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Od Redakcji
Oddajemy do rąk czytelników kolejny zeszyt Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych. Jak
zwykle, zawiera on kronikarski zapis naszej działalności. Opisujemy spotkanie aktywu Okręgu
Wielkopolskiego PZF w sprawie filatelistyki młodzieŜowej. Zamieszczamy takŜe informacje o
okolicznościowych spotkaniach kół PZF w Rawiczu i Lesznie. Jak zwykle, w dziale "Wielkopolana"
prezentujemy wykaz datowników stosowanych w Wielkopolsce w I kwartale roku 2012.
Zamieszczamy w nim takŜe informację o frankaturach mechanicznych typu "Paragon" uŜywanych w
Poznaniu, ciekawe przesyłki odrodzonej Poczty Polskiej z roku 1920 oraz wykaz pruskich
kasowników numerowych w Wielkopolsce.
W dziale poświęconym wystawom i pokazom informujemy o eksponacie "Wino ... " w sklepie z
winem, natomiast w dziale "Z niepoŜółkłych kartek" prezentujemy końcowy odcinek opisu sylwetki
zasłuŜonego członka naszego Okręgu kol. Zygmunta Rosiejki.
Przedstawiamy takŜe artykuł o wzorach znaków pocztowych z archiwum Światowego Związku
Pocztowego, a takŜe krótką informację o specyfice wystaw filatelistycznych w Azji.
Jak zwykle, zeszyt zawiera szereg informacji dla filatelistów tematyków. Prezentujemy klasyczne
całostki pocztowe Argentyny, na których jest wiele elementów interesujących tematyków, opisujemy
takŜe bardzo ciekawy eksponat "Walka z zakaŜeniami". Zeszyt zamyka fascynująca informacja o
szczycie Jana Pawła II w Apeninach.
Wszystkim Ŝyczymy przyjemnej lektury.
Poznań, 2012.03.30
Zespół Redakcyjny WWF

Z KRONIKI OKRĘGU - I KWARTAŁ 2012
UZUPEŁNIENIA
2011.04.29-05.06. Rawicz. Sala WitraŜowa Domu Kultury w Rawiczu. Wystawa filatelistyczna
PapieŜ Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata z kolekcji Andrzeja Kempy. W Muzeum
zaprezentowano około 60 ekranów z kolekcji kol. Kempy. Wystawa cieszyła się duŜym
zainteresowaniem społeczeństwa.
2011.05.07-11. Rawicz. Zakład karny – „za murami”. Powtórzenie Wystawy filatelistycznej PapieŜ
Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata z kolekcji Andrzeja Kempy. „Za murami” równieŜ
zaprezentowano około 60. ekranów z kolekcji kol. Kempy.
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2011.11.05-27. Aparecida (Brazylia). W Aparecida znajduje się Narodowe Sanktuarium Maryjne
Brazylii, które w 1980 r. odwiedził Jan Paweł II. Brazylijski Klub Św. Gabriela zorganizował
Krajową Wystawę Filatelistyki Religijnej GABRIEL 2011. Do klasy literatury zaproszono m. in.
Informator Klubowy Święty Gabriel. Szczegóły w nr 110 Informatora Klubowego Święty Gabriel
(str. 28, 2012).
***
2012.01.02. Rawicz. Noworoczne spotkanie członków Koła PZF z udziałem Burmistrza miasta mgr.
inŜ. Tadeusza Pawłowskiego i dyrektora Muzeum Ziemi Rawickiej prof. dr. hab. Jacka
Jarczewskiego. Zaprezentowano kilkaset walorów pocztowych, jakie ukazały się w roku 2011 w
Polsce związanych z Janem Pawłem II. Snuto rozwaŜania nad przyszłością. NajwaŜniejszą imprezą w
roku 2012 powinna być wystawa z okazji 750-lecia Sarnowy.
2012.01.04-10. Leszno. W kościele pw. św. Kazimierza zorganizowano pokaz filatelistyczny
ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI na znakach pocztowych. Autorami zbioru filatelistycznego byli
członkowie Koła PZF działającego przy Spółce SPINKO. W ciekawym komentarzu kol. Zdzisław
Glapiak przypomniał o tym Święcie, które nazywane jest równieŜ Dniem Objawienia Pańskiego.
Pokaz obejrzeli dzieci – kolędnicy misyjni z całej Archidiecezji Poznańskiej, dla których mszę św.
odprawił ks. bp Grzegorz Balcerek, po której odbyło się spotkanie dzieci z misjonarzem z Arktyki
Kanadyjskiej. Misjonarz w swym wystąpieniu nawiązał do znaczków pocztowych i oznajmił, Ŝe
zbierał znaczki pocztowe jako mały chłopiec i zbiera do dnia dzisiejszego. Pokaz i spotkanie miało
charakter psychologiczno-metodyczny. W spotkaniu wzięło udział około 100 dzieci.
2012.01.05. Gostyń. Koło PZF im Wacława Boratyńskiego w Gostyniu. W Domu Dziennego pobytu
tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście oraz liczne
grono członków Koła. Obecni byli m. innymi wiceburmistrz Gostynia ElŜbieta Palka, prezes
Stowarzyszenia Kupców Gostyńskich Monika Bielka, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych R.P. w Gostyniu Jacek Mostowy a takŜe ks. kanonik Artur Przybył
oraz Robert Czub – dyrektor Muzeum w Gostyniu. Podsumowano owocny rok działalności Koła oraz
opracowano plany na rok 2012. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu WWF.
2012.01.10. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne - WIECZÓR Z JEDNOEKRANÓWKAMI.. W ramach
spotkania kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) przedstawił opracowanie Eksponaty
jednoekranowe na światowych i kontynentalnych wystawach filatelistycznych w latach 2004 – 2011
a kol. Ryszard Prange (Poznań) poprowadził dyskusję Czy moŜna zbudować dobry jednoekranowy
eksponat w klasie tematycznej? Bardzo Ŝywa i długa dyskusja. Udział 18. osób.
2012.01.14. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2012.01.24. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Mieczysław RoŜek (Poznań) przeprowadził szkolenie
Zastosowanie programu graficznego z OpenOffice do budowy eksponatu. Udział 16. osób, w tym
kolega z Opola. DuŜe zainteresowanie uczestników.
2012.01.27. Poznań. Centrum Handlowe „Malta”. W ramach organizowanych przez sieć sklepów z
winem Mine Wine cyklicznych "Spotkań w Wytrawnym Gronie" wernisaŜ eksponatu kol. Ryszarda
Prange (Poznań) Winorośl i wino – dary bogów, słońca i ziemi. Wzięli w nim udział smakosze wina,
filateliści i sędziowie koszykówki. Szersza informacja wewnątrz niniejszego zeszytu WWF.
2012.02.09-14. Leszno. W Kaplicy Szpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym zorganizowano
pokaz filatelistyczny z okazji Światowego Dnia Chorego, pod hasłem Wstań i idź, twoja wiara cię
uzdrowiła, który obchodzony był po raz 20-ty. Autorami zbioru byli członkowie koła PZF
działającego przy Spółce SPINKO.
2012.02.11. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Spotkanie noworoczne ZO z prezesami kół PZF
oraz opiekunami MKF, poświęcone głównie sprawom filatelistyki młodzieŜowej. Informacje
wewnątrz niniejszego zeszytu WWF.
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2012.02.11. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2012.02.14. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Leszek Bednarek (Koszalin) omówienie eksponat Piękno
architektury i pomników na ziemiach polski - wczoraj i dziś. śywa dyskusja, szczególnie dotycząca
tytułu i planu. Udział 16. uczestników.
2012.02.27-03.12. Złotów. Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Złotowie. WernisaŜ kol.
Romana Wikieła (Trzcianka) Wiek XX na znaczkach pocztowych. Kronika polskich wydarzeń. Po
otwarciu spotkanie autorskie trwało prawie 3 godziny. DuŜe zainteresowanie zwiedzających.
2012.02.28. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) zaprezentował
eksponat Se Young CHANGA (Rep. Korei) Walka z zakaŜeniami, ze zwróceniem uwagi na
mikrobiologię medyczną, ze szczególnym uwzględnieniem przesyłek dezynfekowanych. śywa
dyskusja. Udział 10. osób.
2012.03.03. Poznań. W gościnnej sali Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul.
Kramarska 2, odbyło się kwartalne spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym uczestniczyło ponad
30 osób z całego kraju.
2012.03.10. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego, z udziałem numizmatyków i kolekcjonerów kart
telefonicznych.
2012.03.12. Złotów. W Gimnazjum nr 2 spotkanie kol. Romana Wikieła (Trzcianka) z młodzieŜą
gimnazjalną miasta. Zaprezentowano zbiór Wiek XX na znaczkach pocztowych. Kronika polskich
wydarzeń. DuŜe zainteresowanie i szeroka dyskusja.
2012.03.13. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) przedstawił
opracowanie Znaczki i całostki pocztowe Seebecka (Nikaragua, Salwador, Honduras i Ekwador),
kartki filatelistyczne Ziehera. śywa dyskusja. Udział 12. osób.
2012.03.17. Warszawa. Centrum Olimpijskie, siedziba Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Uroczystości z okazji pięćdziesięciolecia Klubu Zainteresowań PZF „Olimpijczyk”. Najbardziej
zasłuŜonym członkom Klubu wręczono wysokie odznaczenia sportowe. Medale „Za zasługi dla
polskiego ruchu olimpijskiego” otrzymali, między innymi znani wystawcy - koledzy z Okręgu
Wielkopolskiego PZF: Janusz Jaskulski, Ryszard Prange i Mieczysław RoŜek - wszyscy z Koła PZF
Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego. Serdecznie gratulujemy!
2012.03.26. Lizbona (Portugalia). „Za wyjątkowy wkład w rozwój filatelistyki europejskiej oraz za
wyjątkową promocję filatelistyki w świecie” Kongres Federacji Filatelistów Portugalii nadał kilku
filatelistom Europy wyróŜnienie ORDEM DE MÉRITO FILATÉLICO. Wśród wyróŜnionych
znalazł się kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz). Wręczenie wyróŜnienia (dyplom i statuetka)
odbyło się w ParyŜu, w czasie wystawy Salon Du Timbre 2012 - Parc Floral De Paris”.
2012.03.27. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek Dyrekcji Okręgu Poczty)
spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) Prezentacja
eksponatu Francisco PINIELLA (Hiszpania) Podbój horyzontu. PodróŜe Kolumba z globalnej
perspektywy. śywa dyskusja. Udział 13. osób.
2012.03.31-04.05. Swarzędz. W kościele pw. św. Marcina kol. Bronisław Jasicki zorganizował pokaz
filatelistyczny WYDAWNICTWA POCZTY POLSKIEJ POŚWIĘCONE JANOWI PAWŁOWI
II. W 2. ekranach, przed bocznym ołtarzem, prezentowano znaki pocztowe, w jednym poświęcone
pamiętnej dacie 2 kwietnia 2005, w drugim związane z beatyfikacją Ojca Świętego Jana Pawła II.
Pokaz prezentowano ponownie w pierwszej połowie maja.
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Marzec 2012
Ukazał się kolejny, nr 109. Informatora Klubowego Święty Gabriel. Zeszyt obejmuje 16 stron druku,
w tym kolorowa okładka. W numerze znajdują się m.in. opracowania i informacje: Jerzy Duda „Franciszkańska kolekcja z polskimi świętymi i błogosławionymi (Krótki przewodnik kolekcjonera)”
oraz Bogdana Michalaka: „PapieŜ Jan Paweł II”, „Znaczek „A” z przywieszką do personalizacji”,
„Kronika”, „Watykan”, „Nowości polskie”, „Nowości zagraniczne”. Serdecznie gratulujemy tego
kolejnego i ciekawego zeszytu.

O młodzieŜy na Ratajach (filatelistycznej w Wielkopolsce)
W gościnnych progach Ratajskiego Domu Kultury „Na skarpie” spotkali się w sobotę 11 lutego
przedstawiciele wielkopolskich filatelistów z członkami władz Okręgu. Na zebranie przyszła
przedstawicielka Poczty Polskiej Hanna Plewa – Śróda, reprezentująca Rejonowy Departament
Filatelistyki w Poznaniu. Oprócz dziewięciu członków Zarządu Okręgu, obecni byli przewodniczący
siedemnastu kół i kilku zaproszonych kolegów związanych z filatelistyką młodzieŜową z
przewodniczącym komisji młodzieŜowej Okręgu kol. Remigiuszem Warzechą. Ci ostatni nie przyszli
bez przyczyny, bowiem po powitaniu obecnych przez Prezesa Zarządu kol. Bogumiła Ciesielskiego
zabrał głos kol. Marek Zbierski, który przedstawił główny temat spotkania – przyszłość filatelistyki
młodzieŜowej w Wielkopolsce. Na wstępie opowiedział o zeszłorocznych planach Poczty Polskiej
zajęcia się młodzieŜą filatelistyczną. Zamierzano, między innymi, spotykać się z przewodniczącymi
okręgowych komisji młodzieŜowych i opiekunami kół młodzieŜowych, organizować konkursy na
najlepsze koła w Polsce, przygotować specjalne teczki z materiałami filatelistycznymi dla młodzieŜy.
Na planach się skończyło.
Głos zabrała pani Plewa – Śróda, która przedstawiła aktualną strukturę swego przedsiębiorstwa w
zakresie kontaktów z filatelistyką. Jej głos nie zabrzmiał zbyt optymistycznie w świetle informacji o
ciągłych reorganizacjach i karuzeli stanowisk. MoŜna było odnieść wraŜenie, Ŝe zajęci zmianami
pocztowcy nie znajdują czasu na zajęcie się tak „mało waŜną” dziedzina działalności poczty jaką jawi
się filatelistyka.

Migawka ze spotkania.
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012
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W dyskusji zabrali głos Włodzimierz Bobrowski, Andrzej Dudek, Zdzisław Glapiak, Bronisław
Jasicki, Ludwik K. Malendowicz, Stefan Skrzypek, Remigiusz Warzecha i Marek Zbierski.
Dominowały dwa nurty wystąpień. W wielu przewaŜały nostalgiczne wspomnienia lepszych czasów,
bez nadziei na poprawę sytuacji. Mówiono o braku zainteresowania młodych ludzi zbieraniem
znaczków (konkurencja to głównie Internet), o trudnościach w wejściu do szkół, o niechęci
nauczycieli do podjęcia dodatkowych zajęć. Kol. Warzecha wspomniał o wysłaniu pism do szkół,
bibliotek, domów kultury z apelem o zainteresowanie młodzieŜy filatelistyką, o próbę zawiązania kół
młodzieŜowych. Z Ŝalem ogłosił wynik - braku odzewu na pisma. Inni dyskutanci apelowali o
aktywizację środowiska filatelistycznego w powstawaniu nowych kół młodzieŜowych lub chociaŜby
włączenie pojedynczych młodych filatelistów w pracę kół dorosłych.
Myślę, Ŝe spotkanie, mimo niezbyt wesołego wydźwięku tej relacji, spełniło swój cel. Trzeba mieć
nadzieję, Ŝe da ono impuls do działania tym, którym los filatelistyki młodzieŜowej nie jest obojętny.
Ryszard Prange

Z śYCIA KÓŁ
Migawki z Ŝycia Koła PZF w Rawiczu
Drugiego stycznia 2012 r. miało miejsce noworoczne spotkanie członków Koła PZF z udziałem
Burmistrza miasta mgr. inŜ. Tadeusza Pawłowskiego i dyrektora Muzeum Ziemi Rawickiej prof. dr.
hab. Jacka Jarczewskiego. Zaprezentowano kilkaset walorów pocztowych, jakie ukazały się w roku
2011 w Polsce związanych z Janem Pawłem II. Na zebraniu podsumowano działalność Koła w roku
2011.
Do najwaŜniejszych naleŜy zaliczyć
uroczyste spotkanie z okazji 50-lecia
pełnienia funkcji Prezesa Koła przez
niŜej podpisanego (2011.03.07). W Sali
WitraŜowej Domu Kultury w Rawiczu
miała miejsce Wystawa filatelistyczna
PapieŜ Jan Paweł II na znaczkach
pocztowych świata z kolekcji Andrzeja
Kempy (2011.04.29-05.06). W Muzeum
zaprezentowano około 60 ekranów.
Wystawę tą przeniesiono do Zakładu
Karnego – „za murami” (2011.05.07-11).
z kolekcji kol. Kempy. W maju (9.)
zorganizowano ponadto okolicznościowe
spotkanie, na którym członkom Koła wręczono wyróŜnienia honorowe.
Na uwagę zasługuje cykl artykułów Prezesa Koła „Świat zamknięty w klaserze”, jaki ukazuje się na
łamach Gazety Rawickiej. Wcześniej cykl ten zatytułowany był „Z mojego klasera”. W lutowym
numerze Gazety Rawickiej (nr 2, 2012) był to juŜ 86. odcinek tego cyklu.
Snuto rozwaŜania nad przyszłością. NajwaŜniejszą imprezą w roku 2012 powinna być wystawa z
okazji 750-lecia Sarnowy.
Stefan Skrzypek
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Spotkanie opłatkowe filatelistów Gostynia (2012.01.05)
Na tradycyjnym opłatkowym spotkaniu zebrali się w czwartek, 5 stycznia 2012 roku w Domu
Dziennego Pobytu w Gostyniu miejscowi filateliści. Zaproszenie przyjęli teŜ m.in. ElŜbieta Palka –
wiceburmistrz Gostynia, ks. prałat Artur Przybył, Monika Bielka -- prezes Stowarzyszenia Kupców
Gostyńskich, Jacek Mostowy – prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych StraŜy
PoŜarnych R.P. w Gostyniu i Robert Czub – dyrektor Muzeum w Gostyniu.
Na początku spotkania prezes
Koła Polskiego Związku
Filatelistów im. Wacława
Boratyńskiego w Gostyniu
złoŜył relację z działalności w
roku 2011. Sprawozdanie
zostało przygotowane takŜe w
wersji multimedialnej.
Przy lampce szampana goście
nie szczędzili pochwał pod
adresem członków Koła,
Ŝycząc licznych laurów na
wystawach oraz wzbogacenia
swych kolekcji. Prezes Koła
przedstawił takŜe plan pracy
gostyńskich filatelistów na
rok 2012. Za najwaŜniejsze
uznano organizację Krajowej Wystawy Filatelistycznej „Gostyń 2012”, organizowanej z okazji 55lecia istnienia Koła. WaŜny będzie równieŜ udział na wystawach filatelistycznych, rozbudowanie
eksponatów wystawowych i tworzenie nowych. Planujemy równieŜ zorganizować wystawę z cyklu
„Moje hobby” – tym razem poświęconą piłce noŜnej. WaŜna ma być nadal współpraca z innymi
organizacjami i stowarzyszeniami oraz utrzymywanie kontaktów z filatelistami z Francji i Niemiec.
Andrzej Dudek
Fot. Robert Czub

DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE – I KWARTAŁ 2012
2012.01.28. UP 62-025 Grodzisk Wielkopolski. Datownik okrągły z treścią „RONDO IM. KS.
KAN. CZESŁAWA TUSZYŃSKIEGO, 28.01.2012 GRODZISK WLKP.”. W środku portret księdza
kanonika, zarys kościoła oraz napis „KS. KAN. CZESŁAW TUSZYŃSKI/ 1908 – 1982”.
2012.01.28. UP 62-800 Kalisz 1. Datownik z okazji 100. Rocznicy urodzin Mieczysława
Kościelniaka. Kształt kwadratu. Treść datownika „MIECZYSŁAW KOŚCIELNIAK/ UR. 29 I 1912/
ZM. 5 III 1999/ 100./ ROCZNICA/ URODZIN/ 28.01.2012/KALISZ 1”. Na ilustracji ręka w pasiaku
z piórem oraz drut kolczasty. Mieczysław Kościelniak był polskim malarzem, grafikiem i
rysownikiem, więźniem obozu Auschwitz-Birkenau. W obozie narysował około 300. prac
przedstawiających codzienne Ŝycie więźniów.
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2012.02.04. UP 64-100 Leszno 1 Datownik z okazji wystawy „Leszczyński ratusz w literaturze.
Kształt prostokątny. Napis na datowniku „LESZCZYŃSKI RATUSZ W LITERATURZE/ 370 LAT/
04.02.2012/ LESZNO 1”. Na ilustracji ratusz. Projektantem datownika jest Sławomir Tomków.

2012.03.04 UP 61-640 Poznań 9. Datownik w kształcie serca z rysunkiem Ostrej Bramy w
Wilnie i Ratusza w Poznaniu z palmą litewską pośrodku, z następującą treścią: „XIX KAZIUK/
POZNAŃ 9. 04.03.2012”.

DATOWNIK STAŁY, OZDOBNY, ZE ZMIENNĄ DATĄ
Od 2012.01.02 do 2012.12.31. UP 64-100 Leszno 1 KS Polonia Leszno 1912. 100-lecie Klubu
Sportowego. Inicjały s.t. Datownik projektował Sławomir Tomków.
Od 2012.01.02 do 2012.12.31. UP 61-743Poznań 9. Wznowienie stosowania datownika
„Poznań Koziołki Stary Rynek”.
Kazimierz Krawiarz
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Krótki wykład o poznańskich frankaturach
mechanicznych typu Paragon
1. Frankatury z maszyn PITNEY BOWES – model PARAGON U 100
W roku 1997, co najmniej w dwóch poznańskich Urzędach Pocztowych: Poznań 1 i Poznań 2
wprowadzono do frankowania nadawanych przesyłek pocztowych frankownice marki PITNEY
BOWES – model PARAGON U 100. Frankatury tego typu są bardzo charakterystyczne i łatwe do
odróŜnienia od innych marek. Wymiary ramki znaku opłaty wynoszą 24,5 x 27,5 mm, ramka jest
dołem otwarta.
Napisałem „co najmniej w dwóch urzędach”, gdyŜ nie moŜna całkowicie wykluczyć, Ŝe maszyny tego
typu były stosowane równieŜ w innych poznańskich placówkach pocztowych.
Ilustrację frankatury z UP Poznań 1, z 13 marca 1998 roku, pokazuje fot. 1.

Fot. 1.
Odbitki frankatury z maszyny stosowanej w UP Poznań 2 w początkowym okresie – niestety nie mam,
stąd mój apel do PT Czytelników o ewentualne uzupełnienie.
Po jakimś czasie, w skutek intensywnego eksploatowania tych maszyn, klisze znaku opłaty uległy
uszkodzeniu i nastąpiła ich wymiana. Ilustracje zmienionych odbitek frankatur z obu maszyn
prezentuje fot. 2. Mają one ramkę znaku opłaty o wymiarach 26,5 x 27,5 mm oraz inny krój liter ZL.

Fot. 2. Poznańskie frankatury mechaniczne typu Paragon U-100,
z częściowo zmienioną kliszą znaku opłaty.
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2. Frankatury z maszyn Pitney Bowes - model PARAGON z głowicą frankującą E 184
W roku 2005 frankownice Paragon U 100 zostały w całym kraju wycofane z eksploatacji, a na ich
miejsce wprowadzono w większych placówkach pocztowych nowy model frankownic o nazwie
Paragon, z głowicą frankującą E 184 (świadectwo dopuszczenia typu maszyny nr 2/2005 z dn.
28.02.2005 r.).
Z Poznania znane są autorowi frankatury mechaniczne z tych maszyn z 2010 roku z następujących
placówek pocztowych (fot. 3.):
● Punkt Pocztowy - Poznań P 101, wyróŜnik *ZA*
● Punkt Pocztowy - Poznań P 115, wyróŜnik - *ZA*
● Urząd Pocztowy - Poznań 2, wyróŜnik *KB*
Wymiary ramki znaku opłaty wynoszą 24,5 x 27 mm, ramka jest dołem zamknięta.

Fot. 3. Poznańskie frankatury mechaniczne typu Paragon,
z maszyn Pitney Bowes z głowicą frankującą E 184.
Jak widać z załączonych ilustracji, frankatury tego typu nie prezezentują się zbyt estetycznie.
PrzewaŜnie odbitki są rozmazane, z nieoczyszczonych klisz.
Będę wdzięczny za ewentualne informacje o frankaturach mechanicznych tego typu z innych
poznańkich placłówek pocztowych.
Bronisław Rejnowski
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Wczesne przesyłki odrodzonej poczty polskiej w Wielkopolsce z roku 1920

Niemiecka kartka pocztowa 10 Fenigów (niemieckich) nadana w Bydgoszczy w dniu 21.1.1920 do
Frankfurtu nad Odrą. Był to drugi dzień działania polskiej poczty po zajęciu tego miasta w wyniku
realizacji postanowień Traktatu Wersalskiego.

Całostka nadana 23.1.1920 r. z Leszna do Poznania, pisana po niemiecku. Prawdopodobnie jest to
pierwszy dzień działania polskiej poczty cywilnej w Lesznie, po przejęciu miasta przez oddziały
polskiego wojska kilka dni wcześniej. Mieszana frankatura polsko- niemiecka, uŜyta na tym terenie
juŜ w pierwszym dniu urzędowania, co stanowi bardzo rzadki walor.
Stefan Petriuk
ekspert PZF

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012

11

Pruskie kasowniki numerowe w Wielkopolsce
Filateliści zajmujący się historią poczty pamiętają, Ŝe pierwsze znaczki poczta pruska wprowadziła
15.11.1850 roku. Do ich kasowania przeznaczyła specjalne kasowniki składające się z czterech kół
koncentrycznych i numeru urzędu pocztowego w środku.
Kasowniki z numerami od 1 do 1725 przydzielono
jednorazowo w momencie ich wprowadzenia, w zasadzie w
układzie alfabetycznym nazw miejscowości. Od numeru 1726
natomiast w miarę powoływania nowych urzędów
pocztowych. Ostatni kasownik pruski posiada numer 1987.
Znacząca ich część dotyczy urzędów pocztowych na ziemiach
polskich znajdujących się w tym czasie pod zaborem pruskim.
PoniŜsze zestawienie jest próbą usystematyzowania
kasowników numerowych stosowanych przez urzędy
pocztowe w Wielkopolsce. Jako kryterium zaliczenia
poszczególnych urzędów pocztowych do Wielkopolski
przyjęto szeroko rozumiane terytorium ziemi wielkopolskiej
w sensie historycznym i geograficznym. Posiłkowano się przy
tym pruskim układem administracyjnym zaliczającym
poszczególne miejscowości do Prowincji Poznań [Provinz
Posen].
Jak wiadomo, utworzona z Wielkiego Księstwa Poznańskiego Prowincja Poznańska (Provinz Posen)
była pruską prowincją istniejącą w latach 1848-1918. Po I wojnie światowej większość prowincji
weszła w skład Polski i utworzono z niej województwo poznańskie, z części pozostałej przy
Republice Weimarskiej utworzono nową Marchię Graniczną Poznańsko-Zachodniopruską.
Administracyjnie Prowincję Poznańską podzielono na dwie rejencje: Rejencję Poznańską oraz
Rejencję Bydgoską.
W skład Rejencji Poznańskiej wchodziły: miasto Poznań oraz powiaty: babimojski, gostyński,
grodziski, jarociński, kępiński, kościański, koźmiński, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki,
międzyrzecki, nowotomyski, obornicki, odolanowski, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski,
poznański wschodni, poznański zachodni, rawicki, skwierzyński, szamotulski, śmigielski, śremski,
średzki, wrzesiński oraz wschowski.
W skład natomiast Rejencji Bydgoskiej wchodziły: miasto Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski,
chodzieski, czarnkowski, inowrocławski, gnieźnieński, mogilnicki, strzeleński, szubiński,
wągrowiecki, wieleński, witkowski, wyrzyski oraz Ŝniński.
Zestawienie opracowano według kolejności numerycznej stempli z uwzględnieniem nazwy polskiej
urzędu pocztowego, nazwy niemieckiej, daty wprowadzenia kasownika do uŜytkowania, a takŜe
dodatkowo w uwagach adnotację o większej liczbie kasowników stosowanych w danej miejscowości
(dotyczy to kasowników z tym samym numerem). Brak daty w stosownej rubryce oznacza, Ŝe
kasownik wprowadzono do uŜytkowania w dniu 15.11.1850 roku.
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Nazwa miejscowości
polska
Odolanów
Barcin
Zbąszyń
Pszczew
[Międzyrzecz]
Międzychód
Bledzew [Skwierzyna]
Bojanowo Stare
[Kościan]
Babimost
Borek [Krotoszyn]
Bralin [Kępno]
Brojce Lubuskie
Budzyń [ChodzieŜ]
Buk
ChodzieŜ
Koronowo
Czarnków
Czempiń
Czerniejewo
Dobrzyca
Dolsk
Drawsko k. Czarnkowa
Kcynia
Wieleń n/Notecią
Wschowa
Gaj [Szamotuły]
Tarnowo Podgórne
Gniezno
Gniewkowo
[Inowrocław]
Gołancz [Wągrowiec]
Gąsawa [śnin]
Miejska Górka
[Rawicz]
Gorzyń [Międzychód]
Gostyń
Grabów nad Prosną
Grabowo [Wyrzysk]
Grodzisk Wlkp.
Janowiec [śnin]
Jaraczewo [Jarocin]
Jarocin
Inowrocław
Jutrosin [Rawicz]
Kargowa

Nr
3
69
98
116

Nazwa miejscowości
niemiecka
Adelnau
Barczin [Barcyn]
Bentschen
Betsche

132
143
151

Birnbaum
Blesen
Bojanowo

154
158
173
176
204
207
247
282
293
294
295
327
331
339 I
399
409
427
468 I
468 II
500
501

Bomst
Borek
Bralin
Brätz
Budzyn
Buk
Chodziesen
Polnisch-Krone
Czarnikau
Czempin
Czerniejewo
Dobrzyce
Dolzig
Dratzig
Exin
Filehne
Fraustadt
Gay
Tarnowo
Gnesen
Gniewkowo

506
514
515

Golanz
Gonsawa
Görchen

518
519
521
522 I

Gorzyn
Gostyn
Grabow [R.B. Posen]
Grabowo

528
666
667
669
681
693
700 I

Grätz
Janowiec
Jaraczew
Jarocin
Inowraclaw
Jutroschin
Karge

Okres stosowania
od - do

Liczba
typów

2 typy

2 typy

stosowano do 31.7.51
3 typy

stosowano do 30.9.54
stosowano od 1.10.54

stosowano do
31.7.1851

stosowano do
27.4.1854
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Nazwa miejscowości
polska
Kępno
Kłecko
Kobylin k. Krotoszyna
Kościan
Kostrzyn Wlkp.
Koźmin
Krzywiń [Kościan]
Krobia [Gostyń]
Krotoszyn
Kruszwica
Kórnik
Kwieciszewo
[Mogilno]
Łabiszyn [Szubin]
Łopienno [Wągrowiec]
Leszno
ŁobŜenica [Wyrzysk]
Margonin
Międzyrzecz
Miłosław
Mogilno
Mosina
Mroczeń/Mrocza
[Wyrzysk]
Murowana Goślina
Nakło n. Notecią
Lwówek k/Nowego
Tomyśla
Nowe Miasto n/Wartą
Nowy Tomyśl
Obrzycko
Oborniki
Ostrów Wlkp.
Pakość [Mogilno]
Pniewy
Pleszew
Pogorzelica [k.
Jarocina]
Pogorzela [k.
Krotoszyna]
Poznań
Pobiedziska
Poniec [Gostyń]
Rakoniewice
[Wolsztyn]
Raszków [Ostrów]
Rawicz
Rydzyna [Leszno]
Rogoźno Wlkp.
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Nr
712
729
738
752
754
757
762
763
767
768
772
774

Nazwa miejscowości
niemiecka
Kempen [R.B.Posen]
Klecko
Kobylin
Kosten
Kostrzyn
Kozmin
Kriewen
Kröben
Krotoschin
Kruschwitz
Kurnik
Kwieciszewo

780
848 II
868
873
916
939
951
960
967
968

Labischin
Lopienno
Lissa [R.B. Posen]
Lobsens
Margonin
Meseritz
Miloslaw
Mogilno
Moschin
Mroczen

986
989
1033

Murowana-Goslin
Nakel
Neustadt [R.B. Posen]

1034
1039
1076
1081
1111
1119
1142
1146
1151

Neustadt a.d. Warthe
Neutomysl
Obersitzko
Obornik
Ostrowo
Pakosc
Pinne
Pleschen
Pogorzelice

1154

Pogorzela

1158
1173
1175
1193

Posen
Pudewitz
Punitz
Rackwitz

1197
1207
1224
1252

Raszkow
Rawitsch
Reisen
Rogasen

Okres stosowania
od - do

Liczba
typów

stosowano od 1.8.1851
2 typy

drugi typ od 1.8.51.
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2 typy

3 typy

2 typy

Nazwa miejscowości
polska
Rogowo [śnin]
Szamocin [ChodzieŜ]
Szamotuły
Zaniemyśl [Środa]
Sarnowa [Rawicz]
Ostrzeszów
Szlichtyngowa
Śmigiel
Piła
Skoki
Trzcianka
Śrem
Środa
Szubin
Solec Kujawski
Skwierzyna
Swarzędz
Stęszew
Osieczna k/Leszna
Strzałkowo
Strzelno [Inowrocław]
Trzciel
Trzemeszno
Ujście [ChodzieŜ]
Wierzyce [Gniezno]
Wyrzysk
Witkowo
Wolsztyn
Wągrowiec
Września
Wronki
KsiąŜ Wlkp.
Zduny
śerków
Sieraków Wlkp.
śnin
Białośliwie [Wyrzysk]
KrzyŜ Wlkp.
Miasteczko Krajeńskie
Osiek n. Notecią
Sulmierzyce
k/Odolanowa
Rynarzewo [Szubin]
Duszniki Wlkp.
Owińska [Poznań]
Wielichowo [Kościan]
Wysoka [Wyrzysk]
Rokietnica k. Poznania

Nr
1253
1301
1302
1306
1307
1319
1331
1342
1344
1345
1356
1360
1361
1362
1363
1374
1375
1435
1447
1462
1463
1501
1522
1538
1635
1651
1659
1672
1673
1676
1678
1687
1692
1704
1715
1716
1737
1738
1739
1740
1754

Nazwa miejscowości
niemiecka
Rogowo
Samoczin
Samter
Santomischel
Sarne
Schildberg
Schlichtingsheim
Schmiegel
Schneidemühl
Schocken
Schönlanke
Schrimm
Schroda
Schubin
Schulitz
Schwerin a.d.W.
Schwersenz
Stenschewo
Storchnest
Strzalkowo
Strzelno
Tirschtiegel
Trzesmeszno
Uscz
Wierzyce
Wirsitz
Wittkowo
Wollstein
Wongrowiec
Wreschen
Wronke
Xions
Zduny
Zerkowo
Zirke
Znin
Bialosliwe Bahnhof
Kreuz Bahnhof
Miasteczko Bahnhof
Osiek Bahnhof
Sulmierzyce

Okres stosowania
od - do

Liczba
typów

drugi typ od 1.8.1851

2 typy;

od 1.8.1851
od 1.8.1851
od 1.8.1851
od 1.8.1851
od 1.5.1852

1755
1760
1761
1762
1766
1776

Rynarzewo
Dusznik
Owinsk
Wielichowo
Wissek
Rokietnica Bahnhof

od 1.7.1852
od 1.11.1852
od 15.7.1852
od 1.8.1852
od 6.8.1852
od 8.1852
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Nazwa miejscowości
polska
Włoszakowice k.
Leszna
Antonin [Ostrów]
Miksztat [k. Kępna]
Sobótka k. Ostrowa
Połajewo[Czarnków]
Dąbrowa Biskupia
[Inowrocław]
Skalmierzyce
Kaszczor [Wolsztyn]
Wójcin k. Strzelna
Powidz
Nekla
Kiszkowo
Kaczkowska Wieś
[Inowrocław]
Łękno [Wągrowiec]
Mieścisko
[Wągrowiec]
Chełmce [Mogilno]
Bytyń k. Rokietnicy
[Szamotuły]
Podzamcze [Kępno]
Wiejce [Skwierzyna]
Bojanowo Stare
Antonin [Ostrów]
Stare Drzewce
[Wschowa]
Wapno [Wągrowiec]

Nr
1792

Nazwa miejscowości
niemiecka
Luschwitz

Okres stosowania
od - do
od 1.7.1853

1798 I

Antonin

1798 II
1812
1813
1821

Mixstadt
Sobotka
Polajewo
Louisenfelde

od 1.7.1853 do
31.7.1856
od 1.8.1856
od 1.10.1855
od 1.12.1855
od 1.3.1856

1825
1829
1842
1860
1861
1862
1878

Skalmierzyce
Altkloster
Woycin
Powidz
Nekla
Kischkowo
Kaczkowerdorf

od 1.6.1856
od 16.4.1856
od 1.6.1856
od 1.9.1856
od 12.1856
od 1.8.1856
od 1.9.1856

1885
1887

Lekno
Miescisko

od 1.10.1856
od 1.11.1856

1894
1901

Chelmce
Bythin

od 1.7.1857
od 1.4.1857

1902
1903
1904
1952
1973

Podzamce
Waitze
Alt-Boyen Bahnhof
Antonin
Driebitz

od 1.4.1857
od 1.2.1857
od 11.1858
od 1.10.1857
od 15.10.1858

1984

Wapno

od 2.1859

Liczba
typów

Marian Jackowski
Źródła:
http://pl.wikipedia.org (2012.03.20).
Krauß Karlfried: Die preußischen Nummernstempel, Potsdam 2009.
Katalog specjalizowany znaków pocztowych ziem polskich. Krajowa Agencja Wydawnicza,
Warszawa, 1981.
Polskie Znaki Pocztowe. Red. Stanisław Adamski, Antoni Łaszkiewicz, Zbigniew Mikulski.
Państwowe Przedsiębiorstwo Filatelistyczne "Ruch". Biuro Wydawnicze Ruch. Warszawa 19601973.
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WYSTAWY I POKAZY W OKRĘGU WIELKOPOLSKIM PZF
Promocja filatelistyki tematycznej – eksponat „Wino ...” w salonie z winem
(Poznań, 2012.01.27)
27 stycznia w poznańskiej Galerii Malta miało miejsce spotkanie przedstawicieli trzech środowisk. W
promocji wspaniałych win z Piemontu (między innymi Barolo, Barbaresco czy Barbera) i wernisaŜu
eksponatu filatelistycznego ("Wino - dar bogów, słońca i ziemi") wzięli udział smakosze wina,
filateliści i sędziowie koszykówki. Te trzy grupy łączyła osoba autora eksponatu o winie i byłego
sędziego koszykarskiego Ryszarda Prange.
Pomysłodawca spotkania, a
równoczesnie degustacji,
właściciel sklepów z winem
Mine Wine, Sławomir
Komiński był równieŜ w
przeszłości sędzią. Zbyt
szybko zakończył karierę
na parkiecie, z duŜą szkodą
dla koszykówki, ale z
poŜytkiem
dla
branŜy
winiarskiej - stał się
propagatorem picia dobrego
wina. Robi to z taką samą
pasją, z jaką sędziował.
Właśnie to słowo - "pasja" była hasłem przewodnim
rozmowy gospodarza z bohaterem wernisaŜu. Ryszard Prange opowiadał o swej pasji do sportu i
filatelistyki, o początkach zbierania znaczków (najpierw z koszykówką, potem na temat wina), o
wystawach i sukcesach medalowych. Goście z kieliszkami w ręku, uzupełnianymi winem toskańskim,
oglądali eksponat, słuchali jego autora, gdy wyjaśniał na czym polega filatelistyka tematyczna i jak
powinien wyglądać eksponat. BranŜę filatelistyczną reprezentowali ponadto Maciej Kandulski,
Janusz Jaskulski, Mieczysław RoŜek i Marek Zbierski, którzy z ochotą porównywali wino na
znaczkach z produktami jednego z najbardziej znanych regionów winiarskich na świecie. Po
degustacji prosili o zaproszenie na kolejne takie wernisaŜe.
Ryszard Prange
Od Redakcji – migawki ze spotkania umieszczono takŜe na You Tube.
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Z diariusza Zygmunta Rosiejki – Członka Honorowego PZF, ZasłuŜonego dla Okręgu
Wielkopolskiego PZF (część III)
W poprzednich zeszytach Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych (48/3 i 48/4, 2011)
przedstawiliśmy zapiski z diariusza kol. Zygmunta Rosiejki dotyczące działalności organizacyjnej w
PZF, udokumentowane m. in. licznymi dyplomami. Przedstawiliśmy takŜe eksponaty opracowane
przez kol. Zygmunta Rosiejkę oraz wykaz wystaw i pokazów, na których je eksponowano (wraz z
wynikami). Kol. Zygmunt był takŜe sędzią filatelistycznym. W niniejszym odcinku podajemy wykaz
wystaw sędziowanych przez kol. Zygmunta Rosiejkę oraz waŜniejsze wyróŜnienia i odznaczenia
uzyskane za działalność w Polskim Związku Filatelistów.
Oto wystawy, na których kol. Zygmunt Rosiejka brał udział w pracach sądów konkursowych::
1969.10.19 – Kalisz,
1971.02.28 – Swarzędz,
1971.10.16 – 26 – OWF „Gniezno-71”,
1971.11.18 - Poznań /HCP/,
1972.02. - Ostrów Wlkp.,
1974.07.20-08.04 – OWF „Swarzędz 74”,
1974.10.27-11.03 – OWF „XXX PRL” (Nowy Tomyśl),
1975.07.20 – 27 - Poznań –Swarzędz,
1975.07.20 – Poznań,
1975.12.06 – Piła,
1976.12.05 – Piła,
1977.03.27 – 04.02 - Wystawa Filatelistyczna „Swarzędz 77”,
1977.05.19 - 28 - OWF „Kalisz – 77”,
1977.06.12 – ChodzieŜ,
1978.08.23-09.06 - OWF „Gniezno 78”,
1978.12.01.-09 – Piła,
1979.06.21 - Weisswaser (NRD),
1979.06.01 – 07.13 – Piła,
1979.10 - Kostrzyn Wlkp.,
1979.11.18 – Konin,
1980.02.15-22 – WF „Zielona Góra 80”,
1981.05.22 – 06.04 - Gorzów Wlkp.,
1981.12.05 – 13 - Poznań (młodzieŜowa),
1983.06.11 - Poznań – HCP,
1984.05.12 – 20 – ChodzieŜ,
1985, listopad – OWF „Gniezno 85”,
1985.12.01 – 07 – Rawicz,
1987.04.30 – 05.03 – Poznań,
1987.08.08 – 16 – Poznań,
1988.07.22 - VII Wystawa Filatelistyczna w ChodzieŜy,
1993.11.06 – Trzcianka,
1994.10.08 - Poznań – Hannover,
18
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1997.05.08-12 – KWF „Leszno – 97”,
2000.10.14-23 – OWF „Gostyń 2000”.
Jak z powyŜszego wynika, kol. Zygmunt Rosiejka brał udział w pracach sądów konkursowych 34.
wystaw filatelistycznych róŜnego stopnia.
Prezentujemy takŜe waŜniejsze wyróŜnienia i odznaczenia uzyskane przez kol. Zygmunta Rosieję za
działalność w Polskim Związku Filatelistów:
1964.10.09 - srebrna Odznaka Honorowa PZF,
1966.06.17 - złota Odznaka Honorowa PZF,
1967 - odznaka „Tysiąclecia Państwa Polskiego”,
1967.06.24 - odznaka honorowa Tulskiego Związku Filatelistów (ZSRR),
1968.10.05 - odznaka „75-lecia Ruchu Filatelistycznego w Polsce I stopnia,
1968.11.22 - odznaka Honorowa m. Poznania,
1970.09.19 - odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa poznańskiego”,
1973.11.22 - złota odznaka „ZasłuŜony Pracownik Łączności”,
1976.11.20 - złota odznaka Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej,
1980.10.24 - srebrna odznaka honorowa „Kulturbundu” (NRD),
1980.12.07 - brązowa odznaka „Za zasługi dla polskiej filatelistyki”,
1985.06.16 - ZasłuŜony dla Okręgu poznańskiego PZF,
1985.10.09 - medal „35-lecia PZF,
1987.08.07 - srebrna odznaka „Za zasługi dla polskiej filatelistyki”,
1992.11.28 - złota odznaka „Za zasługi dla polskiej filatelistyki”,
1993.01.06 odznaka „100 lat polskiej filatelistyki”,
1994.09.23 - „Członek Honorowego PZF” nr.69,
2000.11.18 - odznaka „50-lecia PZF”.
Kol. Zygmuntowi Rosiejce gratulujemy wszystkich osiągnięć prezentowanych w kolejnych 3.
odcinkach, opracowanych na podstawie jego diariusza. Kol. Zygmunt 8 kwietnia 2012 roku obchodził
będzie 87. urodziny. Redakcja
Ŝyczy z tej okazji wiele zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
Publikując informacje uzyskane
z diariusza Redakcja WWF
pragnęła przypomnieć „złote
czasy” polskiej filatelistyki,
które mogły rozwinąć się i trwać
przez wiele lat właśnie dzięki
takim członkom jak Zygmunt
Rosiejka.
Na zdjęciu kol. Zygmunt
Rosiejka wraz z delegatami
Okręgu Wielkopolskiego PZF w
czasie w czasie XVI Walnego Zjazdu PZF w Bydgoszczy, w roku 1994.
Redakcja WWF
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Wzory znaków pocztowych z archiwum UPU (Światowy Związek Pocztowy), ze
szczególnym uwzględnieniem całostek pocztowych
oraz interesującego przykładu Portugalii.
Jak wiadomo, wzory znaczków powstały w momencie pojawienia się pierwszego znaczka – czarnej
jednopensówki. Jednopensówkę, niebieską dwupensówkę oraz kopertę Mulreadyego dostarczono jako
wzory do wszystkich urzędów pocztowych UK. Nie nosiły one Ŝadnych znamion odróŜniających je od
normalnych znaków pocztowych. Ale juŜ wprowadzoną w roku 1847 jednoszylingówkę oznaczono
napisem Specimen, co miało zabezpieczać te wzory przed uŜyciem pocztowym.
Szczególną pozycję wśród wzorów znaków pocztowych zajmują wzory przekazywane do Światowego
Związku Pocztowego, który następnie rozsyłał je wszystkim członkom (od roku 1879). Informowały
one o aktualnych znakach pocztowych wprowadzanych przez kraje członkowskie. Przekazywane do
UPU wzory znaków pocztowych w duŜej części nie były oznaczane jako wzory, w pewnej natomiast
części oznaczane były – w formie nadruków lub dziurkowań – jako SPECIMEN, lub odpowiedniki w
innych językach, takie jak MUESTRA, SAGGIO czy teŜ OBRAZEC. Oznaczenia typu SPECIMEN
dotyczą głównie Zjednoczonego Królestwa. Umieszczano je zarówno na znaczkach pocztowych jak i
na innych typach materiału filatelistycznego. Przykładowo, takie oznaczenia spotyka się na całostkach
pocztowych, w tym na kartach pocztowych (il. 1), kopertach pocztowych, sekretnikach czy teŜ
opaskach gazetowych (il. 2).

Il. 1. Karta pocztowa Sarawaku z perforacją
SPECIMEN, wzór przesłany do UPU.

Il. 2. Beczuana Brytyjska, opaska gazetowa
(fragment), 1888?, wzór przesłany do UPU.

W niniejszym opracowaniu skupiłem uwagę na wzorach UPU występujących na całostkach
pocztowych.
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Najlepiej udokumentowane są wzory przesyłane do UPU przez drukarnie brytyjskie. Istnieją
szczegółowe katalogi takich wzorów, obejmujące wiele ich typów. Przykładowo wymienię
następujące drukarnie:
Bradbury, Wilkinson - 6 typów, w tym 1 dziurkowanie,
De La Rue – 9 typów,
Harrison & Sons - 5 typów,
Waterlow & Co. - 25 typów.
Niektóre kraje przesyłały do UPU znaki pocztowe ostemplowane stemplem nie wskazującym, Ŝe jest
to wzór (spotyka się takie stemple naprzemiennie z nadrukami SPECIMEN lub jego
odpowiednikami). Na całostkach pocztowych do tego typu m. in. naleŜą: Gwatemala (wydanie
kwezal, 1890 r.) ostemplowane pieczątką okrągłą, z napisem w środku Guatemala (il. 3), czy teŜ
Kostaryka - ostemplowane czteroobrączkowym stemplem o średnicy 22 mm, bez Ŝadnych napisów.
Podobny stempel na całostkach pocztowych stosowała Zachodnia Australia. Australia, Zachodnia
Australia czy teŜ Tasmania przesyłały do Biura Międzynarodowego UPU równieŜ – jako wzory całostki ostemplowane datownikiem dziennym poczty głównej.

Il. 3. Gwatemala, karta pocztowa kwezal, 1890 r.,
wzór przesłany do UPU.

Il. 4. Islandia, 1904 r., wydanie berneńskie z
nadrukiem I’GILDI typu IV).

Zdarzało się, Ŝe niektóre administracje pocztowe po wyczerpaniu podstawowego nakładu znaku
pocztowego, celem przesłania odpowiednich wzorów do UPU dokonywały dodruki takich walorów,
które określa się mianem „wydań berneńskich”. Przykładem moŜe być karta pocztowa Islandii z
1904 r. nadrukiem I’GILDI typu IV (il. 4).
Szacuje się, Ŝe liczba znaków pocztowych przekazywanych do UPU jako wzory (do lat 1940-tych)
wynosiła od 100. do 400. sztuk, a więc są one stosunkowo rzadkie. Rozsyłano je do poszczególnych
poczt, gdzie spełniały rolę im przeznaczoną. Część walorów nie oznaczanych przez pocztę emitującą
jako WZÓR, oznaczana była przez pocztę otrzymującą jako WZÓR, najlepiej znanym tego
przykładem jest Portugalia.
Jak wynika z róŜnych publikacji internetowych, dostęp do archiwów UPU jest bardzo trudny,
niewielu filatelistom się to udawało lub udaje. Więcej informacji o wzorach UPU uzyskano po aukcji
zbiorów króla Egiptu Faruka I (1920 – 1965). Z 3. egzemplarzy wzorów, jakie otrzymywała poczta
Egiptu, 1 trafiał do zbioru Faruka. Ale w latach 1980-tych na rynku filatelistycznym pojawiły się
materiały archiwalne ze wzorów UPU. Pozwalają one częściowo wyjaśnić losy znaków pocztowych
przesyłanych z UPU oraz sposoby ich opracowania. Wg mojej wiedzy, do dnia dzisiejszego pojawiły
się takie zasoby archiwalne z poczt Goa (kolonia portugalska), Mauretanii, Beczuany Brytyjskiej,
Natalu i Madagaskaru. Podstawową formą przechowywania takich wzorów było wklejanie ich na
specjalne karty, Tego typu wzory często były stemplowane przez pocztę otrzymującą – przykładowo
nazwą poczty lub teŜ lokalnymi stempelkami SPECIMEN. Na ilustracji przedstawiam karty
pocztowe Ekwadoru z 1907 r., z archiwum wzorów UPU Poczty Madagaskaru, ostemplowane
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012
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czerwonym stemplem POSTES ET TELEGRAPHES MADAGASCAR COLLECTION DE
BERNE (il. 5).
Podstawę wiadomości o wzorach UPU stanowią archiwa jednej z kolonii portugalskich, panuje
powszechna opina, Ŝe jest to Goa. Archiwum to obejmuje lata 1900 – 1959, ale nie ma tam
wszystkich administracji pocztowych. Wg Bendona (1988) z Międzynarodowego Biura UPU w
Bernie poczta Portugali dla kraju i kolonii otrzymywała w poszczególnych okresach następujące
liczby wzorów:

Il. 5. Karty pocztowe Ekwadoru z 1907 r., z
archiwum wzorów UPU Poczty Madagaskaru,
ostemplowane czerwonym stemplem POSTES
ET TELEGRAPHES MADAGASCAR
COLLECTION DE BERNE.

przed 1900 r. - 35 szt.,
1900 - 1906 - 25 szt.,
1907-? - 30 szt.,
?-1913 - 18 szt.,
1914-? 9 szt.
Prawdopodobnie kolonie otrzymywały po 1.
egzemplarzu wzoru.
Jako poczta otrzymująca wzory, Poczta
Portugalii stosowała ręczne stempelki, których
tekst zmieniał się. Istnieją dane wskazujące na
stosowanie
w
poszczególnych
latach
stempelków:
1900-1910 ULTRAMAR (zamorze) (z
wyjątkowo późnym stosowaniem tych
samych w latach 1921 i 1923),
1911-1925 COLONIAS (za wyjątkiem lat
1921 i 1923),
1926-1931 Especimen,
1932 SPECIMEN długość 18 mm,
1933-1934 SPECIMEN długość 13 mm,
1935-1937 SPECIMEN długość ponownie
18 mm,
1938? – brak danych,
1939-1942 AMOSTRA,
1943-> bez przestemplowań, ale przyklejone
do karty.

Kilka takich stempelków na całostkach (kartach) pocztowych przedstawiam na ilustracjach 6 i 7.

Il. 6. Karta pocztowa Peru, 1899 r., ostemplowana
ULTRAMAR, prawdopodobnie z archiwum
poczty Goa.
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Il. 7. Karta pocztowa Turcji, ostemplowana
COLONIAS, prawdopodobnie z archiwum poczty
Goa.
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W kontekście powyŜszych informacji interesującym polskich zbieraczy pytaniem jest, jakie wzory
polskich znaków pocztowych przekazywano do Międzynarodowego Biura UPU w Bernie oraz czy
spotyka się na nich oznaczenia WZÓR (lub jego odpowiednik) poczty otrzymującej. Z dostępnych na
dzisiaj materiałów wynika, Ŝe Poczta Polska nie oznaczała znaczków, czy teŜ znaków pocztowych
przesyłanych do Międzynarodowego Biura UPU w Bernie jako WZÓR (czy teŜ odpowiednik).
Natomiast przez poczty otrzymujące te znaczki, częściowo były one oznaczane jako SPECIMEN
(czy teŜ odpowiednik). Poza opisana Portugalią, trudno jednakŜe zidentyfikować pocztę, która
zamieszczała te stemple.

Il. 8. Polska. Wzór frankatury mechanicznej z
roku 1926 przesłany do UPU, ostemplowany
Especimen, prawdopodobnie z archiwum poczty
Goa.

Il. 9. Argentyna. Wzór frankatury mechanicznej z
roku 1931 przesłany do UPU, ostemplowany
Especimen, prawdopodobnie z archiwum poczty
Goa.

Do chwili obecnej nie spotkałem na aukcjach filatelistycznych czy teŜ w internecie całostek polskich
z oznaczeniem WZÓR lub jego odpowiednikiem. Jestem przekonany, Ŝe takowe istnieją. Z zasobów
„portugalskich” znam tylko całość pocztową – wzór frankatury mechanicznej z 1926 r. ostemplowany
stempelkiem Especimen, podobnym stempelkiem oznaczono wzór frankatury mechanicznej
Argentyny z roku 1931 (il. 8 i 9).
Wzory UPU polskich znaków pocztowych są mało znane i stanowią raczej „ziemię nieznaną” w
polskiej filatelistyce. Wiem, Ŝe w chwili obecnej wzorami tego typu zajmują się Koledzy A. KielbasaSchoeni oraz H. Vogels – daje to gwarancję, Ŝe w najbliŜszym czasie dowiemy się znacznie więcej o
tego typu wzorach polskich znaków pocztowych.
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Wystawy filatelistyczne w Azji. Standardy odbiegające od standardów europejskich –
informacje dla wystawców międzynarodowych oraz komisarzy.
W Europie wystawy międzynarodowe FIP i FEPA od lat wypracowały standardy, szczególnie w
odniesieniu do ekranów wystawienniczych i rozmieszczania w nich kart wystawowych. W Europie
rozmiar kart wystawowych w zasadzie opiera się na systemie A4 (210 x 297 mm), karty tych
rozmiarów umieszczane są w ekranach, które zazwyczaj posiadają solidne odpowiednie listwy
(listewki) utrzymujące.
JednakŜe od kilku lat światowe wystawiennictwo filatelistyczne wyraźnie przesuwa się do Azji, gdzie
obecnie organizuje się najwięcej wystaw tego typu. Z wystaw tych – niestety - nadchodzą stosunkowo
częste informacje o pooklejanych plastikowych koszulkach ochronnych, co niepokoi wystawców
obawiających się uszkodzenia pieczołowicie wykonanych kart. Jakie są przyczyny występowania
takich uszkodzeń?
Aktualny GREX FIP (stan na 2012.07.15) w art. 6. stanowi, Ŝe ekran wystawowy o powierzchni 1 m2
to ekran zdolny pomieścić 16 kart wystawowych. FIP nie zajmuje stanowiska w sprawie rozmiarów
kart wystawowych, stąd GREX nie definiuje tych rozmiarów.
Jak wspomniałem powyŜej, w Europie rozmiar kart wystawowych oparty jest w zasadzie na systemie
A4, a więc rozmiarach 210 x 297 mm, czy teŜ na ich modyfikacjach, które dotyczą szerokości karty
wystawowej. Przykładowo, wystawa PRAGA 2008 określała (IREX) rozmiary karty jako 26,5 x 29,5
cm lub rozmiar A4. Wystawa EFIRO 2008 określała karty jako „format A4 nie przekraczający
szerokości 210 mm i wysokości 297 mm – włączając w to koszulki ochronne (maksimum 220 mm x
300 mm)”. ŚWF PORTUGAL 2010 określała rozmiary kart jako „23 x 29,7 cm, DIN A4”.
Odmienna sytuacja dotycząca kart wystawowych istnieje w większości krajów Azji. W tych krajach
modyfikacje dotyczą głównie wysokości kart wystawowych. Przykładowo, wystawa PHILAKOREA
2009 określała rozmiary karty jako 23 cm x 29 cm (podkreślając, Ŝe są to karty standardowe). Na
innych wystawach w Azji, określano lub określa się rozmiary kart wystawowych następująco:
INDIPEX 2011 - 23 cm x 29 cm (włączając koszulkę ochronną),
INDONESIA 2012 - 23 cm x 29 cm maksimum (włączając koszulkę ochronną),
THAILAND 2013 - 23 cm x 30 cm maksimum (włączając koszulkę ochronną).
Szczególnie „niskie” karty przewiduje IREX ŚWF AUSTRALIA 2013. Rozmiar kart określa się jako
24 cm x 28,5 cm (włączając koszulkę ochronną). W regulaminie tym podkreśla się równieŜ, Ŝe kart
lub koszulek ochronnych wyŜszych niŜ 285 mm (włączając w to karty A4 o wysokości 297 mm) nie
moŜna bezpiecznie montować w ekranie, dlatego mogą być one montowane tylko na
odpowiedzialność wystawcy.
Skąd biorą się takie róŜnice, szczególnie w odniesieniu do wysokości karty wystawowej? Przyjrzałem
się bliŜej sposobowi montowania kart w ekranach ŚWF INDONESIA 2012.
Na ŚWF INDONESIA 2012, a takŜe na większości wystaw w Azji nie ma stałych listewek
utrzymujących karty wystawowe w ekranie. Stosuje się tutaj jednorazowe plastikowe i przeźroczyste
„listwy” z dwoma paskami (około 5 mm szerokości) samoprzylepnego kleju pokrytego usuwanymi
taśmami (il. 1). Plastikowy ekran na wystawę dostarczany jest bez Ŝadnych listewek na karty.
Plastikowe „listwy” kaŜdorazowo są montowane na danej wystawie. Niestety, ich samoprzylepny klej
nałoŜony jako wąskie paski nie jest w stanie utrzymać wszystkich kart, szczególnie grubszych.
Sytuację pogarsza wkładanie większych kart pod „listewkę”, co dodatkowo osłabia ich umocowanie.
Nic więc dziwnego, Ŝe zamontowane karty w ekranach wystawowych opadają, niekiedy nawet
opadają 3 ich rzędy – czyli wszystkie (il. 2). Aby temu zapobiec, montujący z lubością przytwierdzają
24
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umieszczone w ekranie karty za pomocą taśmy samoprzylepnej, przykładowo górny rząd kart
przytwierdzając do ramy gabloty wystawowej. Całe szczęście, Ŝe nie wszystkie „plastikowe” listwy
się odklejają, co widać na zdjęciu przedstawiającym końcowe etapy demontaŜu wystawy
INDONESIA 2012 (il. 3).

Il. 1. Plastikowa „listewka” dla mocowania kart.
Widoczne 2 paski samoprzylepnego kleju,
szerokości około 5 mm, pokryte usuwanymi
taśmami (białe paski), pod dolnym paskiem
miejsce zagięcia plastikowej „listewki”.

Il. 2. ŚWF INDONESIA 2012. Odrywające się
plastikowe „listewki” i opadnięte karty
wystawowe.

Il. 3. Całe szczęście, Ŝe nie wszystkie
„plastikowe” listwy się odklejają - końcowe
etapy demontaŜu wystawy INDONESIA 2012.

Il. 4. Kol. Andrzej Słodziński, komisarz wystawy
z ramienia PZF oraz autor informacji w
rozmowie z Prezydentem FIP Tay, Peng Hian
(Singapur).

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012

25

O ekranach i kartach wystawowych rozmawialiśmy wspólnie z kol. Andrzejem Słodzińskim,
komisarzem wystawy z ramienia PZF, z Prezydentem FIP Tay, Peng Hian (Singapur) (il. 4). Kol. Tay
poinformował, Ŝe FIP nie zamierza określać rozmiarów kart wystawowych na wystawach FIP.
Natomiast dla krajów azjatyckich FIAP (Federacja Filatelistów Azji) zorganizował centralną
produkcję kart wystawowych, nie przekraczających 29 cm wysokości. Ponadto zorganizowano
centralną produkcję jednorazowych plastikowych „listewek” mocujących karty w ekranie. Kol. Tay
podkreśla, Ŝe rozmiary kart stosowane w Azji są rozmiarami standardowymi. Ale widać, Ŝe w tym
zakresie standardy Europy i Azji róŜnią się znacznie.
Niniejszą informacje przygotowałem dla wystawców i komisarzy, którzy winni wiedzieć, co moŜe się
stać na wystawie w dalekich krajach.
Ludwik K. Malendowicz
Fot. Jerzy Maciej Nowak

Klasyczne całostki pocztowe dla tematyków, czyli zaawansowana obrazkomania. (1) Argentyna.
Karty pocztowe.
Niewątpliwą ozdobą kaŜdego eksponatu tematycznego są całostki pocztowe z ilustracjami. Niestety, z
uwagi na trudności z dostępem do katalogów całostek pocztowych (przewaŜnie drogich lub bardzo
drogich) są one - szczególnie te, z okresu filatelistyki klasycznej - stosunkowo mało znane.
Wprawdzie rozwój internetu znacznie poszerzył wiedzę o tych walorach filatelistycznych, ale są to
przewaŜnie informacje wyrywkowe, ograniczone, nie dające pełnego spojrzenia na te cenne materiały.
Z drugiej strony naleŜy jednak zauwaŜyć, iŜ w erze komputerów zaczynają się pojawiać opracowania,
zazwyczaj w "oprawie spiralnej", które poszerzają naszą wiedzę o całostkach pocztowych.
Podstawowym katalogiem całostek pocztowych świata jest katalog Higgins & Gage World Postal
Stationery Catalog, wydawany w latach 1964 - 1986. Obejmuje on 19 tomów (części) oraz dodatki.
Numeracja tego katalogu jest powszechnie uŜywana w całym świecie filatelistycznym - skrót H&G
oraz numer określają dany walor filatelistyczny. Niestety, katalog zawiera tylko podstawowe
informacje o walorze, nie podaje natomiast informacji o ewentualnych ilustracjach (Il. 1 - fragment
Gwatemali). Ten cenny katalogu został opracowany w porządku alfabetycznym (wg języka
angielskiego) i poszczególne tomy obejmują:
1. Abu Dhabi do Azorów,
2. Badenia do Bushire,
3. Kamerun do Czechosłowacji,
4. Dahomej do Holenderskiej Nowej Gwinei,
5. Afryka Wschodnia do Etiopii,
6. Falklandy do Funchal,
7. Gabon do Gujany,
8. Haiti do Węgier,
9. Islandia do Złotego WybrzeŜa,
10 Jamajka do Kuwejtu,
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11. Labuan do Luksemburga,
12. Makao do Muskatu,
13. Natal do Orange River Colony,
14. Pakistan do Queensland,
15. Reunion do Riukiu,
16. Saara do Syrii,
17. Tahiti do wysp Turks & Caicos,
18. Ubangi do Urugwaju,
19. Watykan do Zululandu.
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Na przyległej il. 1 przedstawiam stronę 1.
Gwatemali z. Higgins & Gage World Postal
Stationery Catalog.
Klasyczni
zbieracze
całostek
pocztowych
zazwyczaj nie zwracają, bądź teŜ zwracają małą
uwagę na ilustracje, dla nich podstawowym
elementem jest wydrukowany znak pocztowy (lub
jego odpowiednik). W przeciwieństwie do nich, dla
filatelistów tematyków szczególną wartość
posiadają ilustracje całostek pocztowych. Nie
wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, Ŝe bardzo
wiele pięknych całostek tego typu ukazało się juŜ
przed rokiem 1900, czy teŜ przed I wojną światową.
Kopalnią tematów są liczne i zazwyczaj piękne
ilustracje na całostkach pocztowych Argentyny,
Australii, Nowej Zelandii i Tasmanii, Peru,
Boliwii, a w późniejszym okresie Konga
Belgijskiego. W tym kontekście nie moŜna teŜ
pominąć całostek Niemiec oraz Austrii, pięknych
kart pocztowych Węgier czy teŜ naszych kart
pocztowych, i to nie tylko z okresu
międzywojennego.
Pragnąc przybliŜyć zbieraczom tematykom
ilustrowane całostki pocztowe okresu klasycznego,
zacznę od Argentyny. W tym kraju do roku 1903 ukazało się szereg ilustrowanych kopert
pocztowych, kart pocztowych (a nie kartek, jak często się spotyka w eksponatach), sekretników i
listowników. Liczba tych całostek jest imponująca – gdyby przeliczyć wszystkie odmiany byłoby ich
ponad 1000!
W pierwszym odcinku tego cyklu zajmę się ilustrowanymi kartami pocztowymi Argentyny.
Podstawowe katalogi zawierające opisy ilustracji całostek pocztowych to dwutomowe dzieło Wiktora
Kneitschela z roku 1958 (oznaczany powszechnie jako KN) oraz katalog całostek opracowany przez
W. Vasen i H.L. Riese (V&R), który ukazał się w roku 1991. Po hiszpańsku karty pocztowe to
tarjetas.
Pierwsza seria ilustrowanych kart pocztowych Argentyny ukazała się w roku 1896 (V&R podaje
1897) i przedstawiają one 10 ilustracji z Buenos Aires. Znak pocztowy to głowa wolności, ich
nominał to 3c (kolor znaku pomarańczowy), 4c (kolor ciemnozielony) i 6c (kolor liliowy). Ostatnią
kartę wydano takŜe jako podwójną (z opłaconą odpowiedzią). Napisy pod ilustracjami takŜe róŜnią się
między sobą, dzieli się je na 3 typy. Wydane zostały w nakładzie 50-60 tys. Ilustracje tych kart są
bardzo ciekawe z punktu widzenia zbieractwa tematycznego. Widzimy na nich m. in.: Aleję Callao,
Aleję Majową, ulicę dzielnicy Santa Fe, południowy dworzec kolejowy - budynki, architektura,
ruch uliczny, powozy, kolejnictwo; Boca del Riachuelo - portowa dzielnica, port Madero oraz
doki Sud i de Carena z Ŝaglowcami, parowcami, dźwigami, pojazdami konnymi, inną ilustrację
stanowi pomnik San Martina (Il. 2-4).
Kolejnym wydaniem są karty pocztowe, które ukazały się w roku 1901 z okazji 80. urodzin Bartolomé
Mitre, prezydenta Argentyny w latach 1862 - 1868. Jego podobizna znajduje się na znaku opłaty, o
wartości 2c. Natomiast na stronie ilustracyjnej pokazano pancerniki Belgrano oraz San Martin, na
2. kolejnych pomniki Belgrano i San Martina. Karty drukowano na kartonie białym oraz
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kremowym, w 5. kolorach, w tym zielony, niebieski, kasztanowy. Łączny nakład kart wynosi 519 tys.
sztuk. Biorąc pod uwagę kolor papieru oraz kolor ilustracji, istnieje 20 odmian tych kart.
Szczególnie liczne ilustrowane karty pocztowe Argentyny ukazały się w latach 1902-1903. W roku
1902, z okazji Nowego Roku 1903, ukazało się 16 kart z pejzaŜami Argentyny. Ich znak opłaty to
zmieniony wzór „głowy wolności”, nominał 4c. KaŜda z kart ukazała się w 4. kolorach, ich łączny
nakład to 351 480 szt. Ilustracje przedstawiają bardzo interesujące fragmenty kraju, m. in. rzeki
Traful, Aurifero, Corcovado, czy teŜ jeziora La Plata, Gutierrez, Nahuel Hupai, Fontana.
Wszędzie przepiękne widoki gór oraz bogata przyroda (Il. 5).
W roku 1903, z okazji wizyty chilijskiej delegacji pokojowej ukazała się piękna seria 27. kart
pocztowych z widokami głównie Andów. Ich znak opłaty to „Alegoria” o nominale 5c (Il. 6). Karty te
są ślicznie ilustrowane. Na ilustracjach tych m. in. widzimy liczne jeziora - Buenos Aires, General
Paz, Gutiérrez, Huechu Lafquen, Inferior, Maravilla, Mascardi, Pueyrredõn, Queni, rzeki –
Hielo (jej Ŝródło), Tamango, Tarde, góry – Uriburu, Gormaz, Kordyliery (kilka widoków),
wulkany – Quetrupillan i Villarino, jaskinię Św. Franciszka, zatokę Tromen, czy teŜ księŜycowy
krajobraz sławnej Puma de Atakama (Il. 7-9).
RównieŜ w 1903 r ukazała się seria 14. kart pocztowych, ze znakiem opłaty typu „Alegoria” o
nominale 5c. Ilustracje tych kart to bardzo ciekawe mapy 14. prowincji Argentyny, a mianowicie:
Buenos Aires, Catamarca, Cordoba, Corrientes, Entre Rios, Jujuy, Mendoza, La Rioja, Salta,
San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero oraz Tucuman (Il. 10). To naprawdę
przepiękne mapy, z wieloma szczegółami kartograficznymi. MoŜna je wykorzystać w wielu
eksponatach tematycznych, nie tylko w tych, które związane są z geografia.
TakŜe w roku 1903 wydano serię 26. ilustrowanych kart pocztowych, ponownie ze znakiem
pocztowym typu „Alegoria” o nominale 5c. Ilustracje tych kart przedstawiają portrety 26 .
uczestników konstytuanty z lat 1853 – 1854. Uchwalili oni pierwszą konstytucję, która doprowadziła
do zjednoczenia Argentyny. Zaprezentowani na ilustracjach „męŜowie stanu” powinny zainteresować
takŜe tematyków – przykładowo zbierających politykę, ubiory, włosy i pochodne itp.
Później Argentyna wydawała juŜ tylko nieliczne karty pocztowe z ilustracjami, ale ta sytuacja
zmieniła się w ostatnich latach (ten zalew nowości nie ominął takŜe Poczty Argentyny).
Ludwik K. Malendowicz
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Il. 2. Argentyna. Karta
pocztowa z 1896 r.
Ilustracja: Buenos Aires,
Avenida Callao.

Il. 3. Argentyna. Karta
pocztowa z 1896 r.
Ilustracja: Buenos Aires,
Boca de Carena.

Il. 4. Argentyna. Karta
pocztowa z 1896 r.
Ilustracja: Buenos Aires,
południowy dworzec
kolejowy.
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Il. 5. Argentyna. Karta
pocztowa z 1902 r.
Ilustracja: port Capitan.

Il. 6. Argentyna. Karta
pocztowa z 1903 r., znak
opłaty „Alegoria”.

Il. 7. Argentyna. Karta
pocztowa z 1903 r.
Ilustracja: jezioro
Gutiérrez.
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Il. 8. Argentyna. Karta
pocztowa z 1903 r.
Ilustracja: pasmo Los
Tobas

Il. 9. Argentyna. Karta
pocztowa z 1903 r.,
Ilustracja: jaskinia św.
Franciszka, Puma de
Atacama.

Il. 10. Argentyna. Karty
pocztowe z 1903 r., Ilustracja:
mapy prowincji Santa Fe i
Salta.
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Przykłady najciekawszych eksponatów tematycznych. Walka z zakaŜeniami – przykład pracy
nad tytułem i planem.
Wystawcy tematyczni zazwyczaj najwięcej problemów mają z opracowaniem planu eksponatu, który
jest jednym z najwaŜniejszych elementów opracowania. Jak wiadomo, tytuł i plan stanowią pełną
znaczenia jedność i odzwierciedlają specyficzny charakter wybranego tematu. Z tego wynika, iŜ róŜne
tytuły dają początek róŜnym planom.
Tytuł przedstawia syntezę pracy. Stąd teŜ tytuł i zawartość kart wystawowych muszą pasować do
siebie a kolejność materiału filatelistycznego montowanego na kartach winna prezentować wszystkie
szczegóły historii przedstawionej w tytule. Tytuły mające na celu zwiększenie atrakcyjności
eksponatu mogą być mylące, jeśli odbiegają one od koncepcji przedstawionej na kartach.
Z kolei plan eksponatu dostarcza jasnego i zrozumiałego spojrzenia na wszystkie główne aspekty
tematu. MoŜe on:
• w celu dokonania syntezy tematu lub idei być wybranym dowolnie, lub
• w sposób naturalny wywodzić się z tematu.
Pamiętajmy, Ŝe plan eksponatu nie jest prostą numerowaną wyliczanką. Plan powinien składać się
tylko z podziałów i podpodziałów tematycznych, bez rozdziałów ogólnikowych (np. „RóŜne”,
„Dodatek”). Poza tym powinno się unikać podpodziałów według daty i/lub kraju wydania, typu
materiału (np. „Frankatury”, „Całostki”) lub celu wydania (np. „Rocznice"). Takie walory najlepiej
uŜyć według ich informacji tematycznej. To samo odnosi się do specjalnych badań filatelistycznych.
Oczekuje się, aby plan przedstawiał logiczny układ pozwalający studiować cały eksponat bez
zakłócających przerw pomiędzy róŜnymi rozdziałami. Ideałem jest, gdy początek następnego
rozdziału ma logiczne połączenie z rozdziałem poprzednim. Pomaga to w utworzeniu interesującej
historii a nie niepowiązanego ze sobą spisu zawartości.
Efektywny plan pokrywa najszerszy zakres zagadnień związanych z tytułem. W tym względzie, jeśli
tego nie określono szczegółowo w tytule, plan nie powinien być ograniczony z uwagi na ramy
czasowe lub geografię, o ile wybrany temat na to pozwala.
NaleŜy podkreślić, Ŝe róŜne rozdziały i podrozdziały powinny być dobrze wywaŜone z uwagi na ich
względne znaczenie tematyczne w ramach wybranego tematu jaki zdefiniowano w tytule, a nie z
uwagi na ilość dostępnego materiału.
W aspekcie powyŜszych uwag pragnę czytelnikom zaprezentować plan i fragmenty eksponatu pana Se
Young CHANGA (Rep. Korei). Plan ten prezentowałem czytelnikom juŜ w roku 1998, ale od tego
czasu wystawca zmienił go oraz do eksponatu dodał bardzo cenny materiał, w szczególności
dotyczący dezynfekcji poczty. Nic teŜ dziwnego, Ŝe osiąga on bardzo dobre wyniki na światowych
wystawach filatelistycznych – oto one: MOSKWA'97 - LV89; INDEPEX'97 - G90; BELGICA 2001 –
G90; PHILANIPPON’01 – G91; PHILAKOREA 2002 – G91; SINGAPORE 2004 – G91; ST.
PETERSBURG 2007 – G90; PORTUGAL 2010 – G90.
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PoniŜej przedstawiam dwa plany omawianego eksponatu.
Plan z 1997 r.
WALKA Z ZAKAśENIAMI
1. Powstanie mikrobiologii medycznej
1.1. Pasywna walka z niewidzialnym i nieznanym przeciwnikiem
1.2. Przypuszczenia i prawda o zarazkach
1.3. Postęp mikrobiologii
1.4. Historia aktywnej walki z mikroorganizmami
2. Postęp w zakresie higieny i zdrowia publicznego
2.1. Higiena publiczna - rozwój i praktyka
2.2. Kwarantanna i dezynfekcja poczty
2.3. Kontrola zakaŜeń
3. Walka z chorobami zakaźnymi
Choroby przenoszone drogą powietrzną
3.1. Pierwsze i perfekcyjne zwycięstwo ludzkości: ospa
3.2. Zwycięstwo nad czarna śmiercią: dŜuma
3.3. Trąd: przeraźliwa walka przeciw "białej ręce boga"
3.4. Gruźlica: najstarszy, lecz kontrolowany wróg białych
3.5. Zwycięstwo nad błonicą
Choroby przenoszone w wodzie lub poŜywieniu (przez usta)
3.6. Drugie, prawie całkowite zwycięstwo: poliomielitis
3.7. Cholera: ukryty wróg
Choroby przenoszone drogami płciowymi
3.8. Choroby weneryczne: podlegające kontroli choroby społeczne
3.8.1. Ogólne i powszechna, zapobieganie i leczenie
3.8.2. RzeŜączka: ostra choroba weneryczna
3.8.3. Kiła: ostra i przewlekła, nabyta lub wrodzona
3.8.4. AIDS: nowa choroba pandemiczna
Przez skórę - ukłucia owadów
3.9. Dur plamisty: epidemie poddające się kontroli
3.10. PrzezwycięŜanie Ŝółtej febry
3.11. Malaria: ciągle jeszcze najczęstsza choroba w świecie
Epilog
Natomiast plan aktualny (rok 2012) przedstawia się następująco:
WALKA Z ZAKAśENIAMI
ze zwróceniem uwagi na mikrobiologię medyczną
Część I
1. Powstanie mikrobiologii medycznej
1.1. Powstanie mikrobiologii: Pasteur, Koch
1.2. Postępy mikrobiologii: mikroskopy, bakteriologia, wirusologia
1.3. Aktywna walka z mikroorganizmami patogennymi: szczepienia, laboratoria i rtg,
chemioterapia
1.4. Szkoły medyczne, szpitale
2. Postęp w zakresie higieny i zdrowia publicznego
2.1. Antyseptyka i aseptyka
2.2. Higiena i zdrowie publiczne
2.3. Kwarantanna: wymuszona izolacja
2.4. Dezynfekcja
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012
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Część II
3. Walka z chorobami zakaźnymi - pospolite choroby zakaźne, na które chorujemy
Choroby przenoszone drogą powietrzną
3.1. Pierwsze i perfekcyjne zwycięstwo ludzkości: ospa
3.2. Gruźlica: najstarszy, lecz kontrolowany wróg białych
3.3. Trąd: przeraźliwa walka przeciw "białej ręce boga"
3.4. Grypa, pospolita, ale łatwo przenoszona
Choroby przenoszone w wodzie lub poŜywieniu
3.5. Drugie, prawie całkowite zwycięstwo: poliomielitis
3.6. Cholera: ukryty wróg
Choroby przenoszone drogami płciowymi (choroby weneryczne)
3.7. Kiła: choroba społeczna
3.8. AIDS, obecna dŜuma
Przez skórę - ukłucia owadów
3.9. Zwycięstwo nad czarną śmiercią: dŜuma
3.10. Dur plamisty: epidemie poddające się kontroli
3.11. PrzezwycięŜanie Ŝółtej febry
3.12. Malaria: ciągle jeszcze najczęstsza choroba w świecie
Niby zmiany w planie nie są znaczące, a jednak wprowadzenie podtytułu skierowuje oglądającego na
jego istotę. TakŜe raczej drobne zmiany w planie, inne rozłoŜenie jego akcentów znacznie zwiększyło
logikę opracowania. W wyniku tych poprawek posypały się medale złote na światowych wystawach
filatelistycznych.
Czytelnikom przedstawiam trzy karty z eksponatu, które ilustrują rzadki materiał prezentowany w tym
opracowaniu. Na pierwszej karcie (karta nr 13 eksponatu) m. in. widoczna bardzo rzadka przesyłka
francuskiej słuŜby radiograficznej w czasie I wojny światowej. NaleŜy podkreślić, Ŝe jej
organizatorką, czy teŜ współorganizatorką była Maria Skłodowska-Curie. Na drugiej karcie (karta nr
35 eksponatu) przykłady dezynfekcji przesyłek z okresu przedznaczkowego (1821, Smyrna do
Londynu, przez Mehadia, gdzie poddano ją dezynfekcji) oraz przesyłka z USA (Floryda, 1888),
dezynfekowana przeciw Ŝółtej febrze. Na trzeciej karcie (karta nr 85 eksponatu) uwagę zwracają dwie
piękne przesyłki: z Chile do Nowego Jorku z nalepką wyjaśniającą przyczyny złego stanu listu –
fumigacja (jedyny znany przykład uŜycia tej nalepki) oraz druga przesyłka z Finlandii do Wiednia, z
ręcznym prostokątnym stemplem Desinfieciert/Odwietrzono oraz stemplem Szczakowej.
Ludwik K. Malendowicz
Źródła
Malendowicz, L.K.: Najciekawsze eksponaty tematyczne na światowych wystawach filatelistycznych
poświęcone człowiekowi i chorobom, w tym zakaźnym. WWF 35: 68-70 (1998)
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Szczyt Jana Pawła II w Apeninach
Wiele publikacji i ksiąŜek napisano o podróŜach Jana Pawła II. Niewielu jednak wie, ze szczególnym
regionem jego ucieczek w góry były środkowe Apeniny. Cała ich najwyŜsza część jest Parkiem
Narodowym Gran Sasso. Szczyty wyniosłe, granie rozległe, lesiste zbocza najbardziej przypominały
mu ukochane Tatry. Przez 26 lat pontyfikatu ocenia się, Ŝe Ojciec Święty pojawił w górach około 150
razy (Stolica Apostolska nie potwierdziła tego ani teŜ nie zdementowała tych informacji). Do
wszystkich zagranicznych podróŜy Jana Pawła II (104) i wizyt apostolskich we Włoszech (146)
powinniśmy takŜe dołączyć te wyjazdy.
Mieszkańcy tych terenów często
widywali PapieŜa na górskich
szlakach Abruzji. JuŜ po śmierci
Jana
Pawła
II
okoliczna
społeczność
oraz
członkowie
Central Alpin Club postanowili
nazwać jeden ze szczytów w grani
Pizzo Cefalone jego imieniem –
szczytem Jana Pawła II - "Cima
Giovanni Paolo II". Szczyt Jana
Pawła II znajduje się na zachód od
głównego masywu Gran Sasso,
między górami Pizzo Cefalone
(2533 m n.p.m.) a Cima delle
Malecoste (2444 m n.p.m.).
Skalisty szczyt wystaje nieznacznie
ponad prawie równą grań między
wspomnianymi górami i wznosi się na wysokości 2424 m n.p.m. Alpiniści z Klubu CAI wnieśli i
zamontowali na szczycie góry (2424 m), zwanej kiedyś Ŝandarmem, niewielki krzyŜ (Fot. 1,
powyŜej).
Natomiast u podnóŜa góry, 1300
m niŜej na skraju ogromnej doliny
w
maleńkim
kamiennym
kościółku San Pietro della Ienca
juŜ w 1999 r mieszkańcy Camardy
wznieśli niewielki obelisk, który
moŜemy podziwiać do dziś (Fot.
2, obok). Właśnie z tego miejsca,
z tego kościółka PapieŜ często
rozpoczynał swe wędrówki w
góry.
Tu
teŜ
w
tym
średniowiecznym
kościółku
kilkakrotnie zatrzymywał się na
modlitwę. ŚcieŜkę w kierunku
szczytu Jana Pawła II nazwano
"ŚcieŜką Karola Wojtyły".
Włoski Klub Alpejski (Club Alpino Italiano) dokonał równieŜ otwarcia Szlaku Jana Pawła II, który
prowadzi na papieski szczyt z San Pietro della Ienca. PoniewaŜ dolina biegnąca u podnóŜa gór jest
bardzo głęboka, róŜnica poziomów między szczytem a punktem wyjścia sięga prawie 1300 m. ToteŜ
wspinaczka, szczególnie na odcinku stromego podejścia, jest bardzo męcząca i wymaga odpowiedniej
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zaprawy fizycznej. Czas wspinaczki ocenia się na około 5 godzin. Mogę to osobiście potwierdzić
poniewaŜ w 2006 r. zajęło mi to tyle czasu, kiedy to wędrowaliśmy szlakami Jana Pawła II w
Apeninach.
Całe uroczystości odbyły się 18 maja 2005, w 85. rocznicę urodzin Jan Pawła II. Poprzedziły je
formalne uchwały Rady Miasta w styczniu 2005 r., projekt równieŜ pozytywnie zaopiniowano w
marcu 2005 r. w Watykanie przez Leonardo Sandri i sekretarza stanu Jego Świętobliwości Luisa
Lombardo.
U podnóŜa szczytu w kościele San Pietro Mszę świętą odprawił kardynał Josè Saraiva Martins,
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
W homilii mówił o wielkiej miłości Karola Wojtyły do gór, o tym, Ŝe w nich szukał skupienia, Ŝe
pomagały mu w medytacji.
Kardynał wygłosił homilię, poświęconą zmarłemu PapieŜowi - "teologowi gór". Powiedział m.in.:
"Tak jak szczyt górski zmusza nas zawsze, byśmy wznieśli wzrok ku górze, tak całe Ŝycie i nauczanie
Jana Pawła II pozostaje jakby «palcem» wskazującym nam Niebo oraz bezgraniczny majestat i Boską
transcendencję Chrystusa, wznoszącym się ponad jakŜe często mierny i płaski horyzont naszego
Ŝycia. To, co Jan Paweł II uczynił i powiedział przez swoją obecność w tych górach, będzie
kontynuowane równieŜ dzięki obecności tego szczytu, który nosi jego imię".
Po Mszy przedstawiciele władz lokalnych, a takŜe minister rolnictwa nadali oficjalnie szczytowi imię
Jana Pawła II, a prowadzącej na niego trasie nazwę „Szlaku Karola Wojtyły”. Minister Alemano
przekazał pozdrowienia, które telefonicznie w swoim i wszystkich Polaków imieniu przekazał abp
Dziwisz, sekretarz i towarzysz górskich wycieczek Jana Pawła II. Potem kard. Saraiva Martins z
helikoptera pobłogosławił krzyŜ z portretem Jana Pawła II, który wcześniej włoscy alpiniści umieścili
na szczycie. Filatelistyczną pamiątką jest kasownik z 18 maja 2005 r – poczta L'Aquila (miasto
zniszczone w 2009 r przez potęŜne trzęsienie ziemi). Na kopercie z 2002 roku wydanej z okazji
Międzynarodowego Roku Gór widzimy Jana Pawła II na tle Apeninów (Il. 1 i 2).
Mały kościółek w miejscowości San Pietro della Ienca w górach Abruzji we Włoszech otrzymał 18
maja 2011 r. nazwę sanktuarium bł. Jana Pawła II.
25 maja 2012 r. do San Pietro della Ienca powrócił, niestety, juŜ bez Jana Pawła II, abp Stanisław
Dziwisz. Dawny papieski Sekretarz pozostawił w księdze pamiątkowej kościółka wpis: "Jesteśmy
głęboko wdzięczni tym wszystkim, którzy chcieli w tym miejscu uczcić Ojca Świętego Jana Pawła II,
który bardzo kochał góry i wielokrotnie przyjeŜdŜał tutaj, by kontemplować Boga we wspaniałej
przyrodzie Abruzji. Potwierdzam. Dawny sekretarz".
Oprócz abp. Stanisława Dziwisza to pamiątkowe świadectwo podpisały towarzyszące mu osoby: ks.
prof. Tomasz Chmura, ks. prof. Jan Machniak i ks. Mieczysław Niepsuj.
Mieczysław RoŜek
Materiały: Radio Watykan, "Gość Niedzielny"

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012

39

Il. 1

Il. 2

40

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 49, rok 2012

