opracowania „Wędkarstwo na
polskich znakach pocztowych”.
Opis planów najlepszych na świecie eksponatów tematycznych, który pracowicie
prowadzi L.K. Malendowicz, dotyczy tym razem Czerwonego Krzyża, a więc pięknego
i popularnego tematu.
Zbieracze poloników znajdą opis kilku starych datowników z urzędu Kosciusko
w USA, wzmiankę o poloniku z wyspy Guernsey, opis licznych walorów związanych
z placem króla Stanisława Leszczyńskiego w Nancy we Francji, wzmianki o niektórych
nowościach z Janem Pawłem II, a także artykuł Lwa Kołosowa-Rybczyńskiego o jubileuszu półwiecza miasta Smorgonie.
Życzę wszystkim miłej lektury i zabieram się do zamknięcia kolejnego zeszytu
WWF.
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Z KRONIKI OKRĘGU
II KWARTAŁ 2005
2005.04.02. Poznań. Po raz 43 odbył się finał okręgowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego. Uczestnicy popularnego „Maratonu” spotkali się – tradycyjnie
już – w Szkole Podstawowej nr 25 w Poznaniu.
Temat tegorocznego „Maratonu” to „Światowe
Dziedzictwo Kultury – UNESCO”. W grupie
uczniów szkół podstawowych zwyciężył Jarosław Wawrzyniak z SP nr 4 w Turku (opiekun
kol. W. Szeffer), w grupie gimnazjalnej Paulina
Poprawska z Zespołu Szkół w Tuliszkowie
(opiekun kol. Grażyna Tabaka) a w grupie
uczniów szkół średnich Alicja Grobelka z LO
w Gostyniu (opiekun kol. A. Świdurski). Wszyscy będą reprezentować Okręg Wielkopolski
w finale w Ustroniu-Jaszowcu. Ogółem w konkursie wzięło udział 452 uczestników z 11
MKF, w tym 335 niezrzeszonych. Szczególne
podziękowania należą się kol. Waldemarowi Pawlakowi z Turka, który zorganizował
zbiorowy przyjazd uczestników z tego miasta
i okolic. Fundatorami nagród byli: DOP Poznań, kol. Kazimiera Kustra, kol. B. Jasicki oraz
kol. Remigiusz Warzecha – dyrektor SP nr 25.
2005.04.09. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2005.04.12. Poznań. W Sali Konferencyjnej RUP (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty
w Poznaniu, ul. Kościuszki 77, sala nr 6) spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne. Kol. Ludwik
K. Malendowicz przedstawił referat Budowa
eksponatu filatelistycznego – klasa tradycyjna.
Żywa dyskusja w czasie spotkania. Udział
17 osób, w tym ponownie 7 osób z Leszna.
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2005.04.17-05.30. Wrocław. W Muzeum
Poczty i Telekomunikacji wystawa filatelistyczna „Poznań. Historia poczty i telegrafu do
1920 r.” ze zbiorów kol. Jana Urbanka.
2005.04.16. Katowice. Na posiedzeniu
Polskiej Kapituły Filatelistycznej kol. Ludwik
K. Malendowicz został wybrany jej Prezesem.
2005.04.17. Poznań. W parafii św. Jana
Bosco na Winogradach pokaz filatelistyczny
zbioru kol. Stanisława Kandulskiego „Jan Paweł II”.
2005.04.19-23. Bydgoszcz. Krajowa Wystawa Filatelistyczna BYDGOSZCZ – 2005.
Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego
PZF: Przemysław Przybek (Poznań) „Stemple-datowniki używane w Wolnym Mieście
Gdańsku od jego powstania do końca okresu
inflacji” – medal srebrny (eksponat 1-ekranowy, 74 pkt.); Marek Zbierski (Poznań) „Polskie przesyłki listowe 1919-1939 opłacane
gotówką” – medal srebrny (eksp. 1-ekranowy,
89 pkt.); Władysław Ługowski (Leszno) „Lwów
– opłaty lokalne na papierach stemplowych”
– medal srebrny (eksp. 1-ekranowy, 88 pkt.);
Bogdan Michalak (Poznań) „Święty Gabriel
– Informator klubowy” – medal duży srebrny
(LIT, 74 pkt.); Marek Zbierski (Poznań) „Polskie
taryfy pocztowe 1918-1939, zbiór tabel i dokumentów” – medal duży złoty (LIT, 95 pkt.);
„Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne”
– medal pozłacany (LIT, 76 pkt.); Władysław
Ługowski (Leszno) „Katalog znaków wodnych
papierów stemplowych i papierów listowych
na ziemiach polskich” – medal duży pozłacany
(LIT, 81 pkt.); Stefan Skrzypek (Rawicz) Dwie
broszury jako jeden eksponat: „Złoty Jubileusz-Rawicz 2005” i „Tobie Ojcze” – medal
brązowy (LIT, 55 pkt.).
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2005.04.26. Poznań. W Sali Konferencyjnej
RUP (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty w Poznaniu, ul. Kościuszki 77, sala nr 6) spotkanie
szkoleniowo-dyskusyjne. Kol. Władysław Alexiewicz wygłosił pogadankę Wykorzystanie
Internetu do budowy eksponatów filatelistycznych na podstawie „Poloników”. Żywa dyskusja w czasie spotkania. Udział ośmiu osób.
2005.04.30-05.03. Ciechocinek. XII Konferencja naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki.
Członkiem PAF został wybrany kol. Andrzej
Komorowski (Poznań). Wiceprezesem PAF
został kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz). Członkowie Okręgu Wielkopolskiego
PZF wygłosili następujące referaty: Ludwik K.
Malendowicz Filatelistyka w erze globalizacji
– czy to rzeczywiście meta-filatelistyka? oraz
Analiza wystaw II stopnia w Polsce w 2004
roku: eksponaty, ich ocena oraz uwagi ogólne,
kol. Władysław Alexiewicz Niezbędność Internetu w filatelistyce tematycznej na przykładzie
poloników oraz wspólnie z J.W. Żurawskim
Jeszcze raz o poczcie Lwowa w okresie okupacji sowieckiej 1939-1941.
2005.05.02. Ciechocinek. Koledzy Władysław Ługowski (Leszno) oraz Mieczysław Rożek
(Poznań) na podstawie egzaminów uzyskali nominacje na sędziego filatelistycznego klasy III.
Serdecznie gratulujemy.
2005.05.09-14. Brno (Rep. Czech). Europejska Wystawa Filatelistyczna BRNO 2005.
Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego:
Marek Zbierski (Poznań) za eksponat „Polskie
taryfy pocztowe 1918-1939, zbiór tabel i dokumentów” otrzymał medal złoty wraz z gratulacjami jury (LIT, 90 pkt.); Antoni Karwacki
(Poznań) za „Hokej na trawie” otrzymał medal
posrebrzany (LIT, 66 pkt.), „Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne” – medal posrebrzany
(LIT, 66 pkt.);
2005.05.14. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2005.05.17. Poznań. W Sali Konferencyjnej
RUP (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty w Poznaniu, ul. Kościuszki 77, sala nr 6) spotkanie
szkoleniowo-dyskusyjne. Kol. Ludwik K. Ma-
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lendowicz wygłosił referaty przedstawiane na
konferencji PAF w Ciechocinku: Filatelistyka
w erze globalizacji – czy to rzeczywiście meta-filatelistyka? oraz Analiza wystaw II stopnia
w Polsce w 2004 roku: eksponaty, ich ocena
oraz uwagi ogólne. Żywa dyskusja w czasie
spotkania. Udział ośmiu kolegów.
2005.05.18-26. Gostyń. Wystawa Filatelistyczna „TOTUS TUUS. 85. rocznica urodzin
Jana Pawła II”. Wystawa odbyła się w budynku
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu, ul. Wrocławska 257. Prezentowano kilka
zbiorów papieskich, w tym kol. Marka Szymańskiego z Kalisza, który swój zbiór pokazywał
w 112 ekranach.
2005.05.21. Katowice. Uroczystość wręczenia statuetek „Prymus”. Wśród nominowanych
„za całokształt działalności filatelistycznej”
znalazł się kol. Ludwik K. Malendowicz.
2005.05.26-29. Ustronie-Jaszowiec. Ogólnopolski finał XXXXIII Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Światowe Dziedzictwo
Kultury UNESCO”. Nasi reprezentanci zajęli
następujące miejsca: w grupie uczniów szkół
podstawowych Jarosław Wawrzyniak z SP nr 4
w Turku (opiekun kol. W. Szeffer) – 18 miejsce;
w grupie gimnazjalnej Paulina Poprawska z Zespołu Szkół w Tuliszkowie (opiekun kol. Grażyna Tabaka) – 2 miejsce; w grupie uczniów
szkół średnich Alicja Grobecka z LO w Gostyniu (opiekun kol. A. Świdurski) – 2 miejsce. Serdecznie gratulujemy młodzieży i opiekunom
tego dużego sukcesu.
2005.05.26-29. Ustronie-Jaszowiec. Ogólnopolski finał XXXXIII Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Światowe Dziedzictwo
Kultury UNESCO”. Kol. Bronisław Jasicki był
przewodniczącym sądu konkursowego.
2005.05.30-06.04. Iława. Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna I stopnia „700 lat
Iławy”. Duży sukces naszych wystawców,
którzy uzyskali następujące wyniki: Marek
Zbierski (Poznań) za eksponat „Polskie taryfy
pocztowe 1918-1939, zbiór tabel i dokumentów” otrzymał medal duży złoty oraz Grand
Prix Wystawy (LIT, 95 pkt.), Ryszard Prange
(Poznań) za „Raport o koszykówce” – medal
złoty (91 pkt.), Mieczysław Rożek (Poznań) za
„Ku szczytom gór” – medal duży pozłacany
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(87 pkt.), Piotr Zubielik (Poznań) za „Polskie
frankatury mechaniczne” – medal pozłacany
(83 pkt.), Bogumił Ciesielski (Poznań) za „Alpinizm” – medal pozłacany (84 pkt.), Janusz
Jaskulski (Poznań) za „Wędkarstwo – historia
i współczesność” – medal pozłacany (82 pkt.),
Władysław Ługowski (Leszno) za „Papiery
stemplowe Królestwa Polskiego” – medal pozłacany (80 pkt.), Władysław Ługowski (Leszno) za „Katalog sygnet na ziemiach polskich od
XVIII wieku” – wydanie III – medal pozłacany
(80 pkt., LIT), Władysław Ługowski (Leszno)
za „Katalog znaków wodnych papierów stemplowych i papierów listowych na ziemiach
polskich” – medal pozłacany (81 pkt., LIT),
Edmund Jankowski (Leszno) za „Listy, przesyłki, wydawnictwa pocztowe i dobroczynne
obozów, więzień i gett oraz skupisk Polaków
w latach 1939-1946” – medal duży srebrny
(76 pkt.), Roman Wikieł (Piła) za „Poczta Piły
i okolic na przełomie XIX i XX w” – medal duży
srebrny (76 pkt.), Władysław Ługowski (Leszno)
za „Papiery stemplowe na ziemiach polskich”
– medal duży srebrny (77 pkt.), Władysław
Ługowski (Leszno) za „Weksle na ziemiach
polskich” – medal duży srebrny (77 pkt., LIT),
Bogdan Michalak „Święty Gabriel – Informator
klubowy” – medal srebrny (70 pkt.), Tadeusz
Pogoreło (Leszno) za „Poczty w okresie plebiscytu na ziemiach polskich” – medal brązowy
(61 pkt.). Serdecznie gratulujemy!
2005.05.30-06.04. Iława. Międzynarodowa
Wystawa Filatelistyczna I stopnia „700 lat Iławy”. Kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz)
był członkiem międzynarodowego jury.
2005.06.02-05. Hanower. Wystawa NAPOSTA. Kol. Marek Zbierski (Poznań) za eksponat
„Polskie taryfy pocztowe 1918-1939, zbiór
tabel i dokumentów” otrzymał medal złoty.
2005.06.04. Poznań. W gościnnej sali Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul. Kramarska 2, odbyło się kwartalne
spotkanie Klubu “Święty Gabriel”, w którym
uczestniczyło ok. 30 osób z całego kraju.
2005.06.07. Wągrowiec. Z okazji 40-lecia
Koła PZF w Wągrowcu, w świetlicy urzędu
pocztowego odbyło się spotkanie członków
Koła, w którym uczestniczyli Dyrektor RUP
Piła Roman Ćwikieł i Naczelnik UP Wągrowiec
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Ryszard Kręzielewski. Zorganizowano pokaz
kroniki Koła oraz fragmentów eksponatów
jego członków. Z okazji jubileuszu wydano
jednodniówkę, w której opisano początki Koła,
podano statystykę członków oraz wymieniono
organizowane przez Koło pokazy. Przedstawiono także filatelistyczne pamiątki z Wągrowca.
Serdecznie gratulujemy Kolegom z Wągrowca
i życzymy dalszych osiągnięć.
2005.06.07. Poznań. W Sali Konferencyjnej RUP (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty
w Poznaniu, ul. Kościuszki 77, sala nr 6) spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne. Kol. Ludwik
K. Malendowicz przedstawił referat Budowa
eksponatu filatelistycznego – klasa całostek
pocztowych. Żywa dyskusja w czasie spotkania. Udział 8 kolegów.
2005.06.11-19. Częstochowa. Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Jubileusz 350-lecia obrony Jasnej Góry”. Udział wystawców z Okręgu
Wielkopolskiego PZF. Bogumił Ciesielski (Poznań) za eksponat „Alpinizm” otrzymał medal
duży pozłacany (82 pkt.), Władysław Ługowski
(Leszno) za „Katalog znaków wodnych papierów stemplowych i papierów listowych” – medal duży pozłacany (LIT, 82 pkt.) i Grand Prix
w Klasie Literatury Filatelistycznej, ten sam autor za „Katalog sygnet na ziemiach polskich od
XVIII wieku” – medal duży pozłacany (LIT, 82
pkt.), za „Katalog weksli na ziemiach polskich
od XVIII wieku” – medal pozłacany (LIT, 78
pkt.), za „Lwów – opłaty lokalne na papierach
stemplowych” – medal srebrny (eksponat jednoekranowy) (71 pkt.); Janusz Dzyr (Leszno) za
„Ochrona przeciwpożarowa w obronie życia
i mienia” – medal pozłacany (78 pkt.), Bogdan
Michalak (Poznań) za „Święty Gabriel – Informator Klubowy” – medal pozłacany (LIT, 76
pkt.), Zdzisław Glapiak (Leszno) za „Maryjność
narodu polskiego na znakach pocztowych”
– medal brązowy (55 pkt.) oraz za „Ośrodek
kuratorski w Lesznie” – medal brązowy (LIT,
59 pkt.), Tomasz Jarczewski (Rawicz) za „Jan
Paweł II – polskie znaki pocztowe, VI wizyta”
– medal posrebrzany (MŁ, 64 pkt.), Michał Jarczewski (Rawicz) za „Polskie okolicznościowe
nalepki polecenia na całościach pocztowych”
– medal posrebrzany (MŁ, 61 pkt.).
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2005.06.11. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2005.06.12. Iłowiec. Filatelistyczna Msza
Święta, w której uczestniczyło ok. 25 osób,
głównie członków kół PZF Mostostal i PAN
w Poznaniu. Mszę odprawił członek Koła
przy Mostostalu, Ksiądz Mateusz Tonder. Po
nabożeństwie na plebanii miało miejsce spotkanie filatelistów przy kawie. Podczas tego
spotkania prezes ZOW PZF wręczył przyznane
przedstawicielom obu kół honorowe odznaki
Związku. Koło Mostostal: Andrzej Rogowski
– złota, Roman Nowakowski – srebrna, Ksiądz
Mateusz Tonder – brązowa; Koło PAN: Narcyz
Piślewski – brązowa. Spotkanie przeciągnęło
się do późnych godzin wieczornych.
2005.06.19-23. Oława. Krajowa Wystawa Filatelistyczna „770 lat lokacji Oławy
i 50 lat Koła PZF w Oławie”. Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego PZF: Ryszard
Prange (Poznań) za „Raport o koszykówce”
– klasa honorowa, Leon Skromny (Leszno) za
„Mikołaj Kopernik – jego życie i dzieło” – medal posrebrzany (62 pkt.).

WWF 42/3 (2005)

Czerwiec 2005
Ukazał się kolejny, 83 numer „Informatora
Klubowego Święty Gabriel”. Zeszyt ten to
pierwszy numer, jaki ukazał się po śmierci
naszego ukochanego Papieża. Stąd też otwiera
go pożegnanie Jana Pawła II, wielkiego Papieża
i Polaka. Zeszyt ten, podobnie jak poprzedni,
ma kolorową okładkę oraz zawiera kolorową
4-stronicową wkładkę, a liczy 24 strony (nie
licząc wkładki i okładki). W numerze znajdują
się opracowania kol. Bogdana Michalaka:
„Pożegnanie Ojca Świętego”, „Święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze przez Jana
Pawła II” (od dawna kontynuowany, bardzo
interesujący temat), „Elżbieta Łokietkówna”,
„Mikołaj Rej z Nagłowic” oraz „Polonijne
wydania pocztowe w Wielkiej Brytanii”. Wojciech Lewandowski zamieścił opracowanie
„Ksiądz Bronisław Markiewicz – opiekun osieroconej i opuszczonej młodzieży”, a kol. Arkadiusz Waliński dalszy ciąg opracowania
„Jan Paweł II na znakach pocztowych”. Kol.
Bogdan Michalak zamieszcza także kolejny
odcinek „Poczty Magistralnej”, wykaz nowości
o tematyce religijnej oraz szerokie streszczenie
w języku niemieckim. Serdecznie gratulujemy
kolejnego ciekawego zeszytu.
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2005.04.15. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp.
z. o.o. w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 37 mm. Na obwodzie napis: „125 LAT
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POZNANIU
CZAS RATOWANIA ZABYTKÓW POZNAŃ
2. MPK 15-04-05”. Na rysunku zabytkowy
tramwaj i autobus. Datownik ze zmienną datą.
Autorem projektu jest Andrzej Krynicki.
2005.04.21. UP 61-890 Poznań 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję
Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły,
o średnicy 40 mm. Na obwodzie napis: „LXII
MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN W SZACHACH 21.04.2005 POZNAŃ 1”. W środku
rysunek figury szachowej króla. Autorem projektu jest Andrzej Krynicki.
2005.04.22. UP 64-940 Trzcianka. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
wpisany w prostokąt o wymiarach 40 × 30 mm,
z następującą treścią: „Olimpiady Specjalne
Polska Wielkopolskie – Poznań 22.04.2005.
Trzcianka”. Rysunek przedstawia logo imprezy.
Autorem projektu jest Romuald Synakiewicz.
2005.04.30. UP 64-200 Wolsztyn 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie. Datownik
okrągły, o średnicy 40 mm, z następującą treścią: „PARADA PAROWOZÓW 30.04.2005
WOLSZTYN 1”. W środku rysunek czoła parowozu. Autorem projektu jest Dariusz Gulowaty.
2005.04.30. UP 62-800 Kalisz 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu. Datownik okrągły,
o średnicy 39 mm, przedstawiający logo imprezy. Na obwodzie napis: „45. Kaliskie Spotkania
Teatralne 30.04.2005 Kalisz 1”. Datownik
zaprojektował Wojciech Stefaniak.
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2005.0504. UP 61-740 Poznań 9. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję
Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły,
o średnicy 40 mm. Na obwodzie napis: „WIELKOPOLSKI DZIEŃ STRAŻAKA 04.05.2005
POZNAŃ 9”. W środku rysunek z odznaki
strażackiej.
2005.05.13. UP 64-100 Leszno 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie. Datownik okrągły,
o średnicy 35 mm, z następującą treścią: „XXX
Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa
Polski w Klasie Otwartej 13 05 2005 Leszno 1”.
Datownik ze zmienną datą. Autorem projektu
jest Sławomir Tomków.
2005.05.14. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik
prostokątny, o wymiarach 40 × 27 mm, następującym napisem: „GIMNAZJUM I LICEUM
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO ODSŁONIĘCIE POSĄGU PATRONA 14.05.2005
Poznań 2”. W środku rysunek patrona szkoły.
Projektantem datownika jest prof. Andrzej
Jeziorkowski.
2005.04.15. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp.
z. o.o. w Poznaniu. Datownik owalny, o wymiarach 40 × 30 mm. Na obwodzie napis: „125
LAT KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POZNANIU
CZAS RATOWANIA ZABYTKÓW 15.05.2005
POZNAŃ 2 MPK”. Na rysunku zabytkowy
tramwaj i autobus zwany „ogórkiem”. Autorem
projektu jest Andrzej Krynicki.
2005.05.18. UP 63-800 Gostyń Poznański 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Dyrekcję Okręgu Poczty w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy 40 mm,
z następującym napisem na obwodzie: „85.
ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II 18.05.2005 GOSTYŃ POZNAŃSKI 1”,
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w środku napis „TOTUS TUUS”. Datownik
został graficznie adaptowany przez Andrzeja
Krynickiego.
2005.05.18. UP 63-200 Jarocin Poznański 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu. Datownik prostokątny z okrągłą górą,
o wymiarach 42 × 30 mm, z następującym
napisem na obwodzie: „85. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II 18.05.2005
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JAROCIN POZNAŃSKI 1”; w środku rysunek
przedstawiający Ojca Świętego przed figurką
MB z Lourdes. Datownik projektował Jerzy
Kwiatkowski.
2005.05.18. UP 63-900 Rawicz 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie. Datownik
okrągły, o średnicy 39 mm, z następującym
napisem na obwodzie: „85. ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II *1920 +2005

75

RAWICZ 1 18.05.2005”; w środku rysunek
z podobizną Ojca Świętego. Datownik projektował Jacek Jarczewski.
2005.05.24. UP 64-200 Wolsztyn 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie. Datownik
wpisany w prostokąt o wymiarach 40 × 30 mm,
z następującą treścią: „Olimpiady Specjalne
Polska Wielkopolskie – Poznań 24.05.2005.
Wolsztyn”. Rysunek przedstawia logo imprezy.
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Autorem projektu jest Romuald Synakiewicz.
2005.05.29. UP 66-600 Krosno Odrzańskie 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Gminę Krosno Odrzańskie. Datownik
okrągły, o średnicy 40 mm, i następującej
treści: „NIECH WIE CAŁY ŚWIAT – KROSNO
ODRZAŃSKIE MA 1000 LAT 29.05.2005
KROSNO ODRZAŃSKIE 1”. W środku zarys
panoramy miasta i herb.
2005.06.04. UP 62-200 Gniezno 1. Datow-
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nik okolicznościowy przygotowany przez DOP
w Poznaniu. Datownik okrągły, o średnicy
40 mm, z następującą treścią: „SPOTKAJMY
SIĘ U ŹRÓDŁA LEDNICA 2000 NA BRZEGACH JEZIORA LEDNICA 04.06.2005 GNIEZNO 1”. W środku rysunek ryby. Projektantem
datownika jest Arkadiusz Kozłowski.
2005.06.04. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty w Poznaniu. Datownik
owalny, o wymiarach 29 × 39 mm, z napisem:
„MIĘDZYNARODOWY FESTYN INTEGRACYJNY DZIECI-DZIECIOM 04.06.2005 POZNAŃ
1”. W środku rysunek znaczka PKP w dłoniach
dziecka. Projektantem datownika jest Andrzej
Krynicki.
2005.06.09. UP 63-800 Gostyń Poznański 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty w Lesznie.
Datownik okrągły, o średnicy 35 mm. Wokół
koła napis: „MŁODZIEŻOWY INDYWIDUALNY PUCHAR ŚWIATA W KRĘGLARSTWIE
09.06.2005 GOSTYŃ POZNAŃSKI 1. W środku logo imprezy. Projektantem datownika jest
Andrzej Dudek.
2005.06.11. UP 61-890 Poznań 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty w Poznaniu. Datownik
półokrągły, o średnicy 40 mm, z napisem na
obwodzie: „IV FESTYN CHARYTATYWNY NIEBIESCY DZIECIOM 11.06.2005 POZNAŃ 1”.
W środku stylizowany rysunek przedstawiający
dziecko z kwiatkiem, z napisem „Wszystko dla
dzieci”. Projekt przygotował Andrzej Krynicki.
2005.06.17. UP 62-270 Kłecko. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Urząd
Miasta Kłecko. Datownik okrągły, o średnicy
40 mm, z napisem wokół: „750 LAT LOKACJI
KŁECKA 17.06.2005 KŁECKO”. W środku rycina znaku miasta. Projektantem datownika jest
dr Artur Świtalski.
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2005.06.19. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty w Poznaniu. Datownik
ośmiokątny, wpisany w okrąg o wymiarach
35 × 35 mm, z napisem: „15 LAT WESOŁEGO
TRAMWAJU „Promyk słońca” 19.06.2005
POZNAŃ 2”. W środku rysunek uścisku dłoni.
Projektantem datownika jest Andrzej Krynicki.
2005.06.19. UP 63-900 Rawicz 1. Datownik okolicznościowy wydany przez Urząd Miasta i Gminy Rawicz. Datownik okrągły, o średnicy 35 mm, z napisem na okręgu: „X-LECIE
OKRĘGU LESZCZYŃSKIEGO KURKOWYCH
BRACTW STRZELECKICH RP 19.06.2005
Rawicz 1”. W środku odznaka Zjednoczenia
Bractw Strzeleckich RP. Datownik projektował
Jacek Jarczewski.
2005.06.25. UP 89-310 Łobżenica. Datownik okrągły, o średnicy 38 mm, z napisami:
„PODRÓŻ SENTYMENTALNA 25.06.2005
ŁOBŻENICA zjazd byłych mieszkańców”. Autorką projektu jest Ewa Frankowska.
2005.06.26. UP 62-330 Nekla. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Urząd
Miasta i Gminy. Datownik okrągły, o średnicy
40 mm, z następującą treścią: „600-LECIE NEKLI 26.06.2005 NEKLA”. Autorami projektu są
Artur Kaczmarski i Michał Wypych, a adaptację wykonał Andrzej Krynicki.
2005.06.30. UP 63-200 Jarocin Poznański 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu.
Datownik owalny, o wymiarach 28 × 38 mm,
z następującym napisem na obwodzie: „130
ROCZNICA URUCHOMIENIA LINII OLEŚNICKO GNIEŹNIEŃSKIEJ 30.06.2005 JAROCIN
POZNAŃSKI 1”. W środku rysunek parowozu.
Datownik projektował Tomasz Gąsławski.
Kazimierz Krawiarz
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OKOLICZNOŚCIOWE NALEPKI POLECENIA
Reprodukujemy okolicznościowe nalepki
polecenia wprowadzone w II kwartale 2005 r.
w Wielkopolsce. Nalepki R wydano w nakładzie 2000 sztuk. Natomiast wyjątkowo, po
5000 sztuk, w UP Poznań 2 z okazji 125 lat ko-
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munikacji miejskiej (15.04.2005) i 80 lat komunikacji autobusowej w Poznaniu (14.04.2005).
Stosowano je w urzędach pocztowych aż do
wyczerpania nakładu.
Kazimierz Krawiarz
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POZNAŃSKIE ZESZYCIKI POCZTY POLSKIEJ
Miłą niespodzianką są dwa zeszyciki znaczkowe ze znanymi obiegowymi znaczkami
o nominale 1,30 zł z widokiem Biblioteki Raczyńskich i pomnika Hygei, jakie przygotowała
dla wygody klientów Poczta Polska. Zawierają
one po pięć lub dziesięć egzemplarzy tego
znaczka.

Reprodukujemy pierwszą i czwartą stronę
obu tych zeszycików. W środku na trzeciej
stronie umieszczony jest aktualny „Cennik
opłat za niektóre usługi pocztowe”, a na trzeciej
wklejone zostały paski pięciu lub dziesięciu
wspomnianych znaczków. Nie zapomnijmy
o kupnie tych estetycznych zeszycików.
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
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POCZET WYBITNYCH FILATELISTÓW
JEAN-BAPTISTE PHILIPP CONSTANT MOENS (1833-1908)
W poprzednim numerze WWF przedstawiłem czytelnikom Luciana Francois Hanciau,
uważanego za ojca naukowej filatelistyki. Jego
życie i działanie związane było z osobą innego
belgijskiego filatelisty – Jeana-Baptisty Moensa.
Przyjrzyjmy się tej barwnej i ciekawej postaci.
Moens urodził się 27 maja*
1833 r. w Tournai (Belgia). Był
księgarzem, wydawcą, drukarzem
oraz autorem i współautorem licznych publikacji filatelistycznych.
Nic nie zapowiadało, iż Moens zainteresuje się znaczkami.
Ale w 1852 r. jego stały klient
w księgarni – a był nim Hanciau
– poprosił go o pozostawianie
znaczków z przesyłek. Po kilku
dniach odwiedził go, aby zapytać,
czy sprzedawca ma jakieś znaczki. Moens pokazał mu kilkadziesiąt znaczków, ale oświadczył, że ich nie odda
– sam połknął bakcyla zbieractwa znaczków.
Wkrótce po tym Moens zaczął wystawiać
znaczki w oknie księgarni. Jego kolekcja powiększała się bardzo szybko, ale w końcu przekazał ją Hanciau, który w międzyczasie został
jego szwagrem. Moens natomiast poświęcił się
głównie literaturze filatelistycznej.
W 1862 r. Moens wydał pierwszy katalog,
jaki ukazał się w Belgii. Był to „Manuel du
collectionneur de timbres-poste on nomenclature générale de tous les timbres adoptés dans
divers pays de l’univers”, Bruxelles, 1862”. W
tym samym roku wydał „De la falsification des
timbres-poste on nomenclature générale de
touses les imitations et falsifications ainsi que
des divers timbres d’essais de tous pays”, Bruxelles, 1862” – jedno z pierwszych w świecie
opracowań dotyczących fałszerstw znaków

80

pocztowych. Od 1863 r. wydawał katalog
„Le Timbre-Poste”. 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”, pismo
o znakach fiskalnych. Pierwszy
jego numer ukazał się 1 stycznia
1874 r. – do 1896 r. ukazało się
28 jego tomów.
W 1877 r. Moens zaczął wydawać serię katalogów-broszur
poświęconych znaczkom różnych
krajów. Ich autorem był najczęściej Hanciau, ale niektóre z nich
wyszły spod ręki Moensa. Przykładem tego jest opracowanie „Timbres de Natal”, autorstwa Anglika
Walkera i Moensa, jakie ukazało
się około roku 1900 w Brukseli.
Wkład Jeana-Baptisty Moensa w rozwój
filatelistyki w jej początkowym okresie jest
niebywały. Wszystkie wydawnictwa Moensa
były niezwykle starannie i bogato ilustrowane.
Przez lata Jego wydawnictwa były podstawą
zbieractwa znaków pocztowych. O ile Luciana Francois Hanciau uważa się za ojca
naukowej filatelistyki, to Jeana-Baptistę Moensa
w literaturze filatelistycznej określa się „ojcem
filatelistyki”.
Zmarł 28 kwietnia 1908 r.
* Janik podaje kwiecień

Źródła:
Corneille Soeteman SA: History of Belgian Philately.
1998
Janik B.: Díky, pane Moensi. Strona www.japhila

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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ZE ŚWIATA ODWROTEK
REPUBLIKA DOMINIKANY
„To najpiękniejsza ziemia, jaką ludzkie
oczy kiedykolwiek widziały” – to słowa Krzysztofa Kolumba po wylądowaniu 5 grudnia
1492 r. na wyspie Hispaniola, której część
zajmuje obecnie Republika Dominikany, mająca za sąsiada Haiti. Kolumb nie mógł wyjść
z podziwu dla rdzennych mieszkańców tej
wyspy, jakimi byli Arawakowie, czemu dawał
wyraz w swych listach do króla. Hispaniola
odegrała olbrzymią rolę w poznawaniu (może
właściwszym określeniem byłoby – „podbijaniu”) Nowego Świata przez Hiszpanów. Na
wyspie przebywali w czasie swych wypraw
m.in. Juan Ponce de Leon, Valasquez, Cortez,
Balboa, a nawet Sir Francis Drake. Dominikana
poszczycić się może najstarszym miastem na
półkuli zachodniej, najstarszym uniwersytetem,
katedrą, a nawet ruinami najstarszego szpitala.
Znajduje się tam najwyższy szczyt Karaibów
– Pico Duarte, o wysokości 3175 m n.p.m.,
oraz największa depresja tego regionu – jezioro
Enriquillo (44 m p.p.m). Jednocześnie była to
najstarsza stała kolonia Europejczyków. Krzysztof Kolumb przebywał na wyspie również
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w czasie swojej IV wyprawy – wylądował tam
29 czerwca 1502 r.
Znamy kilka odwrotek znaczków obiegowych z tego egzotycznego kraju. Pierwsza
odwrotka jest chyba bardzo rzadka – choć
przez kilka lat interesuję się tymi ciekawostkami, nie widziałem jeszcze jej reprodukcji.
Jest to znaczek oznaczony w katalogu Scotta
#11d, o wartości 1 reala, z godłem Republiki,
w kolorze czarnym i niebieskim, na którym
znajduje się odwrócony napis. W katalogu
Scotta znaczek ten nie jest wyceniony; także
Sellinger w swoim katalogu nie podaje żadnych
bliższych informacji o tym walorze.
Kolejne odwrotki Republiki Dominikany
związane są z 7-znaczkową serią wydaną
w 1902 r. z okazji 400-lecia założenia obecnej
stolicy – San Domingo. Były one drukowane
w Hamilton Bank Note Co., w Nowym Jorku.
Są to następujące znaczki, które znane są tylko
jako czyste (w nawiasie ceny wg Scotta):
Sc #144a, 1 centavos, Francisco Sanchez, kolory zielony i czarny (3,25 $)
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Sc #145a, 2c, Juan Pablo Duarte, szkarłatowy
i czarny (3,25 $)
Sc #146a, 5c, Juan Pablo Duarte, niebieski
i czarny (3,25 $)
Sc #148a, 12c, Ramon Mella, purpurowy
i czarny (3,25 $)
Sc #149a, 20c, Ramon Mella, różowy i czarny
(3,25 $)
Sc #150a, 50c, Fort Santo Domingo, brązowy
i czarny (3,25 $)
W katalogu Michla seria tych znaczków
nosi numery 101-107.
Odwrotki te, jak podaje Sellinger, ukazały
się w liczbie ponad 200 egzemplarzy (określa
je literą D). Znaczki te oferowane są na aukcjach w komplecie za ok. 150-200 $ (Cherrystone 2004-11-15). Na e-bayu nr 145a osiągnął
ostatnio cenę ok. 60$.
Znaczki te są bardzo ciekawe dla tematyków. Poza portretami prezydentów, znajdują
się na nich żaglowce, widoki tubylców – Indian, radiolinia i słup telekomunikacji, posła-
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niec konny i lokomotywa, pochodnia (znicz)
i stara żarówka.
Poza wspomnianymi powyżej, istnieje jeszcze jedna odwrotka Dominikany, która pojawiła się w 1975 r. Jest to odwrotka znaczka Sc
#C256, o wartości 10 c, wydana z okazji Bożego Narodzenia. Katalogi nie podają żadnych
bliższych informacji o tej odwrotce. Sellinger
oznacza ją numerem #8.
Życzę wszystkim zbieraczom choćby jednego takiego waloru.
Źródła:
Katalogi aukcyjne firm Shreves Philatelic Galleries,
Inc. USA, Greg Manning, USA i Cherrystone,
USA.
Katalog Michel
Scott 1998 Classic Specialized Catalogue 1840-1940
Sellinger M.: Sellinger’s Inverted Stamps of the World
Catalogue (The Author, White Plains, New York,
1994-1995)

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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WĘDKARSTWO
NA POLSKICH WYDAWNICTWACH POCZTOWYCH
CZĘŚĆ I
Łowieniem ryb człowiek zajmuje się od
niepamiętnych czasów. Przez wieki czynność
ta służyła głównie zaspakajaniu potrzeb konsumpcyjnych. Później, już w czasach nowożytnych, stała się ulubioną zabawą arystokracji
i bogatego mieszczaństwa. Dopiero w XIX w.
nastąpił rozwój ruchu wędkarskiego, dając
początek zorganizowanemu wędkarstwu. Jego
kolebką była Anglia. To tam zawiązywały się
pierwsze kluby i towarzystwa, które łączyły
„łowy rozrywkowe” ze sportowymi, nadając
wędkarstwu wymiar uniwersalny. Ich członkowie ustalali własne zasady i reguły połowu,
z wnoszonych składek zakładali hodowle
– głównie ryb szlachetnych, zarybiali rzeki
i działali na rzecz ich ochrony. Rozwijały się
wytwórnie produkujące sprzęt na potrzeby
wędkarstwa, powstawała fachowa literatura,
moda i zwyczaje. Sportowy połów stał się
pasjonującym hobby dla wielu znanych osobistości tamtych czasów.
Wkrótce ruch ten objął całą zachodnią Europę. W drugiej połowie XIX w. dotarł również
do Polski. Szacuje się, że dzisiaj mamy w kraju
około miliona wędkarzy zrzeszonych i kilkaset tysięcy niezorganizowanych. Dla wielu
wędkowanie to nie tylko wielka przygoda, ale
nade wszystko sposób na życie. Obcowanie
z przyrodą sprzyja bowiem pokonywaniu stresu i napięć wynikających z trudów dnia codziennego. W ostatnim czasie, choć ciągle zbyt
wolno, poszerza się działalność organizacyjna
– zawiązują się towarzystwa regionalne i kluby
specjalizujące się w połowie określonych gatunków. Powstają kolejne łowiska komercyjne,
rozrasta się profesjonalny rynek, wzrasta liczba
przedstawicielstw handlowych światowych
producentów sprzętu wędkarskiego. Współ-
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czesne wędkarstwo to także dziedzina sportu,
w której nasze drużyny na arenie międzynarodowej odnoszą znaczące sukcesy.
Na pewno wielu czytelników interesuje, jak
nasze wędkarstwo prezentowane jest w rodzimych wydawnictwach pocztowych. To właśnie
te walory, dzięki odpowiedniemu doborowi
ilustracji, ciekawej stylistyce graficznej bądź
opisie, opatrzone niekiedy okolicznościowym
datownikiem i wysyłane w świat, nierzadko
w tysiącach egzemplarzy, są wspaniałą formą promocji i popularyzacji naszego hobby.
Niestety, przez wiele lat projektanci znaczków
i kart pocztowych jakby nie zauważali tej tematyki. Brak należytego zainteresowania wykazywały też organizacje wędkarskie. Wystarczy
wspomnieć, że ukazała się dotąd tylko jedna
seria poświęcona stuleciu wędkarstwa polskiego oraz trzy inne znaczki i całostka pocztowa,
wprawdzie z motywem wędkarskim, lecz wydane na inną okoliczność. Nieco lepiej było
z datownikami okolicznościowymi. Sądzę
jednak, że oczekiwania środowiska w tym
względzie nie mogą być satysfakcjonujące.
Dopiero ostatnio, w wyniku wprowadzenia
do obiegu pocztowego kartek beznominałowych (tzw. korespondentek), wydawanych przez
Rejonowe Urzędy Poczty Polskiej, pojawiła się
możliwość szerszego zaistnienia tematyki wędkarskiej w filatelistyce. Skwapliwie wykorzystało
tę szansę kilku wędkarzy, najczęściej filatelistów.
Zaczęły ukazywać się bardzo interesujące kartki
i datowniki upamiętniające różne regionalne
imprezy sportowe i obchody rocznicowe, wydawnictwa nawiązujące do historii wędkarstwa,
propagujące atrakcyjne łowiska itp. Inicjatywę
wykazują tu także niektóre koła wędkarskie.
Zaczęto nadrabiać stracony czas.
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Jako jeden z miłośników i propagatorów
wędkarstwa, a jednocześnie prekursor tej tematyki na wystawach filatelistycznych (zbiór
pt. Wędkarstwo – hobby, sport, wypoczynek
zadebiutował na wystawie w 1972 r.) dokonałem zestawienia oficjalnych wydawnictw pocztowych z motywem wędkarskim, jakie ukazały
się do końca III kwartału 2004 r. Prezentuję je
chronologicznie według daty wydania.
Niektóre opatrzyłem krótkim komentarzem
dotyczącym motywu, powodu bądź okoliczności wprowadzenia ich do obiegu pocztowego.

datownik okolicznościowy – I Wędkarskie Rzutowe
Mistrzostwa Świata

1960
Był to wyjątkowy rok dla polskiego wędkarstwa. Po raz pierwszy bowiem tematyka
ta zaistniała na wydawnictwach pocztowych
– ukazały się trzy datowniki okolicznościowe.
Zaledwie dwa lata po przystąpieniu PZW
do Międzynarodowej Konfederacji Wędkarskiej (CIPS) powierzono nam zorganizowanie
dwóch światowych imprez sportowych.
Sport rzutowy to konkurencja wymyślona
przez Amerykanów już w końcu XIX w. Długo
w Europie nie mogła znaleźć naśladowców.
Pierwszą próbą jej popularyzacji była demonstracja rzutów odległościowych na II Pokazie

Wędkarskim w 1911 r. w Wiedniu. Dopiero
po II wojnie światowej i po licznych modyfikacjach dyscyplinę rzutową zaczęto uprawiać na
szerszą skalę w krajach europejskich. W Polsce pierwsze mistrzostwa krajowe odbyły się
w Gdańsku w 1953 r. Nasza drużyna narodowa
brała też udział w I Mistrzostwach Europy w Zurychu w 1959 r., zdobywając brązowy medal.
Jest tradycją, że przy okazji wielkich światowych imprez organizowane są kongresy Międzynarodowej Federacji Sportu Wędkarskiego
– CIPS. Polska, członek tej Federacji od 1958 r.,
była organizatorem VIII Kongresu w 1960 r.

Kraków 1 – stempel ręczny, wykonany oddzielnie na
każdy dzień, stosowany od 16 do 18 VII 1960 r. Zwyciężyła ekipa NRD, a polska reprezentacja zdobyła
srebrny medal.

datownik okolicznościowy – VIII Kongres CIPS, Warszawa, 1960 r.

Warszawa 1 – stempel ręczny, wykonany oddzielnie na każdy dzień, stosowany od 14 do 16 IX 1960 r.
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datownik okolicznościowy – VII Wędkarskie Gruntowe
Mistrzostwa Świata, Gdańsk

którym w ramach „demokratyzacji sportu” podjęto decyzję o powołaniu Polskiego Związku
Wędkarskiego (PZW), największej organizacji
wędkarskiej w kraju. 15-lecie istnienia PZW
upamiętniono dwoma datownikami.
1966-1967
datowniki okolicznościowe

Gdańsk 1 – stempel ręczny jednodniowy, stosowany
18 IX 1960 r.
Klasyfikacja drużynowa: Belgia, Francja, NRD. Nasza
drużyna, startując po raz trzeci na mistrzostwach świata,
w Gdańsku zajęła 8 miejsce. Wcześniej, zarówno na
mistrzostwach w Belgii (1958), jak i Szwajcarii (1959),
zajęliśmy dwukrotnie 10 miejsce na 13 startujących
wówczas reprezentacji narodowych.

1965
W dniu 19 marca 1950 r. odbył się w Warszawie Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów
Związku Sportowych Tow. Wędkarskich, na

Międzyrzecz Wlkp – stosowany 18 IX 1966 r.
stempel ręczny, jednodniowy

datowniki okolicznościowe – XV lat Polskiego Związku
Wędkarskiego

Skwierzyna – stosowany 23 i 24 IX 1967 r. stempel ręczny, wyk. oddzielnie na każdy dzień stosowania
Warszawa 1 – stempel ręczny, wykonany
oddzielnie na każdy dzień, stosowany 24-25 IV 1965 r.

Niewiele jest imprez wędkarskich o charakterze cyklicznym, mogących poszczycić się
wieloletnią tradycją, a jeszcze mniej tych, które

Warszawa 2 – datownik mechaniczny (wirnik) stosowany przez dwa
miesiące (kwiecień–maj 1965 r.)
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datownik okolicznościowy „Wystawa Filatelistyczna
– Olsztyn”

Olsztyn 1 – stosowany 8-15 X 1967 r.; stempel ręczny
z wymienną datą

upamiętniają wydawnictwa pocztowe. Do
takich należy bez wątpienia Festyn Wędkarski
„ZŁOTA RYBKA”.
Festyn organizowany przez miejscowych
działaczy PZW, i to już od 1962 r. Imprezie
przez lata patronowała „Gazeta Zielonogórska”. Miejscem sportowej rywalizacji setek
wędkarzy były rzeki: Odra, Bóbr i Warta. Jego
kolejne edycje przeprowadzono w Zielonej
Górze, Santoku, Międzyrzeczu, Skwierzynie,

znaczek pocztowy, nr. katal. 1718
nominał 0,60 zł, nakł. 1680 tys.
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Kargowej, Gorzowie Wlkp., Głogowie, Krośnie
Odrzańskim, Nowej Soli i Cigacicach. Piszę
o tym festynie w czasie przeszłym, bowiem
impreza ta zniknęła już z kalendarza ogólnopolskiego.
Znane są jeszcze cztery inne kasowniki z lat
1968-1971, które nie zostały zamieszczone
w katalogu Polskich Stempli A. Myślickiego
i tym samym nie są oficjalnymi wydawnictwami pocztowymi.
1968-1969
Zarówno wędkarstwo, jak i sami wędkarze
byli inspiracją dla wielu malarzy, szczególnie
europejskich. Znaleźć ich można w twórczości
takich znanych artystów, jak: A.S. Stjepanow,
W.G. Peroff, W.J. Makowski, T. Krój, C. Spitzweg, A.J. Ostrowski, I. Rupniewski, H. Zatzka,
C.M. Worowlew itd. Wiele ich dzieł prezentowanych jest w wydawnictwach pocztowych
na świecie.
Pierwszym polskim znaczkiem z wędkarzem jest walor przedstawiający obraz wielkiego malarza i grafika Leona Wyczółkowskiego
(1852-1936) „Rybak”, wydany w serii „Malar-

druk. arkusiki (4 znaczki + 2 przyw.)
wprowadzony 1 X 1968 r.
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stwo Polskie”. Całość uzupełnia piękna kartka
analogiczna.

1971
datowniki reklamowe – sezonowe

Pisz – stempel z wymienną datą stosowany od 15 VI do 30 IX 1971 r.

datownik z okazji „Pokazu Znaczka”
na karcie analogicznej UP Kraków 1,
stosowany 16 X 1969 r.
Wiartel – stempel z wymienną datą stosowany od
15 VI do 30 IX 1971 r.

1970
Poczta Polska wprowadza pierwsze datowniki sezonowe reklamujące stanice wędkarskie
na Mazurach.

1972
datownik okolicznościowy – otwarcie
sezonu wędkarskiego

datownik reklamowy – sezonowy

Mikołajki k. Mrągowa – stempel z wymienną
datą stosowany od 15 VI do 30 IX 1970 r.
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Terespol n. Bugiem – stosowany 23 IV 1972 r.
stempel jednodniowy
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datownik reklamowy – sezonowy

1975
znaczek pocztowy z serii
„Telewizyjne filmy dziecięce – Jacek i Agatka”.

Płociczno-Tartak – stos. od 1 VI do 30 IX 1972 r.
stempel ze zmienną datą

Nr katal. 2246, nominał 1,00 zł; wprowadzony do obiegu
30 VIII 1975 r., nakład 10.450 tys.

1977
1974

1979

znaczek pocztowy z cyklu „Polski drzeworyt ludowy”

datownik okolicznościowy – Międzynarodowa
Wystawa Filatelistyczna „JUPHILEX”

Nr katal. 2203, nominał 1,00 zł, wprowadzony do obiegu
30 XI 1974 r.; nakład wielomilionowy. Scena nawiązuje
do wielowiekowej tradycji połowów wędkowych, które
jeszcze w połowie XIX w. były ulubioną rozrywką zarówno arystokracji, jak i bogatego mieszczaństwa. Drzeworyt
nieznanego autora, pochodzący z „Koła Rycerskiego”
Bartosza Paprockiego z 1575 r.

Warszawa 1 – stempel jednodniowy

datownik reklamowy – sezonowy

Wystawa hobbystów
datownik okolicznościowy

UPT Wilkasy – stempel ze zmienną datą stosowany
w okresie 07 IX 1974 r.

Chodzież 3 – datownik jednodniowy
stosowany 4 VI 1977 r.
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datownik reklamowy – sezonowy

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.

Mikołajki k. Mrągowa – stempel stosowany ze zmienną
datą w okresie 1 VII-30 IX 1977 r.

Wydawnictwa jubileuszowe z okazji 100-lecia wędkarstwa polskiego
datowniki okolicznościowe

Program
11 października 2005, Ludwik K. Malendowicz: Analiza eksponatu tematycznego dr.
Marka Bottu (Belgia) „Jeśli chcesz iść za mną:
ewolucja życia zakonnego”
25 października 2005, Ludwik K. Malendowicz:
Analiza eksponatu Klasy Mistrzowskiej FIP
J. Sinfielda „Wąsy, brody, bokobrody”
15 listopada 2005, Marek Zbierski – prezentacja eksponatu: „Dokumentacja obrotu pocztowego w Polsce V.1924 r. – IX.1939 r.”
29 listopada 2005, Janusz Jaskulski – prezentacja eksponatu: „Wędkarstwo – historia
i współczesność”
13 grudnia 2005, Mieczysław Rożek – prezentacja eksponatu: „Ku szczytom gór”

Kraków 1 – stempel jednodniowy stosowany 8 VII
1979 r.

10 stycznia 2006, Ludwik K. Malendowicz
– prezentacja eksponatu: Republika Argentyny. Całostki pocztowe 1876-1903
24 stycznia 2006, Władysław Alexiewicz:
„Lwów. Historia poczty”
14 lutego 2006, Ryszard Prange, Marek Zbierski: Opracowanie graficzne eksponatu filatelistycznego w oparciu o program WINDOWS
28 lutego 2006, Ludwik K. Malendowicz:
Opracowanie graficzne eksponatu filatelistycznego w oparciu o program COREL

Tarnobrzeg 1 – stempel jednodniowy stosowany 30 IX
1979 r.

cdn...
Janusz Jaskulski
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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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EKSPONATY TEMATYCZNE
DOTYCZĄCE CZERWONEGO KRZYŻA
W dzisiejszym odcinku mego cyklu postanowiłem przedstawić plany eksponatów
tematycznych dotyczących Czerwonego Krzyża. Wiadomo, iż ta wspaniała organizacja
interesuje wielu filatelistów, także na wystawach światowych prezentowanych jest wiele
eksponatów z tego tematu.
Moim zdaniem, najciekawszym z nich jest
opracowanie Marcela Nadala (Francja) zatytułowane „Historia i działania Czerwonego
Krzyża”. Za eksponat swój wystawca otrzymał
następujące wyróżnienia na światowych wystawach filatelistycznych: ISTANBUL’96 - LV85;
ISRAEL 98 – LV87; ESPAÑA 2000 – G90; PHILAKOREA 2002 – G90; ESPAÑA 2004 – G92.
Oto plan tego interesującego eksponatu:

Historia i działania Czerwonego Krzyża
Od powstania do 1914 roku
Bitwa pod Solferino
Pierwsza Konferencja Genewska
Emblemat
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Poprzednicy
Wojna roku 1870
Uniwersalizm Czerwonego Krzyża
Pierwsze wojny XX wieku
Pierwsza wojna światowa
Opieka nad rannymi
Ewakuacja
Szpitale
Jeńcy wojenni
Poszukiwania jeńców wojennych
Zaopatrywanie jeńców wojennych
Korespondencja jeńców wojennych
Konsekwencje
Druga wojna światowa
Początek – wojna w Hiszpanii
Opieka nad rannymi
Jeńcy wojenni
Poszukiwania jeńców wojennych
Korespondencja jeńców wojennych
Zaopatrywanie jeńców wojennych
Korespondencja jeńców wojennych
po wojnie

WWF 42/3 (2005)

Działania dla ludności cywilnej
Poszukiwania i przesiedlenia
Zaopatrzenie
Korespondencja
Ewolucja działań po 1946 roku
Działania na rzecz pokoju
Stulecie Czerwonego Krzyża
Współczesne konflikty
Wsparcie Czerwonego Krzyża
Propaganda
Wsparcie finansowe
Widzimy, iż plan ten ma aspekt raczej
historyczny. Jest on dokumentowany bardzo
dobrym materiałem – jak wiadomo, z tego
zakresu jest bardzo wiele rzadkich i cennych
walorów.
Kolejny eksponat to opracowanie Per Lindquista (Szwecja), zatytułowane „Siła ludzkości.
Ruch Międzynarodowego Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca”, za które na ŚWF
ESPAÑA 2004 wystawca otrzymał medal duży
pozłacany (LV85 pkt.). Oto plan tego opracowania:

Siła ludzkości. Ruch Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca
1. Konieczność akcji dobroczynnych
1.1. Poszanowanie życia
1.2. Bitwa pod Solferino
1.3. Henry Dunant, dobroczyńca ludzkości
1.4. Powstała największa organizacja
1.5. „Inter arma caritas” (Miłosierdzie wśród
walki)
2. Prawa ludzkości
2.1. Chorzy i ranni na polu bitwy
2.2. Wojna na morzu
2.3. Jeńcy wojenni
2.4. Cywile w czasie wojny
2.5. Dodatkowe ważne prawa i protokoły
3. Podstawowe zasady
3.1. Zapobieganie i redukowanie ludzkich
cierpień
3.2. Nie dyskryminować
3.3. Pomagać wszystkim stronom
3.4. Zachować neutralność i autonomię
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3.5. Być niezawisłym, nie działać z chęci
zysku
3.6. Tylko jeden otwarty dla wszystkich
3.7. Działać lokalnie, a myśleć globalnie
4. Ruch i jego filary podstawowe
4.1. Międzynarodowy Komitet Czerwonego
Krzyża
4.2. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
4.3. Organizacje narodowe z oddziałami
lokalnymi
4.4. Pokojowa Nagroda Nobla
4.5. Emblemat chroniący
5. Możliwe misje
5.1. Pomoc rannym
5.2. Pomaganie uwięzionym
5.3. Poszukiwanie bliskich
5.4. Operacje pomocy w miejscach katastrof
5.5. Praca z uchodźcami
5.6. Ratowanie dzieci
6. Utrzymując fundację
6.1. Edukacja jest alfą i omegą
6.2. Specjaliści – siostry Czerwonego Krzyża
6.3. Wolontariusze są najważniejsi
6.4. Połączonymi siłami
6.5. Młodzież
7. W oczach ludzkości
7.1. Public relations
7.2. Informacje o zdrowiu narodu
7.3. Zbieranie funduszy i dotacje
7.4. Dar życia
7.5. Obozy dla rozrywki i obozy poważne
8. Wiecznie trwający i zmieniający się proces
8.1. Skupianie uwagi na najsłabszych
8.2. Zagrożenia globalne i narodowe
8.3. Naturalne katastrofy wymagają systemów wczesnego ostrzegania
8.4. Nie ma końca
Mnie bardziej podoba się drugi plan – jest
ogólniejszy, zawiera mniej aspektów historycznych, podchodzi do tematu głównie prezentując cele organizacji, szkolenia oraz jej
osiągnięcia.
Ludwik K. Malendowicz
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CIEKAWE DATOWNIKI Z URZĘDU KOSCIUSKO W STANIE
MISSISIPI
Pragnę opisać kilka niezmiernie interesujących listów wysłanych, w różnych
latach, z urzędu pocztowego Kosciusko w stanie Missisipi (USA). Zaczynam od
koperty ze znaczkiem Scott
# 147 z 1870 r., wysłanej
do miejscowości Jackson
w tym samym stanie. Okrągły datownik „KOSCIUSKO
/ Miss / 10 / OCT” nie zawiera niestety roku wysłania tego listu. Nie
muszę oczywiście
dodawać, iż nazwa
urzędu „Kosciusko”
upamiętnia udział
generała Tadeusza
Kościuszki w walkach o wolność
Stanów Zjednoczonych.
Kolejna przesyłka, z całą pewnością najciekawsza
z dziś opisywanych,

to koperta-całostka Scott # U 45, wysłana jako list polecony do
Bremond w Teksasie w dniu 18 lutego 1882 r. Obok odcisków
datownika i dwu odcisków stempelka „zabójcy-killera” w kształcie
żeberek w kolorze czarnym, zawiera piękny odcisk (w kolorze
fioletowym!) specjalnego stempla polecenia z nazwą urzędu, datą
i ręcznie wpisanym numerem przesyłki w pocztowym rejestrze
„93 – 88”. Specjalne stemple polecenia nie były w owym czasie
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w Stanach Zjednoczonych normą – regułą
były raczej ręczne adnotacje pocztmistra, pisane atramentem, o wyróżnionym charakterze
przesyłki.

Na kolejnej rycinie pokazuję dwie koperty,
nieco już młodsze, wysłane z tegoż urzędu. Na
obydwóch w nazwie urzędu na stemplach tkwi
błąd, mianowicie przestawiono litery w nazwi-

sku, i w rezultacie mamy ciekawe
osobliwości: „KOSCUISKO”.
Poniżej pokazuję oba stemple dokładniej, w powiększeniu
– ten drugi to stempelek w ramce:
„KOSCUIKO / MISS”, bez daty,
użyty w dniu 1 listopada 1937 r.
do skasowania dwu znaczków
dopłaty. Widocznie list wysłany został z Ethel, Miss. Był zbyt
ciężki i opłata 3 centów była zbyt
mała, co zauważyli urzędnicy
pocztowi.
Na ostatniej ilustracji znajduje
się list wysłany w dniu 16 stycznia 1975 r. z tego samego urzędu.
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Na datowniku po lewej stronie nazwisko napisane jest prawidłowo, ale na tym po prawej
pisownia jest błędna – „KOSCIUKO”.
W sieci bez trudu znaleźć można informację, iż obecnie (a może i dużo wcześniej!)
w miejscowosci Kosciusko, Miss nie mieszka
żaden Polak. Ostatnio corocznie w urzędzie
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tym stosowane są datowniki okolicznościowe
z okazji festiwalu „Natchez Trace Festival”,
o których wspominałem przy opisie nowości
tematu „Polonica”. Dziś opisuję jednak nieco
starsze i zarazem dość niezwykłe poloniki.
Władysław Alexiewicz
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PLAC KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO
W NANCY WE FRANCJI
W tym roku miasto Nancy uroczyście obchodzi 250-lecie wybudowania Place Stanislas
(placu Stanisława) – wspaniałego arcydzieła
urbanistyki XVIII w., jednego z najpiękniejszych placów w Europie. Stanisław Leszczyński, dwukrotny król Polski, wygnany z kraju,
po wielu kłopotach osiadł we Francji. Tam
w 1736 r. otrzymał we władanie od króla
Ludwika XV, który poślubił w 1725 r. jego
córkę Marię, Księstwa Lotaryngii i Baru. Był
światłym władcą oraz mecenasem sztuk i nauk.
Na placu Stanisława od 1851 r. stoi pomnik
Leszczyńskiego autorstwa Georges Jacquet,
znany już zbieraczom ze znaczków Francji
(Mi # 761, 762).

stosowanych od 1951 r. przez różne poczty w Nancy. Plac króla Stanisława zwiedził
w czasie swej pielgrzymki do Francji w 1988 r.
papież Jan Paweł II, co upamiętnia znany datownik okolicznościowy.
W marcu 2001 r. w Nancy odbył się wiosenny salon filatelistyczny „Salon Philatelique
Nancy 2001”, uczczony wprowadzeniem do
obiegu okolicznościowych samoprzylepnych
znaczków z automatów, z widokiem pomnika, placu i lampionu. Znaczki te mają różne
nominały i były w obiegu tylko przez trzy dni,
od 21 do 23 marca. Towarzyszył im ozdobny
datownik pierwszego dnia, będący kolejnym
interesującym nas polonikiem.

Powyżej pokazuję kopertę-całostkę francuską do obiegu krajowego jako list standardowy
do wagi 20 gram, z jednokolorową ilustracją
placu króla Stanisława. Cały ten plac, wraz
z pałacem, został umieszczony w 1983 r.
przez UNESCO na liście światowego dziedzictwa. Na ilustracji po lewej stronie widać
pomnik króla i ozdobny lampion z wyraźnym
monogramem króla – „LS”. Lampion ten pokazany był na wielu stemplach wirnikowych

Poczta Francji specjalizuje się w emisjach
całostek-kopert z wydrukowanym okolicznościowym znakiem opłaty i ilustracjami nie
tylko po lewej stronie – jak np. na opisywanych
w naszym kwartalniku przez Lwa Kołosowa-Rybczyńskiego kopertach Białorusi – ale także na odwrocie koperty. Na ilustracji poniżej
podziwiać można taką całostkę, wydaną bodajże w 2003 r., z widokiem placu Stanisława,
pomnika i lampionu. Ale cała seria składa
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się z pięciu kopert o różnych ilustracjach na
awersie i wszystkich pięciu różnych ilustracji
na odwrocie każdej z nich. A więc mamy pięć
różnych całostek!
W tym roku, z okazji uroczystego 78 Kongresu Francuskiej Federacji Stowarzyszeń
Filatelistycznych, ukazał się znaczek o nominale 0,53 euro z pięknym widokiem po-
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mnika króla Stanisława i placu. Znaczek ten
ma stosowną przywieszkę. Wydany z okazji
Kongresu samoprzylepny znaczek z automatów, reprodukowany na następnej stronie, nie
zawiera elementów polonijnych – przedstawia
wzorowany na rzymskich łuk triumfalny, który
wzniesiono w Nancy przy placu na cześć
Ludwika XV.
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Sam pomnik, wraz z podpisem: „Le Place
Stanislas” i widocznym na cokole pomnika napisem: „A Stanislas Leszczynski...”, jest pięknie
pokazany na kopercie z 2005 r., też wydanej,
co widać po okolicznościowym wydrukowanym znaku opłaty, z okazji wspomnianego
kongresu filatelistów.
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Wspomniana wyżej całostka należy do serii
pięciu kopert z różnymi ilustracji i tym samym
znakiem opłaty. Na drugiej z nich zreprodukowano malowidło przedstawiające widok placu
Stanisława z lotu ptaka, dzieło artysty Pange.
Na trzeciej z kopert na ilustracji widać zamek
w Lunneville, zwany „Pałacem Stanisława”
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albo „Lotaryńskim wersalem”, pokazany na
znaczku Francji Mi # 1545. Pałac ten spłonął
niestety przed dwoma laty i zgliszcza czekają
na odrestaurowanie. Na stronie obok pokazuję
wspomniane dwie ilustracje.
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A na zakończenie pokazuję rewers całostki
z tej ostatniej serii, na którym umieszczono,
oczywiście w zmniejszeniu, wszystkie pięć
ilustracji.
Władysław Alexiewicz
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NIESPODZIEWANE POLONICUM Z WYSPY GUERNSEY
Na wyspie Guernsey w Archipelagu Normandzkim, położonej na kanale La Manche,
stosowano 5 listopada 1998 r. bardzo interesujący datownik okolicznościowy, który pokazujemy na ozdobnej okolicznościowej kopercie,
jak i w powiększeniu.
W datowniku na tle polskiej szachownicy
lotniczej widać sylwetkę samolotu, a napis:
„80th ANNIVERSARY of the POLISH AIR FORCE / GUERNSEY POST OFFICE / 5 NOV 98”
wyjaśnia, iż uczczono 80-lecie powstania sił
lotniczych w odradzającej się po rozbiorach
Polsce.
Ilustracje na kopercie nawiązują do kilku
faktów z historii polskiego lotnictwa, a tym
najstarszym jest pierwszy polski wojskowy lot
bojowy, wykonany 5 listopada 1918 r. z lotniska na Lewandówce, podczas walk w obronie
Lwowa, przez kapitana pilota Stefana Bastyra
(17 VIII 1890 – 6 VIII 1920) wraz z obserwatorem, porucznikiem Januszem de Beaurain, na
samolocie dwupłatowym „Hansa Brandenburg
C1” z silnikami firmy Austro-Daimler o mocy
180 koni mechanicznych. Obrzucili oni lekkimi bombami i ostrzelali ukraińskich żołnierzy
wycofujących się po próbie ataku na Dworzec
Główny we Lwowie. Pierwszą trójkę polskich
pilotów tworzyli wtedy kap. Stefan Bastyr,
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por. Stanisław Stec oraz por. Władysław Toruń.
Dla upamiętnienia tego lotu w II Rzeczypospolitej Polskiej co roku, do 1931 r., Święto Lotnictwa Polskiego obchodzono właśnie
w tym dniu!
Dziwny jest fakt, iż o tej rocznicy całkowicie
zapomniała Poczta Polska, nie mamy bowiem
żadnego polskiego znaku pocztowego z tej
okazji! Może uda się uświetnić ją w 2008 r.,
a moim zdaniem warto i trzeba.
Patrz: Stanisław Majerski, Początki lotnictwa polskiego we Lwowie, „Semper Fidelis”,
nr 4-5, 2004.
Władysław Alexiewicz
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NOWOŚCI Z JANEM PAWŁEM II
Na początek pragnę pokazać jeden z dwu
znaczków (o wartościach 6 i 22 p), jakie ukazały się po śmierci Ojca Świętego na Filipinach.
Znaczki wydano w arkusikach zawierających
sześć identycznych znaczków, tworzących
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Krzyż Święty, i sześciu przywieszek z różnymi
cytatami, w języku angielskim, z nauczania
papieskiego. Na marginesach widać okolicznościowe napisy i ośmiokrotnie pokazany herb
papieski Jana Pawła II.
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Poczta Włoch nadal przygotowuje ciekawe datowniki okolicznościowe poświęcone
Ojcu Świętemu. Poniżej pokazuję reprodukcje
trzech z nich. Comacchio – miasto leżące
w prowincji Emilia-Romania, na wybrzeżu
adriatyckim, uczciło 22 września 15-rocznicę
wizyty Ojca Świętego, który na placu kate-

dralnym przewodniczył tam liturgii Słowa
dla mieszkańców miasta, a po nabożeństwie
spotkał się w katedrze z chorymi i osobami
starszymi. Datowniki z Bassiano oraz Latina
Centro towarzyszyły wystawom poświęconym
Janowi Pawłowi w tych miastach.
Władysław Alexiewicz

POLONO-LITHUANICO-BELORUTHENIANA
JUBILEUSZ PÓŁWIECZA SMORGOŃ
W 2003 r. poczta białoruska wydała kopertę-całostkę ze standardowym znakiem opłaty
„A”, przeznaczoną do obiegu krajowego, upamiętniającą półwiecze Smorgoń. Na ilustracji
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po lewej stronie pokazano dwie świątynie
– kościół katolicki pod wezwaniem św. Michała i drewnianą prawosławną kaplicę pod
wezwaniem ikony Najświętszej Maryi Panny.
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Nad zdjęciami napis w języku białoruskim:
„500 lat od założenia Smorgoń”.
W dniu 11 października 2003 r. w urzędzie
Smorgonie 2 stosowano pierwszy w historii
miasta datownik okolicznościowy, pokazany
powyżej na ilustracji.
Pierwsze wzmianki o Smorgoniach, miasteczku w Wielkim Księstwie Litewskim, pochodzą już z XV w. Było ono własnością
spolonizowanego serbskiego rodu Despot-
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-Zenowiczów, następnie Radziwiłłów i Przeździereckich. W XVI w. zbudowano w nich
zbór kalwiński, szkołę, szpital i manufakturę
papierniczą. Mieszkańcy zajmowali się także
wypiekiem sławnych obwarzanków, zwanych
smorgońskimi, i hodowlą oraz tresurą niedźwiedzi, które oprowadzali niemal po całej
Europie. Stąd powstało żartobliwe powiedzenie
„akademia smorgońska”. Po rozbiorach Polski
miasteczko znalazło się w imperium rosyjskim.
W II Rzeczypospolitej było centrum gminy
powiatu oszmiańskiego w województwie wileńskim.
Pierwszym pocztowym stemplem Smorgoń
był rosyjski kropkowy stempel kolejowej stacji
pocztowej – trójkąt z tępymi kątami i numerem
„29”, w Polsce stosowano tam dwa datowniki
i stempelek polecenia.
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W „Spisie abonentów sieci telefonicznych
Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Wilnie
na rok 1939” centrala telefoniczna w Smorgoniach (ul. Piłsudskiego 46) miała 25 numerów
telefonów oraz rozmównice publiczne na
poczcie i dworcu kolejowym.
Wracam do całostki. Pokazany na niej renesansowy kościół pod wezwaniem św. Michała
to dawny zbór kalwiński, ufundowany w latach
1552-1553 przez wojewodę brzesko-litewskiego Krzysztofa Zenowicza, a ukończony przez
jego syna Jerzego. Natomiast syn Jerzego – Michał Bogusław przeszedł na katolicyzm, a po
śmierci w 1621 r. Michała jego siostra Zofia

przekazała świątynię katolikom, konsekrowaną
jako kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy.
Kościół zamieniono w 1866 r. na świątynię
prawosławną pod wezwaniem św. Michała.
W roku 1921 wrócił do katolików. Zamknięty
został w 1947 r. i zamieniony na magazyn,
później sklep, salę wystawową i w końcu na
muzeum. W 1990 r. wrócił do Kościoła Katolickiego.
Dziś Smorgonie to miasto leżące przy linii
kolejowej Wilno–Mołodeczno, centrum rejonu
w obwodzie grodzieńskim Białorusi.
Lew Kołosow-Rybczyński

Wybitny filatelista, także zbieracz poloników, prof. dr hab. Antoni Łaszkiewicz
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