Drodzy Czytelnicy!
Do rąk Państwa trafia ostatni w tym roku zeszyt „Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych”. Tradycyjnie zawiera on kronikę wydarzeń w Okręgu Wielkopolskim PZF (III kwartał 2005 r.)
oraz opis, pióra Kazimierza Krawiarza, przygotowanych przez Pocztę Polską nowych datowników
okolicznościowych i ozdobnych nalepek polecenia związanych z Wielkopolską.
Chciałbym podkreślić zasłużone sukcesy naszych Kolegów – cenionych w Polsce wystawców
– na wielu wystawach.
O wielkim angielskim filateliście Fredericku Philbricku, postaci chyba nieznanej szerzej w Polsce, pisze L.K. Malendowicz. Frederick Philbrick był pionierem zbierania znaczków poszczególnych krajów, wbrew ówczesnemu zwyczajowi kolekcjonowania wszystkich państw, a miał
w swoich albumach – bagatela – np. dwa pierwsze znaczki z wyspy Mauritius. Ten sam autor,
kontynuując swój cykl o rzadkich i poszukiwanych przez nas odwrotkach znaczków, zaprasza
tym razem na Ocean Spokojny, na wyspę Aituitaki. Miłej podróży!
Wyjątkowo obszerna jest część poświęcona filatelistyce tematycznej. Publikujemy drugą część
ciekawego opracowania Janusza Jaskulskiego „Wędkarstwo na polskich znakach pocztowych”.
Opis planów najlepszych na świecie eksponatów tematycznych, który tradycyjnie i pracowicie
prowadzi L.K. Malendowicz, dotyczy tym razem dziedziny „Od Imperium Rzymskiego do... Unii
Europejskiej”.
Zbieracze poloników znajdą opis niektórych ciekawych nowości tematu, a także krótki
przegląd zagranicznych walorów poświęconych „Solidarności” oraz Lechowi Wałęsie, pióra
niżej podpisanego. Ponadto niestrudzony Lew Kołosow-Rybczyński opisuje piękne białoruskie
całostki z zabytkami architektury w Nieświeżu oraz przypomina o jubileuszu półwiecza miasta
Wołkowysk.
Życzę wszystkim miłej lektury – i do następnego numeru!
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.
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Z KRONIKI OKRĘGU
III KWARTAŁ 2005
2005.05.08-31. Piła. W Urzędzie Pocztowym Piła 4 odbył się pokaz eksponatu
kol. Leszka Wincenciaka (Chodzież) „Nasz
Papież”.
2005.08.20-09.04. Swarzędz. Koła Miejskie
i przy Spółdzielni Mieszkaniowej. W Klubie
Filatelisty pokaz eksponatu kol. Ludwika K. Malendowicza „Republika Argentyny. Całostki
pocztowe 1876-1903”. Eksponat prezentowano w pięciu ekranach wystawowych.
2005.08.27. Śrem. Koło PZF, wraz z DOP
Poznań, RUP Leszno, Starostwem Powiatowym
i Urzędem Miejskim w Śremie, zorganizowało pocztę motorowodną z okazji „Motorowodnych Mistrzostw Świata Formuły 500
– Śrem 2005”. Przesyłki przewieziono motorówką „Perkoz”, która dostarczyła je do Pinki,
a stamtąd do UP Śrem 3. Na przesyłkach
umieszczono pieczątkę „przepłynęło pocztą
motorowodną” oraz datownik UP Śrem 3.
Cztery korespondentki zaprojektował kol. Włodzimierz Bobrowski.
2005.08.26-28. Mariehamn (Wyspy Alandzkie, Finlandia). Międzynarodowa Wystawa
Filatelistyczna Krajów Nadbałtyckich MARE
BALTICUM 2005. Kol. Władysław Ługowski
(Leszno) za „Katalog sygnet stosowanych na
ziemiach polskich od XVIII wieku. Wydanie
trzecie” uzyskał medal duży pozłacany (klasa
znaków fiskalnych, 80 pkt.), a za eksponat
„Papiery stemplowe w Królestwie Polskim
Kongresowym 1815-1914” medal pozłacany
(LIT, 78 pkt.).
2005.09.03. Poznań. W gościnnej sali Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul. Kramarska 2, odbyło się tradycyjne
kwartalne spotkanie Klubu „Święty Gabriel”,
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w którym uczestniczyło ok. 30 osób z całego
kraju.
2005.09.10. Poznań. Dom Kultury „Na
Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane przez Koło Poznań Miasto
im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart telefonicznych.
2005.09.15. Śrem. Koło PZF, wraz z DOP
Poznań, RUP Leszno, Starostwem Powiatowym
i Urzędem Miejskim w Śremie, zorganizowało
pocztę rowerową z okazji „Kolarskiego Wyścigu Dookoła Polski”. Przesyłki przewieziono na
trasie Śrem–Leszno.
2005.09.17-30. Głogów. KWF MILITARIA –
GŁOGÓW 2005. Udział wystawców z Okręgu
Wielkopolskiego PZF: Marek Zbierski (Poznań)
„Dokumentacja obrotu pocztowego w Polsce
V.1924 r.-IX.1939 r.” – dyplom w randze medalu złotego oraz Grand Prix za najlepszy eksponat wystawy (klasa historii poczty, 88 pkt.),
Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) „Republika
Argentyny. Całostki pocztowe 1876-1903” –
dyplom w randze medalu dużego pozłacanego
(klasa całostek pocztowych, 80 pkt.), „Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne” – dyplom
w randze medalu pozłacanego (klasa literatury,
76 pkt.). Ponadto w klasie pozakonkursowej
kol. Władysław Ługowski (Leszno) prezentował następujące eksponaty znaków fiskalnych:
„Weksle na ziemiach Polskich” oraz „Papiery
stemplowe – Księstwo Warszawskie”.
2005.09.28-10.01. Kargowa (Okręg Zielona Góra). Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna POLSKA–NIEMCY. Wystawa
III stopnia. Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego PZF: Marek Zbierski (Poznań)
„Dokumentacja obrotu pocztowego w Polsce
V.1924 r.-IX.1939 r.” – dyplom w randze me-
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dalu dużego złotego (klasa historii poczty,
91 pkt.) wraz z nagrodą za najlepszy eksponat
wystawy, Edmund Jankowski (Leszno) „Listy,
przesyłki, wydawnictwa pocztowe i dobroczynne obozów, więzień, gett i skupisk Polaków w latach 1939-1946” – medal duży pozłacany (historia poczty, 77 pkt.), Marek Zbierski
(Poznań) „Polskie przesyłki listowe 1919-1939
opłacone gotówką” – medal srebrny (klasa
eksponatów 1-ekranowych, historia poczty,
82 pkt.), Paulina Poprawska (Tuliszków) „Zbiór
generalny znaczków polskich od 2000 roku”
– dyplom w randze medalu dużego pozłacanego (klasa młodzieżowa, 83 pkt.) wraz z nagrodą
za najlepszy eksponat młodzieżowy, MKF
Gostyń „Przyroda polska” – medal posrebrzany
(klasa młodzieżowa, 57 pkt.), Alicja Grobecka
(Gostyń) „Mój przyjaciel pies” – medal duży
srebrny (klasa młodzieżowa, 66 pkt.). Kol. Hans
Vogels (Poznań, Koło UAM) w klasie honorowej eksponował „Poczta Polska w Wolnym
Miecie Gdańsku 1920-1939”.
2005.09.28-10.01. Kargowa (Okręg Zielona Góra). Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna POLSKA–NIEMCY. Wystawa III stopnia. Przewodniczącym sądu konkursowego
wystawy był kol. Ludwik K. Malendowicz.
2005.09.23-10.16. Mysłowice. KWF STRAŻACY I ICH SOJUSZNICY. Udział wystawców
z Okręgu Wielkopolskiego PZF: Janusz Dzyr
(Leszno) za eksponat „Ochrona przeciwpożarowa w obronie życia i mienia” – medal
duży pozłacany (80 pkt.), za eksponat „Święty
Florian” – medal pozłacany (79 pkt.), za eksponat „Straże Pożarne w wybranych krajach
Europy” – medal posrebrzany (60 pkt.). Ponadto kol. J. Dzyr wystawiał „Straż Pożarna
– widokówki”.
Wrzesień 2005
Ukazał się 84 nr „Informatora Klubowego
Święty Gabriel”. Zeszyt ten zawiera kolorową
okładkę i obejmuje 28 stron druku (bez okładki). W numerze znajdują się opracowania kol.
Bogdana Michalaka: „Zaśnięcie Maryi Panny”,
„Papież Benedykt XVI”, „Ksiądz Karol Kulisz”,
kol. Bronisława Jasickiego „Jan Paweł II” (polskie znaki pocztowy i poczty specjalne) oraz
„Poczta pielgrzymkowa”. Kol. Julian Bałuch jest
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autorem opracowania „Błogosławiony Michał
Czartoryski” a kol. Marian Kalka opisał „Szlak
cysterski”. Ciekawe jest tłumaczenie (Bogdana
Michalaka) artykułu Karla Ohnmachta (Austria)
„Biskup projektantem znaczka”. Kol. Arkadiusz
Waliński opublikował dalszy ciąg opracowania „Jan Paweł II na znakach pocztowych”.
Kol. Bogdan Michalak zamieszcza także kolejny odcinek „Poczty Magistralnej” i wykaz
nowości o tematyce religijnej oraz szerokie
streszczenie w języku niemieckim. Serdecznie
gratulujemy kolejnego ciekawego zeszytu.
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
13 grudnia 2005, Mieczysław Rożek – prezentacja eksponatu: „Ku szczytom gór”
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
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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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE
2005.07.02. UP 62-095 Murowana Goślina 1. Datownik okolicznościowy wydany
z okazji III Festiwalu Muzycznego Musica
Sacra, przygotowany przez Rejonowy Urząd
Poczty Poznań Województwo. Datownik okrągły, o średnicy 40 mm, z napisem: „MUSICA
SACRA – MUSICA PROFANA DŁUGA GOŚLINA 02.07.2005 MUROWANA GOŚLlNA
1”. Głównym motywem znaczka jest harfa.
Autorami projektu datownika są Magdalena
Bryl i Andrzej Krynicki.
2005.07.03. UP 64-234 Przemęt. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd
Poczty w Lesznie. Datownik okrągły, o średnicy 36 mm, z treścią: „KORONACJA FIGURY MATKI BOŻEJ WIELEŃSKIEJ UCIECZKI
GRZESZNIKÓW W WIELENIU ZAOBRZAŃSKIM 03.07.2005 PRZEMĘT”. W środku graficzne przedstawienie herbu papieskiego Jana
Pawła II. Autorem projektu datownika jest Jacek
Jaraczewski.
2005.07.09 UP 62-300 Września 1. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd
Poczty Poznań Województwo. Datownik prostokątny, o wymiarach 28 × 40 mm, z następującą treścią: „II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
PIOSENKI im. ANNY JANTAR 09.07.2005
WRZEŚNIA 1”. W środku znak graficzny imprezy. Projektantem datownika jest Rafał Kaczmarek.
2005.07.22. UP 61-890 Poznań 1. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd
Poczty Poznań Miasto. Datownik okrągły,
o średnicy 40 mm, z następującą treścią: „XVII
MISTRZOSTWA W KOSZYKÓWCE KADETEK
22.07.2005 POZNAŃ 1.” W środku rysunek
gwizdka sędziowskiego na tle piłki koszykowej.
Autorem projektu jest Andrzej Krynicki.
2005.07.23. UP 62-095 Murowana Goślina 1. Datownik okolicznościowy wydany z okazji trzeciego jarmarku Św. Jakuba. Datownik
o nietypowym kształcie rozszerzonego okręgu,
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o średnicy 42 × 49 mm, z napisem: „III JARMARK ŚW. JAKUBA 23.07.2005 MUROWANA
GOŚLlNA 1”. Głównym motywem znaczka jest
rysunek anioła niosącego św. Jakuba. Autorem
projektu datownika jest Marek Derbich.
2005.08.20 UP 62-300 Września 1. Datownik przygotowany przez Rejonowy Urząd
Poczty Poznań Województwo. Datownik okrągły, o średnicy 38 mm, z następującą treścią:
„VI ZJAZD WOJOWNIKÓW SŁOWIAŃSKICH
GRZYBOWO 20.08.2005 WRZEŚNIA 1”.
W środku znak graficzny imprezy. Autorką
projektu jest Anna Kraś.
2005.08.26. UP 62-800 Kalisz 1. Datownik
przygotowano przez Rejonowy Urząd Poczty
w Kaliszu. Datownik prostokątny z zaokrąglonym górnym bokiem, o wymiarach 29 × 39 mm,
z napisem „Rocznica Sierpnia – Uroczysta Sesja
Walnego Zebrania Delegatów Regionu Wielkopolska Płd. NSZZ „Solidarność” 26.08.2005
KALISZ 1”. W środku znak graficzny 25-lecia
Solidarności 1980-2005. Autorem projektu jest
Piotr Naskęcki.
2005.08.27. UP 63-100 Śrem 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Rejonowy Urząd Poczty Leszno. Datownik okrągły, o średnicy 40 mm, z następującą treścią:
„MOTOROWODNE MISTRZOSTWA ŚWIATA
FORMUŁA 500 27.08.2005”. W środku graficzny portret Mirosława Kędziora 1970-2001.
Projektantami datownika są Włodzimierz Bobrowski i Eugeniusz A. Ferster.
2005.09.03. UP 60-700 Poznań 2. Datownik przygotowany przez Centrum Sieci Pocztowej Oddział Regionalny w Poznaniu (CSP
OR). Datownik okrągły, o średnicy 41 mm,
z napisem: „XXV LAT NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
03.09.2005 POZNAŃ 2” W środku znak graficzny 25-lecia Solidarności w Wielkopolsce.
2005.09.10. UP 63-520 Grabów N/Prosną.
Datownik wydany z inicjatywy Urzędu Gminy
Grabów nad Prosną przez Centrum Sieci Pocz-
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towej (CSP), Oddział Rejonowy (ORJ) Kalisz.
Datownik okrągły, o średnicy 38 mm, z następującą treścią: „GRABÓW NAD PROSNĄ 590
lat 10-09-05 GRABÓW N/PROSNĄ”. W środku poniżej datownika herb miasteczka. Da-
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townik ze zmiennym datownikiem. Autorami
projektu są Edmund Geppert oraz Małgorzata
Brodowicz.
2005.09.10 UP 64-100 Leszno 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Centrum
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Sieci Pocztowej, Oddział Rejonowy Leszno.
Datownik okrągły obrączkowy, o średnicy
38 mm, z następującą treścią: „450-lecie GIMNAZJUM i I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w LESZNIE ZJAZD ABSOLWENTÓW
10.09.2005 LESZNO 1”. Na rysunku napis
450 lat różnymi kształtami czcionek. Autorka
projektu jest Monika Reich.
2005.09.15 UP 63-100 Śrem 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Centrum
Sieci Pocztowej, Oddział Rejonowy Leszno (CSP ORJ). Datownik okrągły, o średnicy
40 mm, z następującą treścią: „62 WYŚCIG
DOOKOŁA POLSKI MIASTO LOTNEJ PREMII 15.09.2005 Śrem 1”. W środku rysunek
sylwetki kolarza. Projektantem datownika jest
Włodzimierz Bobrowski.
2005.09.15 UP 64-100 Leszno 1. Datownik okolicznościowy przygotowany przez
Centrum Sieci Pocztowej, Oddział Rejonowy
Leszno (CSP ORJ). Datownik okrągły, o średnicy 40 mm, z następującą treścią: „62 WYŚCIG DOOKOŁA POLSKI META IV ETAPU
15.09.2005 Leszno 1”. W środku rysunek
sylwetki kolarza. Projektantem datownika jest
Włodzimierz Bobrowski.
2005.09.16. UP 68-100 UP Żagań 1. Datownik wydany z inicjatywy Urzędu Gminy
Żagań, przygotowany przez Centrum Sieci
Pocztowej, Oddział Rejonowy Zielona Góra.
Datownik owalny, o wymiarach 26 × 40 mm,
z następującą treścią: „10 lat współpracy partnerskiej Żagań-Netphen 16.09.2005 ŻAGAŃ
1 X Jarmark Michała”. W środku graficzne symbole miast Żagań i Netphen. Autorem projektu
datownika jest Franciszek Fedorowicz.
2005.09.18 UP 62-300 Września 1. Datownik przygotowany przez Centrum Sieci
Pocztowej, Oddział Rejonowy Poznań Woje-
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wództwo. Datownik kwadratowy, o wymiarach boku 28 mm, z następującą treścią: „PRAWYBORY PARLAMENTARNE PREZYDENCKIE
18.09.2005 WRZEŚNIA 1”. W środku graficzny
rysunek herbu miasta.
2005.09.24 UP 64-100 Leszno 1. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Centrum
Sieci Pocztowej, Oddział Rejonowy Leszno
(CSP ORJ). Datownik w kształcie balonu, o wymiarach 31 × 40 mm, z następującą treścią:
„BALONOWY PUCHAR POLSKI XIV PUCHAR
LESZNA & V MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET
24.09.2005 Leszno 1”. W środku rysunek
balonu. Projektantem datownika jest Leszek
Mikołajczak.
2005.09.28 UP 66-120 Kargowa. Datownik
okolicznościowy przygotowany przez Centrum
Sieci Pocztowej, Odział Rejonowy Zielona
Góra. Datownik prostokątny, o wymiarach
29 × 39 mm, z następującą treścią: „WYSTAWA FILATELISTYCZNA POLSKA – DEUTSCHLAND Briefmarken-ausstellung 28.09.2005
KARGOWA”. W narożnikach graficzne rysunki
znaków organizacji PZF i BDPh i ząbki znaczka pocztowego. Autorami projektu datownika
są Michał Jaskulski i Stefan Petriuk.
2005.09.29 UP 66-120 Kargowa. Datownik
okolicznościowy wydany z inicjatywy Urzędu
Gminy Kargowa, przygotowany przez Centrum Sieci Pocztowej, Odział Rejonowy Zielona Góra. Datownik półokrągły, o wymiarach
29 × 39 mm, z następującą treścią: „350-LECIE
NADANIA STATUTU MIASTA 29.09.2005
KARGOWA”. W środku herb miasta Kargowa.
Autorami projektu datownika są Michał Jaskulski i Stefan Petriuk.
Kazimierz Krawiarz
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OKOLICZNOŚCIOWE NALEPKI POLECENIA

Reprodukujemy okolicznościowe nalepki
polecenia wprowadzone w III kwartale 2005 r.
w Wielkopolsce. Stosowano je w następujących urzędach pocztowych, w wymienionych
nakładach, aż do wyczerpania nakładu:
03.07.2005. Przemęt – Koronacja Figury
Matki Bożej Wieleńskiej Ucieczki Grzeszników
w Wieleniu Zaobrzańskim – 2000 szt.
22.07.2005. Poznań 1 – XVII Mistrzostwa
Europy w Koszykówce Kadetek Poznań 22-31.07.2005 – 2000 szt.
26.08.2005. Kalisz 1 – Rocznica Sierpnia XXV Lat Powstania NSZZ „Solidarność”
– 2000 szt.
27.08.2005. Śrem 1 – Motorowodne Mistrzostwa Świata Formuła 500 Memoriał Mirosława Kędziory – 2000 szt.
10.09.2005. Grabów n. Prosną – 590 Lat
Grabowa nad Prosną – 10 000 (datownik na tę
okoliczność będzie stosowany do 10.09.2006)
10.09.2005. Leszno 1 – 450 Lat Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie
1555-2005 – 2000 szt.
15.09.2005. Śrem 1 – 62 Wyścig Dookoła Polski Poczta Rowerowa Śrem–Leszno –
2000 szt.
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16.09.2005. Żagań 1 – 10 Lat Współpracy
Partnerskiej Żagań–Netphen X Jarmark Michała
– 2000 szt.
24.09.2005. Leszno 1 – Balonowy Puchar
Polski XIV Puchar Leszna & V Mistrzostwa
Polski Kobiet – 2000 szt.
28.09.2005. Kargowa – Wystawa Filatelistyczna Polska–Deutschland – 2000 szt.
29.09.2005. Kargowa – 350-lecie Nadania
Statutu Miasta – 2000 szt.
01.10.2005. Jarocin Poznański 1 – 1960-2005 45 Lat Koła PZF w Witaszycach – 2000
szt.
01.10.2005. Kalisz 1 – 25 Lat Okręgu Kaliskiego PZF – 2000 szt.
10.10.2005. Gubin 1 – 1945-2005 60 Lat
Urzędu Pocztowego w Gubinie – 2000 szt.
15.10.2005. Rawicz 1 – Poświęcenie Pomnika Papieża Jana Pawła II – 2000 szt.
04.11.2005. Poznań 9 – 250 Rocznica
Urodzin Generała Jana Henryka Dąbrowskiego
– 2000 szt.
Kazimierz Krawiarz
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POCZET WYBITNYCH FILATELISTÓW
FREDERICK ADOLPHUS PHILBRICK (1836-1910)
Frederick Adolphus Philbrick urodził się
w Colchester w Wielkiej Brytanii jako najstarszy syn Fryderyka B. Philbricka. Studia
prawnicze ukończył na Uniwersytecie Londyńskim. Philbrick był adwokatem, gdy w 1860 r.
rozpoczął zbieranie
znaczków pocztowych.
Uważa się, iż był jednym z najważniejszych
i najwybitniejszych
zbieraczy lat 1860-1870. Posiadał bardzo
dobre zbiory, w szczególności Wielkiej Brytanii, Australii, Gujany
Brytyjskiej, Mauritiusa
(posiadał zarówno 1p,
jak i 2p „Post office”),
Hawai, wydania konfederacyjne USA oraz
Filipin.
Uważany jest za
jednego z pierwszych
zbieraczy znaków
pocztowych poszczególnych krajów. O ile
do lat 80. XIX w. filateliści zbierali zazwyczaj
walory z całego świata, to od tego momentu
część z nich zaczęła propagować zbieractwo
poszczególnych krajów. Do pionierów tego
typu zbieractwa należeli Francuz De Joannis
i Anglik, major Edward Beniamin Evans. Pod
ich wpływem Philbrick opracował kolekcję
brytyjskich rządowych i prywatnych znaczków telegraficznych. Był jednym z pionierów
platingu. Odtworzył arkusze Gujany Brytyjskiej
z 1862 r. (katalog Scott (SC) #35-43, wydanie
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„drukowane”), zainicjował pierwszy plating
„Widoku Sydney”, znaczka Nowej Południowej Walii (SC #77, 1 p, z 1888 r.) oraz innych
znaczków tej kolonii, dokonał także platingu
pierwszego wydania Filipin. W 1880 r. za
8000 £ sprzedał swą
kolekcję – z wyjątkiem
walorów Wielkiej Brytanii – Ferrariemu,
który na tej podstawie
zbudował swój bajeczny i legendarny zbiór
filatelistyczny. Wielką
Brytanię (z wyjątkiem
znaków fiskalnych
i całostek) Philbrick
sprzedał w 1894 r.
Wspólnie z W.A.S.
Westoby'em w 1881 r.
wydał podręcznik
„Znaczki pocztowe
i telegraficzne Wielkiej
Brytanii”.
Frederick Philbrick
był Doradcą Królewskim (tytuł nadawany
wybitnym adwokatom),
fundatorem RPSL (Royal Philatelic Society of London – był jego pierwszym wiceprezydentem i w latach 1878-1892
drugim prezydentem). Piastował też godność
honorowego Prezydenta Międzynarodowego
Związku Filatelistycznego (The International
Philatelic Union).
Zmarł w Colchester 25 grudnia 1910 r.
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039

WWF 42/4 (2005)

ZE ŚWIATA ODWROTEK
AITUTAKI
Aitutaki to jedna z największych wysp w archipelagu Wysp Cooka, odkryta przez niego
w 1773 r. Położona jest ona na południowym
Pacyfiku, na północny wschód
od Nowej Zelandii. Powierzchnia tej wulkanicznej wyspy
wynosi 7 mil kwadratowych.
W 1980 r. miała 2335 mieszkańców – głównie Polinezyjczyków. W skład Wysp Cooka
wchodzą także następujące
wyspy: Rarotonga (wyspa wulkaniczna, pozostałe to wyspy
koralowe), Atiu, Mangaia, Nitiaro oraz Tukutea; ponadto w ich
skład wchodzi atol Manuae.
Wyspy Cooka przyłączono do
Nowej Zelandii w 1901 roku.
Wyspy Cooka od 1888 r.
stanowiły protektorat brytyjski, a od 1901 nowozelandzki.
Od roku 1965 wyspy te stanowią autonomiczne terytorium
– są państwem samorządowym
swobodnie stowarzyszonym
z Nową Zelandią. Aitutaki
posiadało swoje znaczki od
1903 r., kiedy to znaczki Nowej Zelandii przedrukowano napisem „AITUTAKI” oraz wartością (nominałem) w języku
tubylców. Przedruku dokonała Drukarnia Rządowa w Wellington (Nowa Zelandia). Są to
bardzo rzadkie znaczki, wysoko wycenione
w różnych katalogach. Znaczki Wysp Cooka
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ukazywały się w latach 1932-1972, wtedy też
stosowane były one na Aitutaki. Od 1972 r.
Aitutaki ponownie wydaje swoje znaczki, ale
niestety często są to wydania
nieco spekulacyjne.
Odwrotki Aitutaki związane
są z wydaniem widokowym
z 1920 r. Ukazały się wtedy
następujące znaczki (numery
wg katalogu Scotta):
Sc #28; ½ pensa; lądowanie
kapitana Jamesa Cooka; zielony i czarny;
Sc #29; 1 p; brzeg wodny; karminowy i czarny;
Sc #30;1½ p (1,5); kapitan James Cook; brązowy i czarny;
Sc #31; 3 p; palma; ciemno-niebieski i czarny;
Sc #32; 6 p; dom w Arorangi;
ciemnoszary i czerwono-brązowy;
Sc #33; 1 szyling; port Avarua;
bordowy i czarny.
Jak podaje katalog Scotta,
na rynku pojawiło się wiele
różnego rodzaju odmian tych
znaczków, także znaczki nieperforowane, ale
ma to być makulatura drukarska.
Odwrotka znaczka Aitutaki dotyczy znaczka #32a, który w katalogu Scotta wyceniony
jest na 850 $. Jak podaje Sellinger, ukazała się
ona w liczbie mniejszej niż 100 egzemplarzy
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(określa ją literą B). Rzeczywiście, jest to bardzo rzadki znaczek, którego praktycznie nie
widzi się na aukcjach. Kilka lat temu na aukcji
Cherrystone oferowano taką odwrotkę z ceną
wyjściową 500 $.
Jako ilustrację przedstawiam jeden z pierwszych znaczków Aitutaki – przedruk znaczka
Nowej Zelandii oraz opisywaną odwrotkę.

Źródła
Katalogi aukcyjne firmy Cherrystone, USA.
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).
Wood K.A.: This is philately. An encyclopedia of the
fascinating world of stamp collecting. Van Dahl
Publications, Albany, OR (1983).

Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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WĘDKARSTWO
NA POLSKICH WYDAWNICTWACH POCZTOWYCH
CZĘŚĆ II

1979
Wydawnictwa jubileuszowe z okazji 100-lecia wędkarstwa polskiego

jedyna jak dotąd seria znaczków pocztowych
poświęcona wędkarstwu

datowniki okolicznościowe

Kraków 1 – stempel jednodniowy stosowany
8 VII 1979 r.

Nr katalogowy 2470-2477
Nominały: 0,50 – 0,90 – 1,00 – 1,50 – 2,00 – 4,50
– 5,00 – 6,00
Nakład w tys. szt.: nr 2470 = 9695, nr 2471 = 6760,
nr 472 = 2.105, nr 2473 = 12.295, nr 2474 = 10.815,
nr 2475 = 9675, nr 2476 = 2260, nr 2477 = 1860
Seria wprowadzona do obiegu pocztowego 26 kwietnia
1979 r.

Tarnobrzeg 1 – stempel jednodniowy stosowany
30 IX 1979 r.
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Znaczki te wydano także na kopertach
ozdobnych, opatrzonych datownikiem pierwszego dnia obiegu FDC (First Day Cover).
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Warszawa 1 – stempel jednodniowy, stosowany 26 IV 1979 r.
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O ile cieszy sam fakt ukazania się znaczków o wędkarstwie, to jednak wątpliwości
budzi okazja ich wydania. Nie ma bowiem
merytorycznych podstaw, by uznać, iż powołanie (13 VII 1879 r.) Krajowego Towarzystwa
Rybackiego dało początek zorganizowanemu
wędkarstwu w Polsce. Cele tej organizacji – jak
wynika ze statutu – były inne. Koncentrowały
się głównie na szeroko rozumianej racjonalnej
gospodarce rybackiej, a więc hodowli i zarybianiu, odnowie populacji ryb szlachetnych
– choć nie tylko, ochronie wód i walce z kłusownictwem, działalności naukowej i oświatowej itp. Temu poświęcali swój czas, wiedzę
i niemałe własne środki pieniężne jej założyciele. Z faktu, że kilku ówczesnych członków
było entuzjastami połowów wędkowych, nie
można dowodzić, iż cała ta organizacja związana była z wędkarstwem. To teza mocno
naciągana i chyba nieuprawniona.
Według wielu znawców tematu do miana
prekursorów zorganizowanego wędkarstwa
pretendują dwie organizacje: Krakowski Klub
Rybacki, powstały w 1896 r., i Krakowskie
Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkowego,
założone w 1904 r. (zarejestrowane w 1907 r.).
Pierwsza z nich nigdy nie działała oficjalnie
– była raczej towarzystwem ludzi zauroczonych wędkarstwem, szczególnie muchowym.
Prywatnie dzierżawili oni rewiry, prowadzili intensywne ich zarybianie, organizowali
wspólne wycieczki i odczyty na temat sportowego wędkowania. Działalność KKR bez
wątpienia przyczyniła się do rozpropagowania
i późniejszego rozwoju wędkarstwa w Polsce.
Dla mnie to właśnie ona dała początek wędkarstwu zorganizowanemu. Dla innych będzie
to być może Towarzystwo Miłośników Sportu
Wędkowego z Krakowa, które zapoczątkowało
zakładanie wielu podobnych organizacji na
terenie Małopolski. Wydaje się, że te dylematy
historyczne, dla dobra polskiego wędkarstwa,
powinni ostatecznie rozstrzygnąć etnografowie,
w żadnym razie nie „działacze”.
Póki co, nasze hobby uwiecznione zostało
na ładnej serii znaczków, zaprojektowanych
przez znanego artystę grafika – i jednocześnie
wędkarza – Jacka Brodowskiego.
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1981-1983
datowniki okolicznościowe z okazji otwarcia sezonu
wędkarskiego, wydane przez koło PZW w Lublinie

Lublin 1 – stosowany 10 V 1981 r.
stempel jednodniowy

Lublin 1 – stosowany 14 V 1983 r.
stempel jednodniowy

1984
datownik okolicznościowy – Międzynarodowe Mistrzostwa Kolejarzy w Wędkarstwie

Muszyna – stempel jednodniowy, stosowany 26 VI
1984 r.
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1985
datownik okolicznościowy – V Mistrzostwa Świata
w Wędkarstwie Muchowym

1986
datownik okolicznościowy – Młodzieżowe Gruntowe
Zawody Wędkarskie

Lesko – stempel jednodniowy, stosowany 25 V 1985 r.

Pierwszych wiadomości o sztucznych muchach doszukać się można w źródłach średniowiecznych. Pionierami w masowym stosowaniu tej metody połowu ryb byli Anglicy, tam
też powstała pierwsza literatura na ten temat.
Nic więc dziwnego, że całe słownictwo w tej
dziedzinie wędkarstwa przyjęło nazewnictwo
angielskie.
Dyscyplina muchowa jako dziedzina sportu
wędkarskiego ma niedługą tradycję. W Polsce
pierwsze zawody w tej konkurencji – „Puchar
Dunajca” im. prof. Bronisława Romaniszyna
– odbyły się w 1963 r. i powtarzane są corocznie. „Mucha” na arenie międzynarodowej
zadebiutowała w Luksemburgu w 1981 r., na
I Muchowych Mistrzostwach Świata. Zarówno w tych, jak i w II Mistrzostwach Świata
w Hiszpanii nie braliśmy udziału. Pierwszy
start polskiej ekipy miał miejsce we Włoszech
w 1983 r., gdzie zajęliśmy 9. miejsce. Znacznie
lepiej wypadliśmy rok później, na mistrzostwach w Hiszpanii, uzyskując 4. lokatę. Rewelacyjny wynik nasza drużyna osiągnęła na
mistrzostwach w Lesku, wywalczając pierwszy
złoty medal. Następne „złoto” zdobyliśmy na
mistrzostwach w Finlandii w 1989 r. Warto
dodać, iż od 1990 r. polskie ekipy w tej konkurencji sześciokrotnie stawały na podium
mistrzostw świata, zdobywając czterokrotnie
medale srebrne (Walia – 1990 r., Nowa Zelandia – 1991 r., Kanada – 1993 r., Zakopane
– 1998 r.) oraz dwukrotnie medale brązowe
(Czechy – 1996 r. i Australia – 1999 r.).
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Ciągowice – stempel jednodniowy,
stosowany 1 VI 1986 r.
datownik okolicznościowy – Ogólnopolskie Zawody
Wędkarskie Pracowników Łączności

Koronowo 3 – stempel jednodniowy, stosowany
20 IX 1986 r.

1987
datownik okolicznościowy – XXXV Mistrzostwa Polski
w Wędkarstwie Rzutowym

Inowrocław 1 – stempel jednodniowy, stosowany
4 VII 1987 r. Jest to pierwszy datownik wydany z okazji
mistrzostw krajowych.
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1998
datownik reklamowy – sezonowy

nych wędzonych łososi”). Stosowane były one
od 1930 r. do końca wojny. Obecny datownik,
nawiązując bezpośrednio do stempla przedwojennego, ma również charakter reklamowy.
Tym razem jednak, obok łososia, popularyzuje
tamtejszy region jako krainę występowania ryb
łososiowatych.
1999
datownik reklamowy – sezonowy

Siemianówka – stempel ze zmienną datą, stosowany od
15 V do 30 IX 1998 r.
datownik reklamowy – sezonowy
„Kraina ryb łososiowatych”

Firlej – stempel ze zmienną datą, stosowany
od lutego 1999 r.

2000
Koszalin 2 – stempel ze zmienną datą, stosowany od
listopada 1998 r. i nadal

W okresie przedwojennym poczta Niemiec postanowiła reklamować przy
użyciu stempli okolicznościowych specyfikę niektórych miast. Koszalin słynął
w tamtym czasie ze sprzedaży wędzonych łososi, toteż
dwa urzędy pocztowe (Koszalin 1 i Koszalin 2) otrzymały stemple, na których
widnieje łosoś. Stemple dodatkowo opatrzono napisem
„Die Stadt geraucheter Edellachse” („miasto szlachet-
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kartka beznominałowa – 25 lat Koła nr 15 PZW
w Gorzycach

wyd. Rejonowy Urząd Poczty Tarnobrzeg, nakład 550 egz.
(stempel na kartce nie jest wydawnictwem pocztowym)
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2001
kartka beznominałowa z datownikiem okolicznościowym – Międzynarodowe Bałtyckie Zawody w Wędkarstwie Morskim

Łeba 1 – stempel jednodniowy, stosowany 1 VI 2001 r.

Przez wiele lat nasi wędkarze pozbawieni
byli możliwości połowu na Bałtyku. Teraz to
się zmieniło i coraz popularniejsze stają się
wyprawy na dorsza czy belonę. I chociaż nasze morze nie oferuje takich wspaniałości, jak
np. Karaiby czy inne ciepłe akweny, to jednak
tysiące spragnionych wędkarzy wyruszają na

pełne morze, by zażyć przygody i „pokołysać
się wśród fal”.
Modyfikacji uległy też Morskie Mistrzostwa
Polski, rozgrywane już od 1976 r. Teraz ryby poławia się z kutrów, niekiedy w znacznej odległości
od brzegu, a od 2004 r. o zwycięstwie decyduje
łączna miara, a nie, jak dotychczas, waga.

kartka beznominałowa – 50 lat Koła Filatelistów w Kamiennej Górze

wyd. Dyrekcja Poczty Polskiej – Wrocław, nakład 500 szt.
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2002

całostka pocztowa – „Lato z radiem”

wyd. Poczta Polska, nakład 420 tys. szt.
kartka beznominałowa – „Ryt skalny z epoki brązu”

wyd. Dyrekcja Poczty Polskiej – Wrocław, nakład 500 szt.

Ryt skalny z rejonu południowej Szwecji,
pochodzący z epoki brązu, przedstawia łódź
i dwóch ludzi łowiących na haki. To kolejny

dowód potwierdzający wielowiekową historię rybołówstwa, a tym samym – pośrednio
i wędkarstwa.

datownik okolicznościowy – „Wędkarstwo – moje hobby”

Wrocław 1 – stosowany 11 I 2002 r.
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Wystawa autorska, którą reklamuje datownik, została zorganizowana przez Muzeum
Poczty i Telekomunikacji we Wrocławi. Prezentowany był na niej mój zbiór filatelistyczny
poświęcony wędkarstwu. Wystawa wieńczyła
30-letni okres mojej działalności wystawien-

niczej. Poza wydawnictwami pocztowymi
z całego świata, prezentowałem również 220
pocztówek z lat 1898-1939 o tematyce wędkarskiej. Zbiory obejmowały dwie sale, a wystawa trwała od 11 stycznia do końca lutego
2002 r.

kartka beznominałowa – Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna i Wędkarska

wyd. RUP Wrocław-Południe, nakład 1000 szt.

cdn...
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Janusz Jaskulski
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OD IMPERIUM RZYMSKIEGO DO UNII EUROPEJSKIEJ
PRZYKŁADY INTERESUJĄCYCH EKSPONATÓW TEMATYCZNYCH
W kraju obserwuje się wzrastające zainteresowanie eksponatami tematycznymi dotyczącymi Unii Europejskiej. W ostatnim czasie
pojawiło się kilka takich opracowań, szczególnie wśród młodzieży. W krajach zachodniej
Europy opracowania tego typu pojawiły się
znacznie wcześniej. Poświęcone były one powstaniu Unii, a więc Wspólnocie Węgla i Stali,
czy też systemom transportowym jednoczącej
się Europy.
W obecnym odcinku prezentacji najciekawszych planów eksponatów tematycznych
pragnę przybliżyć czytelnikom dwa interesujące opracowania, które mogą zainspirować
zainteresowanych do stworzenia ciekawego
opracowania eksponatu o Unii czy też eksponatów podobnych.
Pierwszym z nich jest opracowanie Freddy
DeLaendera (Belgia), zatytułowane „Imperium
Rzymskie. Powstanie, chwała, upadek i triumf”.
Jest to bardzo interesujący eksponat, wyróżniony na wystawie AMPHILEX 2002 medalem
dużym pozłacanym (88 pkt.). Zwraca uwagę
bardzo logiczny i konsekwentny plan. Oto on:

Imperium Rzymskie – powstanie,
chwała, upadek i triumf
1. Powstanie
1.1. Wczesny okres powstawania
1.1.1. Legendarni twórcy
1.1.2. Historyczne początki
1.2. Ekspansja aż do imperium światowego
1.2.1. Mistrzowie regionu śródziemnomorskiego
1.2.2. Do imperium światowego
1.3. Instrumenty
1.3.1. Niezwyciężona armia
1.3.2. Silna organizacja polityczna
2. Chwała
2.1. Kultura
2.1.1. Sztuki plastyczne
2.1.2. Architektura
2.1.2.1. System budownictwa
2.1.2.2. Fundacje
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2.1.3. Religia
2.1.3.1. Pogaństwo
2.1.3.2. Chrześcijaństwo
2.1.4. Nauka
2.1.5. Literatura
2.2. Życie socjo-ekonomiczne
2.2.1. Aspekty socjalne
2.2.2. Aktywność ekonomiczna
3. Zmierzch i upadek
3.1. Przyczyny wewnętrzne: dekadencja
3.1.1. Moralna
3.1.2. Religijna
3.2. Przyczyny zewnętrzne
3.2.1. Wyczerpująca obrona
3.2.2. Inwazja barbarzyńców
4. Ostateczny triumf
4.1. Cywilizacja rzymska nigdy nie zaniknie
4.1.1. Dziedzictwo rzymskie ciągle
żyje
4.1.2. Klasyka ponownie odkrywana
4.1.2.1. Odrodzenie
4.1.2.2. Ciągłe dostrzeganie
4.2. Tyle zawdzięczamy Rzymianom
4.2.1. Dziedzictwo materialne
4.2.2.. Dziedzictwo artystyczne
4.2.3. Dziedzictwo duchowe
Kolejnym eksponatem, dotyczącym już
powstania Unii Europejskiej, jest opracowanie
Zegert Van Duijn (Holandia) „Europa, zmieniająca się wspólnota: od czasów rzymskich
do przyszłości Europy”. Eksponat ten na wystawie AMPHILEX 2002 wyróżniony został
medalem pozłacanym (83 pkt.). Oto plan tego
opracowania:

Europa, zmieniająca się wspólnota: od
czasów rzymskich do przyszłości Europy
1. Unifikacja wprowadzana siłą
1.1. ... przez baśnie o bogach,
1.2. ... w Cesarstwie Rzymskim prowadząca
do jego upadku,
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1.3. ... przez instytucje chrześcijańskiego
wschodu,
1.4. ... przyczyny zbiegające się z przemocą,
1.5. ... ponieważ Napoleon znalazł swoje
Waterloo,
1.6. ... przez zapobieganie katastrofom,
1.7. ... w konsekwencji upadku pokojowych
planów,
1.8. ... przez monstrualne imperium Adolfa
Hitlera.
2. Współpraca, wymuszona podzieleniem się
2.1. ... przez podział Europy po II wojnie
światowej,
2.2. ... gdy dojrzał czas nadziei i rekonstrukcji,
2.3. ... gdy wzajemna nieufność prowadziła
do zimnej wojny,

2.4. ... powodując rozłam w bloku wschodnim,
2.5. ... ponieważ Gorbaczow wykopał grób
dla bloku wschodniego.
3. Integracja, warunki dla zjednoczenia, które...
3.1. ... miały Benelux jako model,
3.2. ... doświadczyły politycznego przełomu,
3.3. ... coraz wyraźniej wyłaniające się
struktury
3.4. ... były przyśpieszane komunikacją,
3.5. ... manifestującą się zmianami ekonomicznymi.
4. Zjednoczenie potężnych instrumentów,
które...
4.1. ... połączyły społeczeństwa,
4.2. ... przygotowały drogę do wybieralnego
parlamentu,
4.3. ... jasno pokazały, kto podejmuje decyzję,
4.4. ... doprowadziły do Układu z Maastricht,
4.5. ... zmieniły społeczeństwo w Unię.
Zainteresowanym życzę wielu sukcesów
przy opracowywaniu podobnych eksponatów.
Ludwik K. Malendowicz
AIJP 1039
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JUBILEUSZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Nawiązując do uroczystych obchodów 25-lecia powstania NSZZ „Solidarność”, pragnę
opisać kilka zagranicznych znaków poczto-

1980-1989 pierwszy znaczek pokazuje twarz
Lecha Wałęsy na tle wiecujących Polaków
z uniesionymi palcami „V” – zwyciężymy i tak
dobrze nam znanego
napisu „Solidarność”.
Poczta Palau, na
znaczku w arkusiku
wydanym z podobnej okazji, pokazała
Lecha Wałęsę przemawiającego do strajkujących robotników.
Znów widać unie-

wych związanych z „Solidarnością”. Zapewne
mało znana jest frankatura mechaniczna, jaka
stosowana była przez redakcję „Poglądu”,
czasopisma wydawanego przez „Towarzystwo
Solidarność” w Berlinie Zachodnim. Reprodukowana poniżej odbitka pochodzi ze stycznia
1988 r.
Na Wyspach Marshalla poczta upamiętniła
najważniejsze wydarzenia XX w. kilkoma
arkusikami zawierającymi po 15 różnych
znaczków. Na arkusiku poświęconym latom
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sione w geście zwycięstwa ręce. Podpis na
znaczku i napis na marginesie obok znaczka
objaśniają, oczywiście w języku angielskim,
iż w 1980 r. „Lech Walesa organizuje protest
polskich stoczniowców”
Nieoczekiwanie w Wielkiej Brytanii, w dniu
wprowadzenia do obiegu serii sześciu znacz-
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ków „Stulecie Nagrody Nobla”, stosowany
był w urzędzie London W.5 piękny datownik
okolicznościowy, projektowany przez Pana Juliusza Englerta. Jak widzimy na reprodukcji, nie
ma tu niedociągnięć wynikających z zawiłości
naszego języka, nazwisko „Wałęsa” napisane
jest bezbłędnie. W tłumaczeniu: „Lech Wałęsa,
przywódca Solidarności, pierwszy polski laureat pokojowej nagrody Nobla”.
Na koniec pokazuję blok „Noblowski”
z Gwinei-Bissau, w którym na przywieszkach

widać scenę klęczącego Lecha Wałęsy przed
papieżem Janem Pawłem II. Prawda, że bardzo miły polonik?! Znanych jest jeszcze kilka
bloków obrazujących Jana Pawła II i Lecha
Wałęsę, że wspomnę tu o Czadzie – blok
z 1999 r., Grenadzie czy też „Grenadzie – Carinacou & Petite Martinique”. Kilka „solidarnościowych” datowników okolicznościowych ze
Stanów Zjednoczonych pokazano w Wielk.
Wiad. Filat. nr 42-2, na s. 60-61.
Władysław Alexiewicz

NOWOŚCI TEMATU „POLONICA”
Zacznę od piłki nożnej. Poniżej przedstawiam tylko dolną część arkusika (bloku?)
z Francji wydanego z okazji mistrzostw świata
w 2002 r., które odbyły się w Japonii i Korei
Południowej, zawierającego aż pięć serii, gdyż
seria liczy dwa znaczki, w tym jeden jest, a jakże!, okrągły. Na marginesie arkusika, po prawej
stronie, wśród 32 flag państw uczestniczących
w Mundialu bez trudu odnajdziemy flagę
biało-czerwoną, a po lewej stronie widnieje też
napis: „POLOGNE”.
Na odwrotnej stronie
arkusika (!!) umieszczono linijki w które można
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było wpisywać drużyny awansujące od ćwierćfinałów do finału. Widnieją tu nazwy państw
uczestniczących w poszczególnych grupach
eliminacyjnych mistrzostw.
Można się spodziewać, iż wytęskniony
przez kibiców awans reprezentacji Polski do
finałów Mundialu w 2006 r. przyniesie wiele
podobnych walorów. Czy nasza reprezentacja
osiągnie znaczący sukces?
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Być może nie wszyscy jeszcze mamy
w zbiorach blok z Czadu z serii „Wydarzenia tysiąclecia”, przedstawiający małżeństwo
Marię i Piotra Curie. Na znaczku widnieje
fotografia pary uczonych z rowerami w czasie
wycieczki.

z Chile, Wysp Marshalla, Azerbejdżanu, Boliwii i Paragwaju.
Dwa kolejne papieskie datowniki okolicznościowe przygotowano we Włoszech – w Ma-

Spośród wielu nowych emisji poświęconych Janowi Pawłowi II reprodukuję poniżej
pięć datowników pierwszego dnia obiegu
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ceracie i w Reggio Calabria. Są one tradycyjnie
bardzo starannie wykonane i z należną wzorowym pocztmistrzom pieczołowitością odbite
na listach. Szkoda, że wiele ostatnich polskich
datowników papieskich nie dorównuje im
pięknem kompozycji.
Na zakończenie pokazuję nowości z Urugwaju, znaczek i blok wydane już po śmierci
papieża Jana Pawła II. Znaczki w bloku poświęcono Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI. Na
lewym widzimy pomnik Jana Pawła II w Montevideo dłuta profesora Gustawa Zemły i daty:
„16.X.78 – 2.IV.05”.
Władysław Alexiewicz
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POLONO-BELORUTHENIANA
WOŁKOWYSK
500-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH
W 2003 r. z okazji 500-lecia nadania Wołkowyskowi prawa magdeburskiego poczta
Białorusi wprowadziła do obiegu ilustrowaną
całostkę-kopertę z okolicznościowym znakiem opłaty „A”, którą zaprojektował artysta
W. Staszczoniuk.
Na ilustracji pokazano widok na jedną z ulic
miasta w końcu XIX w., na znaczku sylwetki
domów starego miasta, herb Wołkowyska oraz
napis w języku białoruskim: „500-lecie nadania
Wołkowyskowi prawa magdeburskiego”. Herbem miasta, znanym jeszcze z XVI w., jest postać wilka na błękitnym polu tarczy. Znane są
trzy wersje herbu: na najstarszej, pochodzącej
z 1503 r., znajdował się wilk z wyszczerzona
paszczą, od 1845 r. był to stojący wilk, nato-
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miast wilk na tarczy z głową odwróconą do
tyłu to herb współczesny.
W dniu wprowadzenia koperty do obiegu
w Wołkowysku używany był okolicznościowy
datownik z flagą i herbem miasta oraz napisem
w języku białoruskim: „Białoruś / 500-lecie
nadania Wołkowyskowi prawa magdeburskiego / Pierwszy dzień / Wołkowysk – 6 /
14.11.2003 / Premier Jour”.
Wołkowysk, wspomniany po raz pierwszy
w Ipatijewskiej Kronice z 1252 r., od XIV w.
należał do Wielkiego Księstwa Litewskiego.
W 1410 r. został spalony przez Krzyżaków,
a jego mieszkańcy wzięci do niewoli. Prawo
magdeburskie miasto otrzymało w 1503 r.,
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a po kilku latach stało się centrum powiatu
w województwie nowogrodzkim. Kilkakrotnie niszczone przez wojny w XVII i XVIII w.
W 1792 r. liczyło 362 domy i 2172 mieszkańców. Po trzecim rozbiorze polski znalazło się
w Rosji, w gubernii słonimskiej. W roku 1812,
od czerwca do listopada, było pod władzą
wojsk napoleońskich i po tej wojnie liczyło 48
domów i 702 mieszkańców.
Urząd pocztowy, założony tam 1 stycznia
1830 r., otrzymał stempel kropkowy – prostokąt z numerem 106. W sierpniu 1886 r. urząd
przekształcono w pocztowo-telegraficzny. Na
początku I wojny światowej używano dość
krótko dwu niemych stempli kamuflażowych,
które pokazuję na rycinie.

Po traktacie ryskim Wołkowysk w 1921 r.
wrócił do Polski i był centrum powiatu w województwie białostockim. W mieście, które
ukształtowało się w dwu częściach: północnej,
z samym miastem, i południowej, wokół stacji kolejowej Wołkowysk Centralny, działały
wówczas następujące urzędy pocztowo-telekomunikacyjne:
– Wołkowysk 1, przy ul. Kościuszki 63,
– Wołkowysk 2, przy dworcu kolejowym
Wołkowysk Centrum,
– Wołkowysk 3, przy dworcu kolejowym
Wołkowysk Miasto.
Naczelnikiem pierwszego z nich był
w 1939 r. Stanisław Babicki.
Centrala telefoniczna w mieście w 1939 r.
liczyła 200 numerów telefonów, w każdym
urzędzie pocztowym była rozmównica publiczna. Automaty telefoniczne działały w:
– cukierni Skowrońskiego, ul. Kościuszki
47a,
– cukierni Szpigielskiego, ul. Kościuszki 55,
oraz
– hotelu S. Kapłana, ul. Czarnieckiego 36.
W latach 1939-1941 był Wołkowysk centrum rejonu w obwodzie białostockim. Działał
wówczas urząd pocztowy, kolejowy oddział
przewozu poczty i oddział pocztowy na dworcu kolejowym. Czynne były pocztowe ambulanse kolejowe:
Lida – Wołkowysk – Czeremcha – Siemiatycze
nr 453, 454;
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Baranowicze – Wołkowysk – Białystok – Czyżew nr 459, 460;
Królewszczyzna – Lida – Wołkowysk – Białystok nr 461, 462.

Od czerwca 1941 do 14 lipca 1944 r. miasto było okupowane przez Niemców. Obecnie
jest centrum rejonu w obwodzie grodzieńskim
Republiki Białorusi.
Lew Kołosow-Rybczyński

ZABYTKI ARCHITEKTURY W NIEŚWIEŻU
W 2001 r. poczta Białorusi wydała serię
trzech bardzo interesujących ilustrowanych
kopert ze standardowymi znakami opłaty „A”,
przeznaczonych do korespondencji krajowej,
obrazujących zabytki Nieświeża. Koperty mają
wymiary 110 × 220 mm. Dołączona jest do
nich karta papieru listowego z delikatnym kolorowym poddrukiem, zawierającym ilustrację
związaną z zabytkiem pokazanym na kopercie.
Także na odwrocie kopert pokazano zmniejszony nieco obraz z koperty.
Na dwu pierwszych (ryc. 1, 2) widnieje
barokowy „Dom Gdański”, wzniesiony przy
rynku w 1721 r. Jest to dwukondygnacyjny
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budynek, którego fasada i pierwsza kondygnacja są murowane, a druga kondygnacja
drewniana. Charakterystyczny jest wysoki,
fantazyjny szczyt o falowej linii. W dawnych
radzieckich przewodnikach budynek ten nosi
nazwę: „Domu Rzemieślnika” lub „Domu na
Rynku”.
Na trzeciej kopercie pokazano „Bramę
Słucką” z 1690 r. Wchodziła ona oczywiście w skład miejskich fortyfikacji obronnych,
a po zniszczeniu w połowie XVIII w. została
w 1760 r. przebudowana w stylu barokowym.
Restauracji doczekała się w latach siedemdziesiątych XX w.
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Podobna seria trzech kopert ukazała się
w 2003 r. Na jednej z nich (rycina powyżej) widnieje pojezuicki kościół pod wezwaniem Bożego Ciała, fundacji księcia Mikołaja
Krzysztofa Radziwiłła, zwanego „Sierotką”,
zbudowany w latach 1584-1593 według projektu włoskiego architekta, jezuity Giovanniego
Marii Bernadoniego. Był to pierwszy barokowy
kościół w Rzeczypospolitej Obojga Narodów!
W połowie XVII w., po pożarze, odbudowy
kościoła dokonał architekt A. Kruger.
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Za czasów księcia „Rybeńki” – Michała
Kazimierza Radziwiłła kościół przybrał swój
ostateczny wygląd, chociaż był odbudowany
w 1944 r., po zniszczeniach drugiej wojny
światowej. W latach 1622-1624 kaznodzieją
i spowiednikiem był w nim święty Andrzej
Bobola, późniejszy męczennik. Po kasacji
zakonu jezuitów w 1773 r. został kościołem
parafialnym.
Dziś jest to jedna z najcenniejszych świątyń
katolickich na ziemiach białoruskich. Bogate
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i wspaniałe freski we wnętrzu kościoła wykonał
w latach 1750-1770 malarz K.D. Heski, który
też namalował „Ostatnią Wieczerzę”, upiększającą główny ołtarz. Freski odświeżono w latach
1900-1902. W nawach kościoła znajdują się
nagrobki wielu Radziwiłłów, a także pamiątkowa tablica z 1912 r. ku czci poety Ludwika
Kondratowicza (Władysława Syrokomli). Na
tablicy można odczytać: „W latach1840-1844
W. Syrokomla pracował w Nieświeżu w Kancelarji ks. Ludwika Witgensztajna”. W Nieświeżu poeta napisał znany wiersz „Pocztylion”
– wydrukowany także w „Wielkopolskich
Wiadomościach Filatelistycznych” (nr 38/1-2,
2001, s. 20).
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Pod kościołem, w krypcie pochowano ponad stu członków rodu Radziwiłłów.
Na kolejnej całostce pokazano bramę wjazdową do zamku Radziwiłłów w Nieświeżu,
przerzucony przez fosę most i ośmioboczną
wieżę zegarową. Trzecia z kopert tej serii
przedstawia piękny widok zabytkowego miasta
– z wieżą zamkową i kościołem farnym.
Poczta Białorusi już wcześniej uwieczniła
zabytki Nieświeża na znaczkach, stemplach
i całostkach. Okazją był jubileusz 775-lecia
miasta, obchodzony w 1998 r.
Lew Kołosow-Rybczyński
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