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Od Redakcji
Oddajemy do rąk czytelników kolejny zeszyt Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych. Jak
zwykle, zawiera on kronikarski zapis naszej działalności – zorganizowano wiele pokazów religijnych
oraz z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Podajemy informację o wyróżnieniu kol. Marka Zbierskiego
medalem im. Jana Witkowskiego oraz o uroczystościach z okazji XXX rocznicy wznowienia
działalności Klubu „Święty Gabriel". Jak zwykle zamieszczamy wykaz datowników stosowanych w
Wielkopolsce w III kwartale roku 2011. Prezentujemy także informacje o pocztach szybowcowej i
balonowej w Lesznie. Zamieszczamy także pierwsze z cyklu opracowanie stempli miejscowości
włączonych do Poznania. Zamieszczamy informacje o wystawie „Gostyń – wolny od ognia”. W dziale
„Z niepożółkłych kartek” prezentujemy sylwetkę zasłużonego członka naszego Okręgu kol. Zygmunta
Rosiejki.
Przedstawiamy także informacje o urodzonym w Lublinie Jacques Minkusie oraz informacje o
eksponatach tematycznych na ŚWF PHILANIPPON 2011 oraz KWF TARNÓW 2011. Zeszyt
uzupełniają plany eksponatów poświęconych wiatrowi oraz tęczy. Zachęcamy do zapoznania się z
tymi planami.
Wszystkim życzymy przyjemnej lektury.
Poznań, 2012.01.10
Zespół Redakcyjny WWF

Z KRONIKI OKRĘGU - III KWARTAŁ 2011
2011.07.01-08. Leszno. W Kościele pw. św. Antoniego Padewskiego zorganizowano pokaz
filatelistyczny z cyklu: Fakty – Wydarzenia z Historii Kościoła Rzymsko-katolickiego pt. Cicha i
wierna obecność Misjonarek i Misjonarzy na całym świecie pokazana na znakach pocztowych.
Autorami mini zbioru byli członkowie koła PZF -SPINKO- w Lesznie. Pokaz filatelistyczny zbiegł się
z przybyciem do Leszna Misjonarzy Zakonu Oblatów Maryi Niepokalanej. Autorzy zbioru nawiązali
do postaci Generała Zakonu Świętego Eugeniusza de Mazenod.
2011.07.05. Komorniki k. Poznania. Na zaproszenie Wydziału Filatelistyki Centrum Poczty
kol. Marek Zbierski (Poznań) wygłosił pogadankę dla pracowników Poczty Polskiej, wytypowanych
do współpracy z kołami młodzieżowymi na terenie kraju, na temat filatelistyki i eksponatów
tematycznych oraz udziału w imprezach wystawienniczych.
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2011.07.07-20. Leszno. W Kaplicy Szpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul.
Kiepury 45 w Lesznie zorganizowano pokaz filatelistyczny KANONY WIARY – OBLICZE
IKONY na znakach pocztowych. Autorami pokazu byli kol. Zdzisław Glapiak i Grzegorz Antoniak
z koła PZF -SPINKO. Pokaz filatelistyczny uzupełniała wyjątkowa ikona „Matki Bożej Nieustającej
Pomocy” przedstawiona z ciekawym komentarzem Księdza Kapelana Szpitalnego Stanisława
Krzemińskiego.
2011.07.28-08.02. Jokohama (Japonia). Światowa Wystawa Filatelistyczna PHILANIPPON
2011. Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego PZF: kol. Robert Puchała (Poznań Miasto) za
eksponat Wydanie krakowskie 1919 otrzymał medal złoty (klasa tradycyjna, 91 pkt.) wraz z
gratulacjami jury, Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne otrzymały medal brązowy (klasa
literatury, 60 pkt.). Serdeczne gratulacje dla kol. R. Puchały.
2011.08.15-30. Leszno. W dniu 15 sierpnia w Kaplicy Szpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym przy ul. Kiepury 45 w Lesznie zorganizowano pokaz filatelistyczny - nawiązujący do
Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Otwarcia pokazu dokonał i słowo wstępne
wygłosił Ksiądz Stanisław Krzemiński Kapelan Szpitalny. Autorem mini zbioru był kol. Grzegorz
Antoniak, członek Koła PZF -SPINKO.
2011.08.15. Mikstat (k. Kalisza). W wigilię Święta Patrona Miasta Mikstat Świętego Rocha, w
ramach pokazu filatelistycznego zorganizowanego przez miejscowych filatelistów kol. Bronisław
Jasicki (Swarzędz) wygłosił bogato ilustrowaną pogadankę Wizerunki Matki Boskiej na polskich
znakach pocztowych. Duże zainteresowanie pokazem i pogadanką.
2011.08.18. Leszno. Z okazji X Szybowcowych Mistrzostw Polski w Klasie KLUB Koło
Miejskie współorganizowało Pocztę Szybowcową. Szczegóły w dalszej części numeru.
2011.09.01-30. Września. W Urzędzie Pocztowym Września 1 Prezes Koła PZF kol. Marian
Jackowski prezentował swój eksponat Pontyfikat Jana Pawła II na znakach Poczty Polskiej i
Watykańskiej.
2011.09.08. Leszno. Z okazji XX Balonowego Pucharu Leszna Koło Miejskie
współorganizowało Pocztę Balonową. Szczegóły w dalszej części numeru.
2011.09.10. Poznań. W gościnnej sali Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul.
Kramarska 2, odbyło się kwartalne spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym uczestniczyło ponad
40 osób z całego kraju. Spotkanie poświęcone było 30. rocznicy wznowienia działalności Klubu.
Rozpoczęło się ono Mszą św., po której odbyło się rocznicowe spotkanie. Szczegóły w dalszej części
niniejszego numeru WWF.
2011.09.10. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne
organizowane przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i
kolekcjonerów kart telefonicznych.
2011.09.12-19. Leszno. W Kościele pw. św. Krzyża zorganizowano pokaz filatelistyczny Święto
Podwyższenia Krzyża Świętego na znakach pocztowych. Autorami pokazu byli członkowie koła SPINKO.
2011.09.14-21. Leszno. Z okazji DNIA SYBIRAKA w Kościele pw. św. Kazimierza
zorganizowano wystawę filatelistyczną Przypominamy na znakach pocztowych pamięć o tych,
którzy przebywali i ginęli na nieludzkiej ziemi – Syberii. 17 września w uroczystym „Dniu
Sybiraka” w ciekawym wystąpieniu Ks. Kanonik Grzegorz Robaczyk nawiązał do prezentowanych
walorów filatelistycznych. Wystawę, którą także rozpropagowano w szkołach, zwiedzili
przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społeczno-politycznych w Lesznie z Prezydentem
Miasta Tomaszem Malepszym. Wystawę przygotowali członkowie koła PZF SPINKO.
2011.09.15. Gostyń. W Muzeum otwarcie wystawy Gostyń – wolny od ognia, w związku z 200.
rocznicą wielkiego pożaru miasta. Organizatorami są Muzeum, Koło PZF oraz Zarząd MiejskoGminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Prezentowano eksponaty kolekcjonerskie, w
tym filatelistyczne, na otwarciu czynne było stoisko pocztowe.
2011.09.17-23. Tarnów. Krajowa Wystawa Filatelistyczna SACRUM ET PROFANUM
TARNOVIAE Tarnów 2011 (stopnia II). Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego: Edmund
Jankowski (Leszno) za eksponat Wielkopolska – zarys historii poczty otrzymał dyplom w randze
medalu dużego złotego (klasa historii poczty, 91 pkt.) oraz Grand Prix Wystawy za najlepszy
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 48, rok 2011

59

eksponat; Zygmunt Kaczmarek (Oborniki) za eksponat Ekosystemy Polski – wśród nich żyjemy –
dyplom w randze medalu srebrnego (klasa tematyczna, 66 pkt.). Serdeczne gratulacje dla wystawców
od Redakcji WWF.
2011.09.17. Soest (Westfalia, RFN). W czasie dorocznego spotkania członków Klubu
Zainteresowań ARGE POLEN e.V. przy BDPh, kol. Markowi Zbierskiemu (Poznań) wręczono Medal
im. Jana Witkowskiego przyznawany corocznie za wybitne zasługi dla polskiej filatelistyki. Szczegóły
w dalszej części numeru. Serdeczne gratulacje od Redakcji WWF.
2011.09.30.- 10.02. Polkowice. XX Zjazd Delegatów PZF. Do nowego Zarządu Głównego i
Prezydium ZG PZF wybrany został kol. Marek Zbierski (Poznań). Członkiem ZG PZF jest także
Prezes Okręgu Wielkopolskiego PZF kol. Bogumił Ciesielski.
Wrzesień 2011
Ukazał się kolejny, nr 107. Informatora Klubowego Święty Gabriel. Obecny zeszyt obejmuje
wiele informacji o znakach pocztowych związanych z beatyfikacją Ojca Świętego Jana Pawła II.
Obejmuje on 32. strony druku, w tym 8 kolorowych (okładka i strony środkowe). W numerze znajdują
się m.in. następujące opracowania: „Błogosławiony Jan Paweł II” (autorstwa prawdopodobnie kol.
Bogdana Michalaka) oraz opracowania B. Michalaka: „Święci i Błogosławieni wyniesieni na ołtarze
przez Jana Pawła II”, „Psalm Szwajcarów”; Adama Szulera „Archidiakon oleśnicki Jerzy Bock”;
Leona Karpowicza „Motywy religijne na znaczkach Republiki Białorusi 2005 – 2007”. Bardzo
ciekawa jest „Rozmowa z panią Marzanna Dąbrowską, artystką plastyk, projektantką
beatyfikacyjnego bloku”, jaką przeprowadził kol. Bogdan Michalak. Ponadto w numerze stałe działy
opracowane przez kol. B. Michalaka: „Kronika”, „Watykan”, „Nowości polskie”, „Nowości
zagraniczne”. Serdecznie gratulujemy tego kolejnego i ciekawego zeszytu.
Wrzesień 2011
Ukazał się pierwszy numer Biuletynu Klubu Zainteresowań PZF Filatelistów Tematyków. W
biuletynie obejmującym 68 stron druku oraz kolorową okładkę - informacje o Klubie, kronika
towarzyska (członkowie i sukcesy wystawiennicze). W dalszej części opracowania Marka Zbierskiego
„Eksponat wystawowy ukoronowaniem wieloletniej pracy” oraz „Całość pocztowa w eksponacie
tematycznym”; fragmenty „Podręcznika tematyka” autorstwa Ryszarda Prange: „Temat i plan”,
„Odpowiedni materiał filatelistyczny”, „Jak rozwinąć treść eksponatu i pokazać wiedzę?”, „Od
znaczka do eksponatu”, „Karta wystawowa” oraz „Nie jest błędem wykorzystywać błędy”. Kolega
Ryszard opisał także „Najczęściej spotykane błędy w eksponacie tematycznym”. Kol. Mieczysław
Rożek jest autorem artykułu „Wiedza tematyczna – jak poprawić eksponat aby …”, natomiast Maciej
Kandulski opisuje „Haczyki Seniora”. Redakcja gratuluje tego interesującego wydawnictwa.
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Marek Zbierski laureatem medalu im. Jana Witkowskiego za rok 2010
Klubu Zainteresowań Znaczkami Polskimi w Niemczech – działający w ramach Związku Filatelistów
Niemiec (Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. im BDPh e.V.) od roku 1990 nadaje wybitnym
filatelistom medal im. Jana Witkowskiego. W uznaniu osiągnięć z zakresu publikacji filatelistycznych
lub za szczególny wkład w polską filatelistykę corocznie przyznawany jest tylko jeden medal.

Laureatem medalu im. Jana Witkowskiego za rok 2010 został kol. Marek Zbierski, wiceprezes ZO
Wielkopolskiego PZF. Medal wręczono na corocznym spotkaniu ArGe POLEN, które odbyło się od
16. do 18. września 2011 r. w Soest (Westfalia). Redakcja WWF serdecznie gratuluje tego
prestiżowego wyróżnienia. Przedstawiamy także moment wręczenia medalu i dyplomu przez Prezesa
ArGe POLEN kol. Stefana Petriuka oraz sam dyplom.
Czytelnikom pragniemy także przedstawić wszystkich laureatów medalu im. Jana Witkowskiego,
niezapomnianego członka naszego Okręgu, wybitnego przedstawiciela polskiej i światowej
filatelistyki.
1991 Stanley Kronenberg
1992 Jerzy Tokar
1993 Marian Szwemin
1994 Rolf Ritter
1995 Tadeusz Hampel
1996 Janusz Z. Piekut
1997 Manfred Schulze
1998 Ludwik K. Malendowicz
1999 Michael Adler
2000 Ardo Vaumund

2001 Heinz-Erwin Jungjohann
2002 Lesław Schmutz
2003 Gerhard Hahne
2004 George K. Kay
2005 Hans-Jürgen Dobiat
2006 Tsutomu Yamamoto
2007 Egon P. Ochsmann
2008 Bronisław Rejnowski
2009 Anton Welvaart
2010 Marek Zbierski
Redakcja WWF
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XXX rocznica wznowienia działalności Klubu „Święty Gabriel"
Rocznicę reaktywowania Klubu "Święty Gabriel" obchodziliśmy 10
września 2011 roku w Poznaniu. Ponad czterdzieści osób przybyło z
Czarnkowa, Dłużyny, Kalisza, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Słupska,
Swarzędza, Szczecinka, Zbąszynka i zgromadziło się w kościele OO.
Franciszkanów. Odśpiewaniem pieśni "Archanioł Boży Gabriel" rozpoczęła
się Msza św. koncelebrowana przez jednego z ojców franciszkanów i ks.
Andrzeja Płazę, członka Klubu, który wygłosił homilię i odczytał uroczyste
listy nadesłane z okazji jubileuszu przez ks. Kardynała Zenona Grocholewskiego, Protektora Klubu,
ks. Kardynała Christopha Schönborna z Wiednia, Protektora Światowej Federacji Stowarzyszeń
Filatelistycznych Świętego Gabriela oraz ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę
Poznańskiego. Modlono się w intencji żyjących filatelistów polskich oraz za zmarłych, wspominając
śp. prezesa Bernarda Stępczyńskiego, w 25. rocznicę śmierci.
Po nabożeństwie odbyło się
spotkanie przy kawie w siedzibie
Stowarzyszenia Civitas Christiana,
w którym uczestniczyli między
innymi: prezes Zarządu Głównego
PZF Ludwik K. Malendowicz,
prezesi Zarządów Okręgów Jerzy
Bielawski z Kalisza i Bogumił
Ciesielski z Poznania. Prezes
Klubu "Święty Gabriel" wręczył
pamiątkowe dyplomy uczestnikom
spotkania sprzed trzydziestu lat w
Swarzędzu
oraz
członkom
zaangażowanym w działalność na
rzecz filatelistyki religijnej. Prezes
Zarządu Głównego PZF wyróżnił
Klub "Święty Gabriel" brązową odznaką "Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki".
W drugiej części spotkania kol. Bronisław Jasicki wygłosił komentarz do wystawy filatelistycznej
"Błogosławiony Jan Paweł II - Pielgrzym u stóp Jasnogórskiej Pani". Ekspozycja towarzyszyła
jubileuszowemu spotkaniu i można ją oglądać do końca bieżącego roku w siedzibie Stowarzyszenia
Civitas Christiana w Poznaniu. Została przygotowana przez panów Bronisława Jasickiego i Marcina
Polowczyka. Walorów użyczył również pan Stanisław Jesse. Autorzy wystawy przygotowali
okolicznościowy folder.
Bogdan Michalak
Prezes Klubu
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DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE – III KWARTAŁ 2011
2011.08.16. UP 63-510 Mikstat. Datownik owalny z następującą treścią: „USTANOWIENIE
SANKTUARIUM ŚWIĘTEGO ROCHA W MIKSTACIE” 18.08.2011. W środku rysunek postaci
Św. Rocha.
2011.08.18.UP 64-100 Leszno 1. Datownik okrągły z treścią: „X Szybowcowe Mistrzostwa
Polski w klasie Klub 13-21.08.2011 POCZTA SZYBOWCOWA s.t. 08.09.2011 LESZNO 1”. W
środku rysunek szybowca nad tarczą herbu Leszna. Projekt: Sławomir Tomków.
2011.08.28. UP 63-200 Jarocin Poznański 1. Datownik w kształcie znaczka pocztowego z
napisem: „Totus Tuus "Bądź z nami w każdy czas" Pokaz Filatelistyczny Muzeum Regionalne w
Jarocinie. 28.08.2011 JAROCIN POZNAŃSKI 1”.

2011.09.08. UP 64-100 Leszno 1. Datownik okrągły z treścią: „XX Balonowy Puchar Leszna
07-11.09.2011 POCZTA BALONOWA s.t. 08.09.2011 LESZNO 1”. Projekt: Sławomir Tomków.
2011.09.15. UP 63-800 Gostyń Poznański 1. Datownik owalny z napisem „200. ROCZNICA
POŻARU GOSTYNIA 15.09.2011 GOSTYŃ POZNAŃSKI 1. W środku rysunek konnej sikawki
strażackiej. Projektantem datownika jest Sławomir Tomków.
2011.09.17. UP 63-200 Jarocin Poznański 1. Datownik okrągły z treścią: „50.
JUBILEUSZOWY RAJD MICKIEWICZOWSKI JAROCIN – ŚMIEŁÓW * 17-18.09.2011
JAROCIN POZNAŃSKI 1”. W środku rysunek piechurów.

Kazimierz Krawiarz
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SZYBOWCOWA POCZTA SPECJALNA Z OKAZJI X SZYBOWCOWYCH
MISTRZOSTW POLSKI W KLASIE KLUB, LESZNO, 18 SIERPNIA 2011
W dniu 18 sierpnia 2011 roku w Lesznie zorganizowana została „Szybowcowa Poczta Specjalna” z
okazji X Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie Klub. Regulamin przewozu poczty zatwierdzony
został przez Centralę Centrum Poczty Wydział Filatelistyki w dniu 1 lipca 2011 roku.
Do przewozu „Pocztą Szybowcową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i
zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone specjalnymi
nalepkami wydanymi przez Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie, jak też bez
nalepek.
Łącznie przygotowano do przewozu szybowcem 789 przesyłek, w tym:
przesyłek poleconych: 267 szt.
przesyłek nierejestrowanych: 522 szt.
Przesyłki zostały ponumerowane, ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: „X
Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub 13-21.08.2011 POCZTA SZYBOWCOWA”, a listy
polecone dodatkowo oklejone okolicznościową podlepką do nalepki polecenia „R” z hasłem „64-100
Leszno 1 POCZTA SZYBOWCOWA”. Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z
kartą, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska w obecności dyrektora
Oddziału Rejonowego Centrum Poczty w Lesznie Izabeli Urbaniak wydała upoważnionemu pilotowi
szybowca Waldemarowi Ratajczakowi. Start szybowca o nazwie SP – 0024 OGAR nastąpił z lotniska
Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie o godzinie 11.38. Załogę szybowca stanowili piloci:
Waldemar Ratajczak i Józef Młocek. Odprawa poczty specjalnej odbyła się w obecności
przedstawicieli Koła Miejskiego PZF w Lesznie: prezesa Lecha Woźnego, skarbnika Tadeusza
Posikaty i sekretarza Janusza Jęsiaka.
Przewieziony ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego członka załogi szybowca
pilota Waldemara Ratajczaka do najbliższej miejsca lądowania szybowca placówki pocztowej, którą
był Urząd Pocztowy 59-300 Lubin 1. W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu
opracowywaniu poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym
o treści: ”Przewieziono Szybowcem SP-0024 OGAR, pilot: Waldemar Ratajczak, c.o. pilot Józef
Młocek”.
Wydawnictwa
okolicznościowe
wydane przez Koło Miejskie PZF w
Lesznie i Centrum Poczty Oddział
Rejonowy w Lesznie:
1.
Nalepka
okolicznościowa
z
panoramą miasta Leszna oraz miasta
partnerskiego Suhl. Nalepki wydane w
nakładzie 2000 sztuk,(w arkusikach po
4 szt.), przygotowane wg projektu
Lecha
Woźnego,
opracowanie
graficzne - Agata Borowiec.
2. Okolicznościowa podlepka do
nalepki R wydana w ilości 500 sztuk z
hasłem „64-100 Leszno 1 POCZTA
SZYBOWCOWA”
i
rysunkiem
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edstawiającym herb miasta Leszna oraz szybowce. Puste pole przeznaczone na nalepkę polecenia z
kodem kreskowym. Projekt podlepki przygotował Sławomir Tomków.
3.
Okolicznościowa
koperta
beznominałowa wydana w nakładzie
500 szt. Projekt koperty przygotował
Lech Woźny, opracowanie graficzne Agata Borowiec. Na kopercie
zamieszczono panoramę miast: Leszna
i Shul oraz napisy „Leszno, miasto
partnerskie Suhl” i „Suhl, miasto
partnerskie Leszno”.
4.
Okolicznościowa
kartka
beznominałowa wydana w nakładzie
2000 sztuk. Projekt kartki przygotował
Lech Woźny, opracowanie graficzne Agata
Borowiec.
Na
karcie
zamieszczono panoramę miast: Leszna
i Shul oraz napisy POCZTA SZYBOWCOWA; „Leszno, miasto partnerskie Suhl” i „Suhl, miasto
partnerskie Leszno”.
Datownik okolicznościowy zaprojektowany przez Sławomira Tomków przedstawia napis: „X
Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub 13-21.08.2011 POCZTA SZYBOWCOWA s.t.”
Opracowaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali
się: naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska, asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak oraz
członkowie Koła Miejskiego PZF w Lesznie: prezes Lech Woźny i skarbnik Tadeusz Posikata.
Na specjalnie zorganizowanym przez Urząd Pocztowy Leszno 1 stoisku filatelistycznym w dniu 18
sierpnia 2011 roku na terenie Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie można było uzyskać odcisk
datownika okolicznościowego o treści „X Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub 1321.08.2011 POCZTA SZYBOWCOWA” oraz wysłać przesyłki pocztą specjalną. Obsługą stoiska
filatelistycznego zajmowali się pracownicy Poczty Polskiej S.A.: asystent UP Leszno 1 Katarzyna
Henczak oraz radca CP ORJ w Lesznie Katarzyna Wojtyniak.
Informacje medialne dotyczące Poczty Szybowcowej ukazały się w:
Dziennik ABC, portal internetowy „www.leszno24.pl”
Panorama Leszczyńska
Głos Wielkopolski
Filatelista nr 8
Radio ELKA
Telewizja Leszno
Ewa Kożuchowska
naczelnik UP Leszno 1
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POCZTA BALONOWA Z OKAZJI XX BALONOWEGO PUCHARU LESZNA,
8 WRZEŚNIA 2011 R.
W dniu 8 września 2011 roku zorganizowano w Lesznie Pocztę Balonową z okazji XX Balonowego
Pucharu Leszna.
Organizatorami poczty balonowej był: Leszczyński Klub Balonowy, Aeroklub Leszczyński, Centralna
Szkoła Szybowcowa w Lesznie, Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie oraz
Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Lesznie. Regulamin przewozu poczty balonowej zatwierdzony
został przez Centralę Centrum Poczty, Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 1 lipca 2011 roku.
Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i
zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno opatrzone specjalnymi
nalepkami wydanymi przez Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie, jak też bez
nalepek.
Łącznie przygotowano do przewozu
balonem 916 przesyłek, w tym:
przesyłek poleconych 263 szt., z tego:
krajowych 247 szt., w tym 56 szt.
priorytetowych
i
191
szt.
ekonomicznych,
zagranicznych 16 szt., w tym 9 szt.
priorytetowych
i
7
szt.
ekonomicznych;
przesyłek zwykłych 653 szt., z tego:
krajowych 544 szt., w tym 84 szt.
priorytetowe
i
460
szt.
ekonomicznych,
zagranicznych 109 szt., w tym 33
priorytetowe i 76 szt. ekonomicznych.
Przesyłki zostały oznaczone numeratorem, ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem
„XX Balonowy Puchar Leszna 07-11.09.2011 POCZTA BALONOWA 08.09.2011 LESZNO 1”, a
przesyłki polecone dodatkowo oklejone okolicznościową podlepką do nalepki polecenia „R” z hasłem
„64-100 Leszno 1 POCZTA BALONOWA”. Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową
z kartą, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska w obecności dyrektora
Centrum Poczty Oddziału Rejonowego w Lesznie Izabeli Urbaniak wydała upoważnionemu pilotowi
balonu Ewie Prawickiej-Linke.
Pomimo trudnych warunków atmosferycznych i odwołanych w tym dniu zawodów załoga balonu SPBCM „Mróz” pod kierownictwem Bogdana Prawickiego podjęła decyzję o starcie i przewozie poczty
balonowej z pilotem Ewą Prawicką-Linke i członkiem załogi Lechem Woźnym, prezesem Koła
Miejskiego PZF w Lesznie. Start balonu nastąpił o godzinie 10.45 spod lasu w okolicach Henrykowa i
Strzyżewic. Przewieziony ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego pilota balonu
Ewę Prawicką-Linke do najbliższej miejsca lądowania balonu placówki pocztowej, którą był Urząd
Pocztowy 64-113 Osieczna. W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu
poprzez ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z nazwą: OSIECZNA k. LESZNA
08.09.11.14, z inicjałami AE między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści:
„PRZEWIEZIONO BALONEM SP-BCM „Mróz”, pilot: Ewa Prawicka–Linke, członek załogi: Lech
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Woźny”. Przesyłki po opracowaniu zostały przesłane do adresatów zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Wydawnictwa okolicznościowe
wydane przez Koło Miejskie PZF
w Lesznie i Centrum Poczty
Oddział Rejonowy w Lesznie:
1.
Nalepka okolicznościowa
z widokiem ratusza miasta
Leszna
oraz holenderskiego
miasta partnerskiego Deurne.
Nalepki wydane w arkusikach po
4 szt., w nakładzie 2000 szt.
przygotowane wg projektu Lecha
Woźnego, opracowanie graficzne
- Agata Borowiec.
2.
Okolicznościowa
podlepka do nalepki R wydana w
ilości 500 szt. z hasłem „64-100
Leszno
1
POCZTA
BALONOWA” i rysunkiem przedstawiającym herb miasta Leszna i balony. Na pustym polu
umieszczano nalepkę polecenia „R” z kodem kreskowym. Projekt podlepki przygotował Sławomir
Tomków.
3.
Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 500 szt. Projekt koperty
przygotował Lech Woźny, opracowanie graficzne - Agata Borowiec. Na kopercie umieszczono widok
ratusza miasta Leszna i
napis „Leszno, miasto
partnerskie Deurne” oraz
ratusz miasta Deurne w
Holandii
z
napisem
„Deurne,
miasto
partnerskie Leszno”
4.
Okolicznościowa
kartka
beznominałowa
wydana w nakładzie 2000
szt.
Projekt
kartki
przygotował
Lech
Woźny,
opracowanie
graficzne
Agata
Borowiec.
Na karcie umieszczono
widok ratusza miasta
Leszna i napisy „Leszno,
miasto partnerskie Deurne” oraz ratusz miasta Deurne w Holandii z napisem „Deurne, miasto
partnerskie Leszno”.
Datownik okolicznościowy zaprojektowany przez Sławomira Tomków przedstawia napis: „XX
Balonowy Puchar Leszna 07-11.09.2011 POCZTA BALONOWA 08.09.2011 LESZNO 1 s.t.”
Opracowaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną zajmowali
się: pracownicy Urzędu Pocztowego Leszno 1: asystent Katarzyna Henczak i naczelnik Ewa
Kożuchowska; członkowie Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie: prezes Lech
Woźny i skarbnik Tadeusz Posikata; Kierownik Działu Sprzedaży Usług Pocztowych i Detalicznych
Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Lesznie: Sławomir Tomków.
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Na specjalnie zorganizowanym stoisku filatelistycznym w dniu 7 września 2011 roku na terenie
Centrum Konferencyjno Rekreacyjnego „Akwawit” w Lesznie podczas odprawy generalnej można
było nabyć walory filatelistyczne wydane z okazji poczty balonowej i przekazać przesyłki do
przewozu pocztą specjalną. Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się: filatelista Tadeusz
Posikata oraz pracownik Poczty Polskiej S.A. Sławomir Tomków przy współpracy prezesa Koła
Miejskiego PZF Lecha Woźnego.
Informacje
medialne
dotyczące
Balonowej ukazały się w:
Dziennik ABC
Panorama Leszczyńska
Radio ELKA
Telewizja Leszno
Filatelista nr 8.

Poczty

Ewa Kożuchowska
naczelnik UP Leszno 1

Stemple pocztowe miejscowości włączonych do Poznania. Wilda.
Każde miasto dla swojego rozwoju potrzebuje przestrzeni. Dawny Poznań utożsamiano na ogół tylko
ze Starym Miastem. Obecnie Poznań administracyjnie podzielony jest na pięć dzielnic, są to: Stare
Miasto, Wilda, Jeżyce, Grunwald i Nowe Miasto. W każdej z nich wyróżnia się obszary, które
również zwyczajowo nazywa się dzielnicami, jednak nie są one już osobnymi jednostkami
administracyjnymi.
Począwszy od Średniowiecza miasto otoczone było murami miejskimi. Jednak już w XVII i XVIII w.
taki system obronny utracił swe znaczenie militarne. W czasie Potopu Szwedzi wznieśli ziemne
fortyfikacje bastionowe, a coraz bardziej zaniedbane mury zaczęto obudowywać budynkami
mieszkalnymi. Po zajęciu miasta przez Prusaków w 1793 r. zaczęto rozbudowywać system
fortyfikacji, szczyt tych prac przypadł na połowę XIX, największa z tych budowli Fort Winiary
(Kernwerk - Cytadela) budowany był w latach 1828-1842. Później wybudowano jeszcze 18 innych
fortów, forty te były połączone murami, a wstęp do miasta następował poprzez strzeżone bramy.
Jednakże pod koniec XIX wieku miasto, którego liczba ludności znacznie wzrosła, dusiło się już w
obrębie murów. Władze pruskie podjęły decyzję o wyburzeniu murów i nastąpił proces szybkiego
wchłaniania podmiejskich miejscowości, stawały się one dzielnicami Poznania.
Bardzo ciekawe z filatelistycznego punktu widzenia są przesyłki pocztowe ze stemplami
miejscowości, które obecnie są dzielnicami Poznania, a wcześniej stanowiły samodzielne jednostki
administracyjne. W cyklu artykułów przedstawione zostaną przykłady takich przesyłek z
poszczególnych dzielnic Poznania.
Wilda została dzielnicą Poznania w 1900 roku. W jej przypadku geneza nazwy jest inna, niż nazwa
miejscowości, pochodzi ona od nazwiska rodu Wildów, właścicieli tego terenu. Od 1235 roku obszar
ten znany był pod nazwą Wierzbice, w 1488 roku przeszedł w ręce rodziny Wildów. Niestety
nieznana jest data utworzenia urzędu pocztowego na Wildzie, najwcześniejsze znane listy datowane
są na 1886 rok.
Il. 1 przedstawia kopertę firmową Johannesa Wildy z korespondencją biznesową, koperta z okresu
Powstania Wielkopolskiego z cenzurą Naczelnej Rady Ludowej, ofrankowana znaczkami
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niemieckimi, wysłana jako list polecony 21.06.1919 roku z Poznania do Fabryki cukru w Jankowie na
Kujawach, dotarła tam 27.06.1919 roku.
Il. 2 - list wysłany z Wildy do Poznania 13.03.1891 roku, na odwrocie stempel odbiorczy Poznania z
datą 13.03,1891, a więc z tego samego dnia. Na Il. 3 pokazano list wysłany z Wildy do Wschowy w
dniu 16.04.1886, który dotarł tam po jednym dniu, 17.04.1886 r.

Il. 1. Koperta firmowa Johannesa Wildy z okresu Powstania Wielkopolskiego z cenzurą Naczelnej
Rady Ludowej, ofrankowana znaczkami niemieckimi, wysłana jako list polecony 21.06.1919 roku z
Poznania do Fabryki cukru w Jankowie na Kujawach, dotarła tam 27.06.1919 roku.

Il. 2. List wysłany z Wildy do Poznania 13.03.1891 roku.
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 48, rok 2011
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Il. 3. List wysłany z Wildy do Wschowy w dniu 16.04.1886 roku.
Obecnie Wilda jest dzielnicą robotniczą, słynie z zakładów H. Cegielskiego i warsztatów kolejowych.
W przeszłości znajdowały się tu koszary pruskie (przy ul. Saperskiej) – il. 4., obecnie siedziba
Instytutu Pamięci Narodowej, a znana jest też z tego, że w wiekach średnich działała tu miejska
szubienica, która obsługiwała całe miasto, a przy krzyżu, który stał przy ul. Krzyżowej skazańcy
mogli pomodlić się ostatni raz.

Il. 4. Kartka pocztowa - koszary pruskie (przy ul. Saperskiej) – il. 4., obecnie siedziba Instytutu
Pamięci Narodowej.
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Do Wildy należy też Dębiec, obecnie osiedle, dawniej wioska Dembsen, przyłączona do Poznania w
1925 roku. Data ustanowienia placówki pocztowej również nie jest znana, wiadomo, że w Dębcu nie
było poczty jeszcze w 1894 roku. Il. 5. przedstawia list poczty polowej wysłany z tej miejscowości na
początku I Wojny Światowej z Dębca do Rzeszy, datowany 29.12.1914 r., a il. 6. – kartę wysłaną
14.01.1914 roku z Dębca do Rzeszy poprzez urząd Poznań 5.

Il. 5. List poczty polowej wysłany na początku I Wojny Światowej z Dębca do Rzeszy, datowany
29.12.1914 r.

Il. 6. Karta wysłana 14.01.1914 roku z Dębca do Rzeszy poprzez urząd Poznań 5.
Osoby posiadające wiedzę o datach utworzenia urzędów pocztowych w tych miejscowościach, lub
posiadające przesyłki z innymi datami granicznymi proszę o informacje.
Przemysław Przybek
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WYSTAWY I POKAZY W OKRĘGU WIELKOPOLSKIM PZF
Wystawa „Gostyń – wolny od ognia” (2011.09.15-10.22)
W dniach od 15 września do 22 października
2011 roku w gostyńskim Muzeum czynna
była wystawa „Gostyń wolny od ognia”,
zorganizowana dokładnie w 200. rocznicę
wielkiego pożaru Gostynia. Zwiedziło ją 485
osób. Otwarcia wystawy dokonał dyrektor
Muzeum Robert Czub, który przybliżył
okoliczności
pożaru,
przebieg
akcji
ratowniczej przeprowadzonej 200 lat temu, w
niedzielę 15 września 1811 roku. Następnie
Jacek Mostowy, prezes Zarządu MiejskoGminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych R.P. w Gostyniu przedstawił
historię okolicznych jednostek OSP. O przygotowaniach specjalnych walorów pocztowych mówił
Andrzej Dudek – prezes gostyńskiego koła PZF.
Wśród licznie przybyłych gości obecni byli: Jerzy
Woźniakowski – przewodniczący Rady Miejskiej
w Gostyniu, Jerzy Kulak – burmistrz Gostynia, ks.
prałat Konrad Kaczmarek – do niedawna kapelan
wielkopolskich strażaków oraz ks. prałat Artur
Przybył – emerytowany proboszcz gostyńskiej
fary.
O godzinie 20.00 na błoniach za farą doszło do
rywalizacji w gaszeniu ogniska. Do zmagań
stanęły sikawka konna ze Stankowa, najstarsza w
Wielkopolsce, pochodząca z 1873 roku oraz
nowoczesny sprzęt gaśniczy z Goli. Ku wielkiej
uczesze publiczności szybciej z ogniem uporali
się strażacy ze Stankowa, a sprzęt którym gasili,
po zakończeniu pokazu stał się główną atrakcją,
zwłaszcza, że można było spróbować sił przy
ręcznym pompowaniu wody.
Przez kilka godzin tego dnia czynne było w holu
Muzeum stoisko pocztowe, na którym można było
nabyć okolicznościowe znaczki, kartkę pocztową i
kopertę oraz opatrzyć je pamiątkowym
kasownikiem. Wydane z tej okazji znaczki
personalizowane są pierwszymi, jakie przygotowała Poczta Polska na terenie południowo-zachodniej
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Wielkopolski. Wyszły w niewielkim nakładzie. Przedstawiają najstarszą w Wielkopolsce czynną
sikawką konną, która jest własnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Stankowie. Wyprodukowano ją
w Niemczech w roku 1873. Projektantem okolicznościowej przywieszki jest Andrzej Dudek. Także
autorstwa prezesa gostyńskich filatelistów jest koperta wyemitowana przez Pocztę Polską, którą
wydano w nakładzie 400 egzemplarzy. Widnieje na niej plan miasta z roku 1811, gdzie zaznaczono
skalę pożogi. Mapę opracował w dwudziestoleciu międzywojennym Władysław Kołomłocki –
profesor gostyńskiego gimnazjum. Na kartce pocztowej, projektu Sławomira Tomkowa z Poczty
Polskiej, umieszczono zabytkową sikawkę ze Stankowa. Ostatnim elementem był okolicznościowy
kasownik. Również zdobiła go zabytkowa sikawka. Projektantem kasownika był także Sławomir
Tomków. Rysunek sikawki wykonał artysta plastyk Marek Ratajczyk.
Na ekspozycji znalazły się m.in. dawne wyposażenie strażaków i dokumenty, kolekcja miniaturowych
pojazdów strażackich z całego świata oraz sporządzony w 1932 roku przez prof. Władysława
Kołomłockiego plan Gostynia, przedstawiający zasięg pożaru z 15 września 1811 roku. Ze zbiorów
muzealnych pochodziło 14 grafik Fortunaty Przyłuskiej, pokazujących, jak wyglądał gród nad Kanią
na przełomie XVIII i XIX wieku. Filatelistykę reprezentowały: zbiór Weroniki Kaizer z Okręgu
Koszalińskiego PZF zatytułowany Z ogniem nie ma żartów oraz opracowany przez członków Koła
PZF w Gostyniu – Andrzeja Dudka, Andrzeja Niewrzędę i Zdzisława Zimnego – eksponat o tematyce
strażackiej.

Moment otwarcia wystawy.
Stoją od lewej: Jerzy Kulak –
burmistrz Gostynia, Robert Czub
– dyrektor Muzeum w Gostyniu,
Andrzej Dudek – prezes Koła
PZF w Gostyniu i Jacek
Mostowy – prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego
Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Gostyniu
Andrzej Dudek
Fot. Maciej Gaszek
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Z diariusza Zygmunta Rosiejki – Członka Honorowego PZF, Zasłużonego dla Okręgu
Wielkopolskiego PZF (część I)
W ramach Okręgu Wielkopolskiego PZF niedawno spotkaliśmy się z grupą naszych zasłużonych
członków. W trakcie spotkania poprosiliśmy uczestników o przekazywanie informacji o swojej
działalności filatelistycznej. Ci bowiem członkowie wiele lat długiego życia poświęcili filatelistyce,
Polskiemu Związkowi Filatelistów, często także filatelistyce międzynarodowej.
Wkrótce po tym otrzymaliśmy diariusz kol. Zygmunta Rosiejki, który zawiera szereg informacji,
jakich się nie pamięta, informacji dotyczących pracy PZF praktycznie od lat 60-tych XX wieku.
Można z nich wywnioskować o rozlicznych działaniach PZF, szczególnie w zakresie
wystawiennictwa. Można na ich podstawie poznać specyficzną atmosferę owych czasów.
Postanowiliśmy w częściach opublikować te zapiski na łamach Wielkopolskich Wiadomości
Filatelistycznych.
Zygmunt Rosiejka urodził się 8 kwietna 1925 r. w Jarocinie. W czasie II wojny światowej
początkowo pracuje w firmach niemieckich w rodzinnym mieście, a od marca 1944 r. w Poznaniu, m.
in. w fabryce samolotów „Focke-Wulf” Poznań – Krzesiny (maj 1944 – styczeń 1945). Świadectwo
maturalne uzyskał w roku 1956 w liceum przy ul. Mylnej (Poznań). W latach 1945 – 1973 pracuje w
Komendzie Wojewódzkiej MO w Poznaniu. W latach 1973 – 1977 zatrudniony był w R.S.W. „Ruch”
Poznań, następnie w Archiwum Państwowym w Poznaniu (1978 – 1980) oraz w P.E.W. „Pewex” w
Poznaniu (1980 – 1992).
Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił 10 października 1960 roku, w momencie utworzenia Koła
PZF przy Komendzie Wojewódzkiej MO w Poznaniu. Jako organizator tego Koła został także jego
przewodniczącym. Ma olbrzymi dorobek organizacyjny i wystawienniczy. M. in. kol. Zygmunt
Rosiejka był:
- przewodniczącym Koła PZF przy Komendzie Wojewódzkiej MO w Poznaniu – lata 1960 – 1975,
następnie członkiem Zarządu Koła do 1996 r.,
- członkiem Zarządu Okręgu Poznańskiego (później Wielkopolskiego) w latach 1964 – 1974,
następnie, do roku 2002, wiceprezesem ZO,
- w latach 70-tych członkiem Komisji Wystaw ZG PZF,
- sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej Tematica –
Poznań 68,
- sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Światowej Wystawy Filatelistycznej POLSKA’73 w
Poznaniu,
- sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Bilateralnej Wystawy Filatelistycznej POLSKA - RFN w
Poznaniu (1984 r.),
- wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XV OWF Poznań 87,
- wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Światowej Wystawy Filatelistycznej
POLSKA’93 w Poznaniu.
Swoistą kroniką działalności kol. Zygmunta Rosiejki są przyznane dyplomy związane z filatelistyką,
których wykaz jest imponujący. Oto one:
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1963, listopad - medal pamiątkowy XXX - lecia Ruchu Filatelistycznego w Wielkopolsce – Z.O.
Poznań,
1966.11.12-27 - dyplom za udział w Komitecie Organizacyjnym wystawy „Tysiąclecie-Poznań”,
1968.07.28-08.11 - dyplom na medal pamiątkowy MWF „Tematica- Poznań 68”,
1968, październik - dyplom na medal pamiątkowy „75-lecie Ruchu Filatelistycznego,
1969.10.04-19 - dyplom pamiątkowy wystawy z okazji XXV lat MO i SB,
1969.11.09 - dyplom za udział w wystawie „20-lecie MO Poznań”,
1970.02.23-03.3 - za udział w organizacji wystawy „Poznań 1945-1970”,
1970, czerwiec - medal pamiątkowy OWF „XXV lat Marynarki Wojennej PRL” Gdynia,
1970.10.09 - dyplom uznania za aktywną pracę w PZF (ZG PZF),
1971.02.28 - za współpracę z kołem PZF w Swarzędzu,
1971, maj - dyplom pamiątkowy wystawy „Rocznice Powstań Śląskich”,
1971.10.09 - za aktywną działalność w 1971 r. (ZG PZF),
1972, styczeń - dyplom pamiątkowy KWF „30 Rocznica Powstania PPR”,
1972, kwiecień - dyplom uznania i medal „II Międzyzakładowej WF „Delta-72” Kalisz,
1973.08.19-09.02 - za udział w Komitecie Organizacyjnym ŚWF POLSKA’73,
1973 - dyplom na medal pamiątkowy Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej w Poznaniu z
okazji ŚWF POLSKA’73,
1974.05.01 - dyplom pamiątkowy IV Wystawy Filatelistycznej Wielkopolski Południowej - Ostrów
Wlkp.,
1975.05.01-11 dyplom pamiątkowy V WF Wielkopolski Południowej z okazji XXX rocznicy
„Zwycięstwa nad faszyzmem”,
1975, październik - dyplom na medal pamiątkowy „XXV-lecie PZF”,
1975.10.09 - pismo gratulacyjne ZG PZF „1950-1975”,
1977.03.27-04.02 - dyplom za pomoc przy organizacji wystawy „Swarzędz 77”,
1977.05.19-28 - dyplom na medal pamiątkowy OWF „Kalisz – 77”,
1979.05. 26-29 - za współpracę w organizacji wystawy „OCHRONA ŚRODOWISKA” w Pile,
197910.21-28 - dyplom na medal pamiątkowy VII Wystawy „Nowy Tomyśl 79”,
1980.04.24 - dyplom VI WF Okręgu Cottbus (NRD) za współpracę,
1980.06.21 dyplom i medal „30-lecia PZF”,
1980.08.23-30 - dyplom pamiątkowy KWF „Lotnictwo – Poznań 1980”,
1980.12.14-21 - dyplom za współpracę koła PZF w Chodzieży,
1983, wrzesień - dyplom dla komisarza XIV OWF „Toruń – 83”,
1984.11.14-16 - za współpracę w organizacji wystawy „PRL-RFN”,
1985.10.06 - z okazji 25-lecia koła PZF przy W.U.S.W. w Poznaniu,
1985.12.08-12 - dyplom za organizację WF Hannover –Poznań w Poznaniu,
1987.05.07 - z okazji 25-lecia Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego – ZO
PZF Bydgoszcz,
1987.08.06-16 - za udział w organizacji XV OWF „Poznań 87”,
1988.06.06 - dyplom za udział w organizacji Wystawy Polsko-Czechosłowackiej w Cieszynie,
1988.07.22 - dyplom za udział w Sądzie Konkursowym VII Wystawy Filatelistycznej w Chodzieży,
1993.05.07-16 - dyplom za udział w Komitecie Organizacyjnym ŚWF POLSKA’93,
1994.09.24 - dyplom na medal pamiątkowy XVI Zjazdu PZF w Bydgoszczy,
1994.10.14-16 - dyplom za organizację Wystawy „Poznań - Hannover” w Poznaniu,
1994.10.14-16 - dyplom za pracę w Sądzie konkursowym wystawy Poznań – Hannover,
1995, maj - dyplom na medal pamiątkowy KWF „75 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II –
Warszawa,
1999.01.06 - dyplom za wkład pracy dla PZF za lata 1997-1998 (ZG PZF).
(cdn.)
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Rok 1973. Spotkanie w
Komitecie Organizacyjnym
ŚWF
POLSKA’73.
Od
lewej:
Zdzisław Biadasz,
Jan Witkowski (odwrócony),
Zygmunt Rosiejka,
Bernard Stępczyński,
Kazimierz Koczorowski,
nn,
Ludwik K. Malendowicz.
Redakcja WWF

Urodzony w Lublinie, wydawca katalogów, wielki kupiec filatelistyczny
Jacques Minkus (1901-1996)
Przez wiele lat w USA najpopularniejszym katalogiem znaczków pocztowych – obok katalogu Scotta
– był katalog Minkusa. Zapoznając się z tym katalogiem natrafiłem na ślady łączące autora z Polską,
konkretnie z Lublinem. Kim był Jacques Minkus i jakie są Jego zasługi dla filatelistyki?
Jacques Minkus urodził się 15 grudnia 1901 r. w Lublinie, jako syn
miejscowego rabina. Jego marzenia o zostaniu także rabinem zostały
przerwane w wieku 13. lat, kiedy w odstępie 6. miesięcy zmarli Jego
rodzice. Wkrótce wyjechał do Niemiec, gdzie pracował jako drukarz. Z
Niemiec przeniósł się do Paryża, gdzie został wydawcą małych
słowników i przewodników. Na Polach Elizejskich spotykał się z
handlarzami filatelistycznymi i jak sam wspominał wśród znajomych,
zafascynował go ten świat. Fascynacja znaczkami nie przerodziła się w
ich zbieractwo, ale zainteresowanie filatelistyką pozostało. A pozostało
ono głównie w biznesie.
W roku 1929 emigruje do USA. Już w roku 1931 otwiera w Nowym Jorku na Manhatanie, w znanym
domu towarowym Gimbel swoje pierwsze stoisko pocztowe. Jak podają różne źródła, była to lada o
długości 6. stóp. Jednakże rzesze kupujących w tym domu towarowym dostarczały wielu klientów.
Zazwyczaj panie zajmowały się zakupami, panowie natomiast znaczkami. Doprowadziło to do
znacznego powiększenia sklepu oraz do otwierania nowych, podobnych placówek - oddziałów w
Filadelfii, Milwaukee i Pittsburgu. Wkrótce sklep stał się największym sklepem filatelistycznym w
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świecie, a w momencie swego największego rozwoju posiadał 38 placówek w całym USA. Także jego
nazwa była potężna “America’s Stamp Center”.
Jacques Minkus bardzo dobrze rozumiał potrzeby klientów –
filatelistów. Dbał o zaopatrzenie. Wydawał różnorodne albumy
(ponad 100!) oraz katalogi. Katalogi te wychodziły naprzeciw
oczekiwaniom dużej grupy filatelistów, zawierały bowiem szersze
opisy znaków pocztowych oraz własny system numeracji.
Zdecydował się na ich wydawanie po nieporozumieniach z
wydawcami katalogu Scott. Pierwszym z nich był wydany w roku
1953 New American Stamp Catalog, kolejnym Minkus New World
Wide Stamp Catalog wydany w roku 1955. Wydawał także
regularnie swoje czasopismo filatelistyczne – Minkus Stamp
Journal. Ostatnie wydanie oparte na katalogu Minkusa ukazało się
w roku 2004 (Krause-Minkus Standard Catalog of U.S. Stamps).
Wydawał także katalogi znaczków wielu krajów (przykładowo
Izrael, Kanada, Australia)W latach II wojny światowej olbrzymim
popytem cieszyły się jego „podtrzymujące ducha narodu” koperty
patriotyczne. Jak podkreślają różne źródła, największy „interes”
zrobił na pakietach znaczkowych oraz niedrogich albumach. Niezależnie od tego przejął od kilku
poczt – m. in. Izraela, RFN, Holandii, Tunezji czy też Indonezji – wyłączność na USA
rozprowadzania znaków pocztowych kupcom filatelistycznym.

Na ilustracji jedna z patriotycznych kopert wydawanych przez J. Minkusa.
Wiele uwagi poświęcał Minkus młodzieży zainteresowanej filatelistyką. Często w soboty, w sali
audytoryjnej domu towarowego organizował dla młodzieży „klasy filatelistyczne”, które cieszyły się
wielka popularnością.
Za swą aktywność na polu handlu filatelistycznego w 1966 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Kupców
Filatelistycznych przyznało J. Minkusowi swoje najwyższe wyróżnienie „Service to Philately
Award”. Z kolei za wyjątkowe zasługi dla filatelistyki, w roku 1993 Amerykańskie Towarzystwo
Filatelistyczne (APS) przyznało jemu nagrodę Luff’a*, natomiast w roku 1997 powołano J. Minkusa
w „Poczet sławnych filatelistów APS”**. W roku 2011 Jacques Minkus został powołany do „Pocztu
sław” The Writers Unit #30***.
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Swoją sieć handlową sprzedał w roku 1987.
Zmarł w Nowym Jorku 17 września 1996 r.
Przypisy:
*nagroda Luff’a - przyznawana jest przez APS żyjącym filatelistom za merytoryczny wkład w
filatelistykę. Ustanowiona w roku 1940. Corocznie przyznawane są wyróżnienia (po jednym) za: 1 wyróżniające się badania filatelistyczne; 2 – wyjątkowy wkład do filatelistyki; 3 – za wyjątkową
pracę dla APS.
** APS Hall of Fame („Poczet sławnych filatelistów APS”), zapoczątkowany w roku 1940. Powołuje
się do „Pocztu” tylko nieżyjących filatelistów. Zasady powoływania: 1 – filateliści nieżyjący; 2 –
nominowani muszą mieć wybitny wkład w rozwój filatelistyki narodowej lub międzynarodowej. Do
roku 1988 powoływano corocznie 3. filatelistów, później 4.
***The Writers Unit #30. Afiliowane przy APS stowarzyszenie publicystów filatelistycznych.
Posiada własny „Poczet sław”.
Źródła:
Robert McG. Thomas Jr: Jacques Minkus, 94, Dies; Brought Stamps to Masses, The New York
Times, 19 września 1996.
strona American Philatelic Society (APS): stamps.org
Ludwik K. Malendowicz

Światowa Wystawa Znaczków PHILANIPPON 2011, Jokohama,
28.07-2.08.2011. Eksponaty tematyczne.
Światowa Wystawa Znaczków PHILANIPPON 2011
odbyła się od 28 lipca do 2 sierpnia 2011 r w
Jokohamie. W Japonii światowe wystawy
filatelistyczne organizowane są co 10 lat, pierwsza
odbyła się w roku 1971. Dotychczasowe wystawy
odbywały się w Tokio, natomiast ostatnia w
Jokohamie. Wszystkie te wystawy odbywają się pod wspólnym hasłem „Znaczki łączą narody”.
Obecna zorganizowana została z okazji 140-lecia utworzenia poczty Japonii. Należy podkreślić, że w
Jokohamie zorganizowano pierwsze w Japonii Biura poczty międzynarodowej (Francja, USA, Wielka
Brytania). Wystawa zorganizowana została pod patronatem FIP i auspicjami FIAP (Federation of
Inter-Asian Philately).
Na wystawie prezentowano eksponaty z 65. krajów, ale zwraca uwagę brak
eksponatów z kilku krajów, przykładowo z RFN. Spośród prezentowanych
eksponatów wyróżnienia od medalu V i powyżej otrzymało 43% eksponatów, nie
wliczając literatury było to 64%. Z kolei medale duży złoty i złoty (bez literatury)
otrzymało 45% eksponatów. Bardzo duże rozbieżności występują w
poszczególnych klasach: TR – 79% wszystkich eksponatów w klasie; HP – 85%;
PS – 71%, AE – 80% a TH zaledwie 50%. W klasie tematycznej wystawy
prezentowano 58 eksponatów, które uzyskały następujące wyróżnienia: LG – 3; G
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– 7; LV – 8; V – 10; LS – 11; S – 11; SB – 7; B – 1.
Oto wyniki oceny eksponatów klasy tematycznej tej wystawy (do medalu pozłacanego włącznie):
Medal duży złoty otrzymały 3 eksponaty, dobrze znane z wcześniejszych wystaw, a mianowicie (w
nawiasach podano wcześniejsze wypróżnienia na światowych wystawach filatelistycznych lub na
ECTP – Europejskie Mistrzostwa Filatelistyki Tematycznej, na których przyznaje się punkty):
MAGIER, Joshua (Izrael) Uprawa roli od początku rolnictwa do czasów obecnych [AMPHILEX
2002 – LV88; BANGKOK 2003 – G90; ESPANA 2004 – G90; BRNO 2005 – G93;
WASZYNGTON 2006 – G93; ECTP 2007 – 94 pkt.; ST. PETERSBURG 2007 – G92; EFIRO
2008 – LG97; WIPA 2008 – LG95; LONDON 2010 - LG97; PHILANIPPON 2011 – LG97]
SLETTEBO, Hallvard (Norwegia) Świat skautingu [PHILAKOREA’94 - V81; SINGAPORE’95 V80; MOSKWA'97 - V83; INDEPEX'97 - LV85; LONDON 2000 – LV88; HAFNIA 01 - G92;
BANGKOK 2003 – G93; WASZYNGTON 2006 – G91; CHINA 2009 – LG95; ANTWERPIA
2010 – LG95; PHILANIPPON 2011 – LG95]
KIM, Ki-Hoon (Korea) Stół z potrawami, obecny tytuł Historia smaku [WASZYNGTON 2006 –
LV87; ESPANA 06 – LV88; BELGICA 2006 – LV87; ST. PETERSBURG 2007 – G91;
CHINA 2009 – G93; LONDON 2010 – LG96; PHILANIPPON 2011 – LG95]
Medalem złotym wyróżniono następujące eksponaty:
CHARRACH, Josef (Izrael) Minerały – ich pochodzenie, eksploatacja i wykorzystywanie [HAFNIA
01 - V82; PHILAKOREA 2002 – V82; SINGAPORE 2004 – V83; BELGICA 2006 – LV85;
ISRAEL 2008 – G90; LONDON 2010 – G90; PHILANIPPON 2011 – G92]
RODRIGUES CUNHA, Luiz Paulo (Brazylia) Słońce, morze, surfowanie i piasek – odkrywanie
plaży [ST. PETERSBURG 2007 – LV85; LONDON 2010 – LV85; PHILANIPPON 2011 –
G90]
WANG, Zhigang (Chiny) Książki, najważniejszy nośnik dziedzictwa ludzkości [PHILAKOREA
2002 – V80; CHINA 2009 – LV85; PHILANIPPON 2011 – G93]
NAITO, Yosuke (Japonia) Japonia i wojna 15-letnia (1931-1945) [ITALIA'98 - LV87;
PHILANIPPON’01 – G90; WASZYNGTON 2006 – G91; INDIPEX 2011 – G90;
PHILANIPPON 2011 – G90]
ONUMA, Yukio (Japonia) L.V. Beethoven – jego życie w kontekście historycznym i jego spuścizna
[ISRAEL 2008 – LV88; CHINA 2009 – LV89; PORTUGAL 2010 - LV88; PHILANIPPON
2011 – G90]
JANKOVIC, Vojtech (Słowacja) Rower, moje życie [LONDON 2000 – V80; HAFNIA 01 - V81;
PHILAKOREA 2002 – V83; AMPHILEX 2002 – V83; ECTP 2006 - 85 pkt.; ESPANA 06 –
LV85; BELGICA 2006 – LV86; ST. PETERSBURG 2007 – LV88; ECTP 2008 – 89 pkt.;
EFIRO 2008 – G92; IBRA 2009 – G90; BULGARIA 2009 - G92; ANTWERPIA 2010 – LG95;
ECTP 2011 – 92 pkt.; PHILANIPPON 2011 – G92]
GARCIA, Miguel (Urugwaj) Latarnie morskie: wieże obserwacyjne wybrzeża [PHILANIPPON’01 –
V80; CHINA 2009 – LV87; PHILANIPPON 2011 – G92]
Jak widzimy, w grupie tej aż 4 (na 7) eksponaty uzyskały medal złoty po raz pierwszy.
Medalem dużym pozłacanym wyróżniono następujące eksponaty:
LEE, Linda Joy (Australia) Magia kwiatów [SINGAPORE 2004 – V82; EFIRO 2008 – LV88;
PORTUGAL 2010 – G90; PHILANIPPON 2011 – LV88]
KACHAN, Vladimir (Białoruś) Świat motyli [BRNO 2005 – V80; ESPANA 06 – V80; EFIRO 2008
– V80; CHINA 2009 – V84; PORTUGAL 2010 – LV85; PHILANIPPON 2011 – LV85]
GU, Heming (Chiny) Koń [PHILANIPPON 2011 - LV88]
SOUTH, Douglas (Nowa Zelandia) Nasi skrzydlaci bracia [SINGAPORE 2004 – LV85; LONDON
2010 – LV87; PHILANIPPON 2011 – LV88]
RYOO, Sang Boom (Korea) Historia o pogodzie i klimacie [PHILANIPPON 2011 - LV88]
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LUO, Yisheng (Chiny) Linie kolejowe jakie znam [CHINA 2009 – V83; PHILANIPPON 2011 –
LV87]
HSIAO, Shin-Cheng (Chiny) Dentystyka [BANGKOK’93 – V80; SINGAPORE’95 - V84;
BANGKOK 2003 – V83; PHILANIPPON 2011 – LV87]
KATSUI, Akinori (Japonia) Telefony. Życie A.G. Bella i co on pozostawił [PHILANIPPON’01 –
V83; ESPANA 06 – LV85; LONDON 2010 – LV88; PHILANIPPON 2011 – LV86]
Tak więc, w tej grupie znalazł się eksponat nowy („Pogoda”), który dotychczas nie był prezentowany
na wystawach światowych.
Medalem pozłacanym wyróżniono następujące eksponaty:
CHEQUER, Gaye i Graeme (Australia) O storczykach – rozmowa [PHILANIPPON 2011 - V83]
GU, Jinhua (Chiny) Księżyc [PHILANIPPON 2011 - V82]
TAN, Chin Heong (Malezja) Storczyki [WASZYNGTON 2006 – LV88; EFIRO 2008 – V80; CHINA
2009 – V80; PHILANIPPON 2011 - V81]
SAFONOV, Lev (Rosja) Historia “polarna” Rosji [PHILANIPPON 2011 - V82]
SILVA, Ginaldo (Brazylia) Akwarele Brazylii – essej o historii i kulturze (od początku do roku
1889) [PHILANIPPON 2011 - V80]
LI, Qingjiu (Chiny) Bank [PHILANIPPON 2011 - V82]
NOVIANDI, Gita (Indonezja) Obiecujący świat – ruch skautowski [PHILANIPPON 2011 - V83]
EMURA, Kiyoshi (japonica) Historia portretów malarzy [PHILANIPPON 2011 - V82]
NISHIUMI, Takao (Japonia) Historia kartografii – odkrywcy i twórcy map [PHILANIPPON 2011 V80]
ROUCH, Bernadette (Francja) Drzewo [BRNO 2005 – V81; WIPA 2008 – V80; ITALY 2009 - V83;
PHILANIPPON 2011 - V80]
W tej grupie aż 8 (na 10) to eksponaty nowe, dotychczas nie prezentowane na wystawach
światowych.
Ludwik K. Malendowicz

KWF SACRUM ET PROFANUM TARNOVIAE „Tarnów 2011”
17 – 23 września 2011 r. – eksponaty tematyczne
Na odbywającej się w dniach 17 – 23 września 2011 r. KWF SACRUM ET PROFANUM
TARNOVIAE „Tarnów 2011” w klasie wystawców dorosłych prezentowano 18 eksponatów
tematycznych, natomiast w klasie młodzieżowej było 9 takich opracowań.
Wystawcy dorośli zaprezentowali kilka znanych i wysoko ocenianych – także na omawianej wystawie
– eksponatów. Były one już wcześniej wystawiane na wystawach II stopnia i powyżej. Do nich
zaliczam następujące opracowania:
Dembski Henryk (O. Kalisz) Sport olimpijski na śniegu i lodzie, medal duży pozłacany (83 pkt.) (od
roku 2005 eksponat ten był już prezentowany na 12. wystawach – stopnia II i powyżej, w klasie
konkursowej),
Kuhnert Hans Joachim (O. Wrocław) Wędkarstwo, medal złoty (85 pkt.) (od roku 2000 eksponat ten
był już prezentowany na 24. wystawach – stopnia II i powyżej, w klasie konkursowej),
Nawrot Marian (O. Śląsko-Dąbrowski) Mosty świata, medal pozłacany (79 pkt.)
Salamon Jerzy (O. Śląsko-Dąbrowski) Ptaki, medal duży pozłacany (84 pkt.)
Wawrzynkowski Marian (O. Koszalin) Polskie losy 1939-1945, medal złoty (86 pkt.) (od roku 2000
eksponat ten był już prezentowany na 12. wystawach – stopnia II i powyżej, w klasie
konkursowej),
Wawrzynkowski Marian (O. Koszalin) Twórcy nauki i kultury świata, medal duży pozłacany (86
pkt.); ten eksponat – po gruntownym „przerobieniu” – wiele zyskał,
Zawiła Feliks (O. Śląsko-Dąbrowski) Heraldyka, medal pozłacany (75 pkt.).
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Wg mojej wiedzy 3 eksponaty pierwszy raz
eksponowano na wystawie II stopnia. Otrzymały one
medal srebrny i 2 medale brązowe, przy czym jeden z
tych ostatnich przeszedł z grupy wystawców
młodzieżowych do dorosłych. Z powyższego wynika, że
nie były to zbyt udane debiuty.
W klasie młodzieżowej wystawy prezentowano 9
eksponatów tematycznych, a klasa ta wypadła
rewelacyjnie. Ta rewelacja to głównie eksponat Konrada
Andraczka (O. Łódź) Uroki polskiej motoryzacji, który
po raz pierwszy był wystawiany. Opracowany bardzo
nowocześnie, z wyjątkowo przemyślanym i logicznym
planem oraz bardzo ciekawym materiałem wzbudził
zainteresowanie wszystkich. Nic też dziwnego, że autor
opracowania uzyskał medal duży pozłacany (88 pkt.). W
sumie 7 eksponatów tej klasy nie było dotąd
wystawianych na wystawach stopnia II i powyżej. W tej
grupie nie było ocen niższych niż medal srebrny!
Ludwik K. Malendowicz

Najciekawsze eksponaty tematyczne. Wiatr i tęcza na kartach wystawowych.
Zjawiska fizyczne są częstym przedmiotem zbieractwa i wystawiennictwa filatelistycznego. W
niniejszym odcinku mojego cyklu o najciekawszych planach eksponatów tematycznych pragnę
czytelnikom przedstawić dwa plany – jeden dotyczący wiatru a drugi tęczy.
Autorem opracowania zatytułowanego Wiatr jest Jieling LIN (Chiny). Za swe opracowanie uzyskał
następujące wyróżnienia na światowych wystawach filatelistycznych: CHINA 2009 – LV86;
PORTUGAL 2010 – LV85.
Prezentuję kartę wstępu tego eksponatu, na której widzimy piękną kartę pocztową z Niemiec, z roku
1900, ze znaczkiem wartości 5 fenigów, z prywatnym dodrukiem (PPO – printed to private order –
wydrukowane na prywatne zamówienie).
Na stronie tej znajduje się także definicja wiatru oraz określenie celu eksponatu. Tekst ten to
(tłumaczenie nie jest tłumaczeniem dosłownym): "Wiatr to powietrze w ruchu. Może on poruszać się
poziomo lub pionowo. W meteorologii często oznacza to poziomy ruch wiatru.
Nieprzyjaciel czy sprzymierzeniec? Przyjaciel czy wróg? Nasze obcowanie z wiatrem często
pozostaje niesprecyzowane. Dowiedz się więcej o naszym nieopanowanym przyjacielu poprzez
zapoznanie się z opowieścią o wietrze".
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Oto plan tego eksponatu:
Wiatr
1. Pełna romantyzmu mitologia
1.1 Opowieść o Bogu Wiatru
1.2 Oddechy wiatrów czynią wieczną przestrzeń pełną życia
1.3 Szanowanie wiatrów i walka z nimi
2. Badając arkany wiatru
2.1 Wczesna wiedza ludzkości o wietrze
2.2 Czym wiatry są wywoływane
2.3 Kierunki, szybkość i skale wiatru
2.4 Stacje i metody obserwacji
2.5 Opracowywanie i przekazywanie danych z obserwacji
3. Wiatry wpływają na świat przyrody
3.1 Wiatry wpływają na pogodę
3.2 Wiatry wpływają na klimat
3.3 Wiatry ułatwiają ruch mórz
3.4 Zapylanie za pośrednictwem wiatru służy roślinom
3.5 Ptaki latają wykorzystując wiatry wznoszące
4. Wiatry przynoszą nam niezliczone korzyści
4.1 Wiatr jest jednym z naszych najwcześniejszych źródeł
energii
4.2 Wiatry przynoszą nam nieograniczone radości
4.3 Sztuczne wiatry
5. Wiatry również przynoszą negatywne skutki
5.1 Czynniki negatywne
5.2 Wpływ na życie codzienne
5.3 Miary wiatroszczelności
6. Strasznym jest oglądanie zniszczeń wywołanych wiatrami
6.1 Wiatry, które wywołują zniszczenia
6.2 Powodzie wywoływane wiatrami
6.3 Katastrofy statków wywołane wiatrami
6.4 Katastrofy powietrzne wywołane wiatrami
6.5 Zapobieganie zniszczeniom
7. Niemożliwy wiatr

Ilustrując ten eksponat przedstawiam znaczek Japonii z bogiem wiatru. Jednym z najpiękniejszych zaś
widoków efektu wiatrów są wypełnione wiatrem żagle. Takie żagle widzimy na okręcie flagowym
Krzysztofa Kolumba Santa Maria (USA oraz Wyspy Turks i Caicos). Ponadto przepiękne żagle na
wietrze widzimy także na znaczku Kanady, który przedstawia sławny Bluenose − kanadyjski
dwumasztowy szkuner rybacki i regatowy z okresu dwudziestolecia wojennego.

Kolejny omawiany eksponat dotyczy tęczy.
Opracowany został on przez Jean-Marc
SEYDOUX, (Szwajcaria), a jego tytuł to Tęcza,
uniwersalne zjawisko przyciągające wszystkimi
swoimi aspektami. Na światowych wystawach
filatelistycznych
uzyskał
on
następujące
wyróżnienia: IBRA 2009 – LV87; PORTUGAL 2010 - LV86.
Oto plan tego interesującego eksponatu:
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Tęcza, uniwersalne zjawisko przyciągające wszystkimi swoimi aspektami
1. Prymitywne, mitologiczne i religijne wyjaśnienia tęczy.
1.1. Warunki konieczne do uzyskania spektrum światła.
1.2. Mity powstają z tęczy.
1.3. Religijne wyjaśnienia wielokolorowej i magicznej formy.
1.4. Naukowcy powstawanie tego zjawiska świetlnego.
1.5. Badania oparte są o wiedzę uzyskaną z tęczy.
1.6. Etymologia słowa "tęcza" stosowana jest także obecnie.
2. Tęcza występuje wszędzie.
2.1. Światło jest częścią środowiska.
2.2. Tęcza jest symbolem doskonałości ekologicznej.
2.3. Agrokultura opiera się o elementy spektralne światła.
2.4. Tęcza jest głównym elementem posłań pokojowych.
2.5. Tęcza wskazuje drogę, którą należy dążyć w sporcie.
2.6. Boskie światło wskazuje drogę nadziei.
3. Wielobarwne spektrum niesie posłanie.
3.1. Rodzina jest chroniona przez różne formy światła.
3.2. Urodzinom i świętom towarzyszy światło.
3.3. Konferencje i sympozja wykorzystują światło półokręgu.
3.4. Wystawy wykorzystują wielokolorowe łuki.
3.5. Tęczą wpływa także na targi i handel .
3.6. Turystyka oferuje liczne miejsca z tęczą.
4. Komunikacja i transport inspirowane są tęczą.
4.1. Wyprawy zmieniają bieg boskiego światła.
4.2. Siedem magicznych kolorów wskazuje ewolucję transportu.
4.3. Korespondencja przypomina wolność tęczy.
4.4. Tęcza przedstawia unikanie nieszczęść wywoływanych przyczynami telekomunikacji.
5. Tęcza jest źródłem inspiracji w sztuce.
5.1. Miasta wywodzą swą nazwę od tęczy.
5.2. Tęcza jest elementem ważnych symboli.
5.3. Muzyka przepisuje kolory tęczy w melodię.
5.4. Powstały baśnie w magicznej formie tęczy.
5.5. Sztuki graficzne inspirowane są kolorami życia.
Jak widzimy, jest to plan logiczny, szeroki i
zrównoważony. Widać w nim dużą wiedzę autora w
zakresie opracowywanego tematu. A wiedzę
filatelistyczną dokumentuje wybór bardzo różnorodnego
i cennego materiału filatelistycznego.
Przedstawiam także dwa znaczki Włoch z przepiękną
tęczą oraz okładkę zeszycika znaczkowego Wielkiej
Brytanii, gdzie pod kwiatkiem występuje rysunek tęczy.
Zainteresowanych wiatrem w filatelistyce zapraszam do
wcześniejszego artykułu z WWF dotyczącego wiatru, a konkretnie wieży wiatrów w Atenach, która
jest pięknie ilustrowana na znakach pocztowych Grecji.
Malendowicz, L.K.: Symboliczne zilustrowanie wiatrów w filatelistyce tematycznej – wieża wiatrów
w Atenach. WWF 40: 96-97 (2003).
Ludwik K. Malendowicz
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