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Od Redakcji
Cieszymy się bardzo, że kolejny zeszyt Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych zawiera wiele
informacji o cenzurach Powstania Wielkopolskiego oraz o historii poczty na terenach Wielkopolski
po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Cenzury Powstania Wielkopolskiego, jakie pojawiły się na
aukcji w Poczdamie, w roku 2014, opisuje kol. Stefan Petriuk. Wywołały one zrozumiałe
zainteresowanie polskich filatelistów tym bardziej, że część z nich nie była wcześniej znana.
W niniejszym zeszycie znajduje się I część opracowana. W tym aspekcie polecamy czytelnikom
piękną monografię kol. prof. Juliana Auleytnera „Poczta w Wielkopolsce 1919-1920”, której

recenzję zamieścimy w kolejnym zeszycie Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
Z historią poczty w okresie po odzyskaniu niepodległości związany jest też II odcinek opracowania
kol. Romana Wikieła o mało znanej w świecie filatelistycznym Marchii Granicznej Poznańsko-

Zachodniopruskiej (Grenzmark Posen-Westpreußen).
Jak zwykle, zeszyt zawiera kronikarski zapis naszej działalności, a aktywność naszych członków
zasługuje na uznanie. Z dużym zadowoleniem zamieszczamy informacje o spotkaniach opłatkowych
filatelistów z Leszna i Gostynia.
Z przyjemnością zamieszczamy informację o już XIII Rawickim Maratonie Filatelistycznym,

który cieszy się zrozumiałym zainteresowaniem wśród młodzieży.
W dziale poświęconym tematyce piszemy o eksponacie „Geologia. Opowieść o ziemi”.
Zachęcamy zainteresowanych do odwiedzenia strony internetowej Okręgu Wielkopolskiego PZF, na
której można zapoznać się - m. in. z częścią wcześniej wydanych roczników WWF. Jej adres to:
www.pzfpoznan.pl.
Wszystkim życzymy przyjemnej lektury.
Poznań, 2016.03.30
Zespół Redakcyjny WWF
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Z KRONIKI OKRĘGU
I kwartał 2016
UZUPEŁNIENIE
2015.12.10. Leszno. Koło Miejskie PZF w Lesznie zorganizowało uroczyste spotkanie świątecznonoworoczne w leszczyńskim Ratuszu. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich
Wiadomości Filatelistycznych.
2016.01.08. Gostyń. Koło PZF im Wacława Boratyńskiego w Gostyniu. Tradycyjne spotkanie
opłatkowo-noworoczne. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście oraz liczne grono członków
Koła. Podsumowano owocny rok działalności Koła oraz opracowano plany na rok 2016. Szczegóły
w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2016.01.12. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Marcin Wysocki (Złocieniec) przedstawił
opracowanie Druk znaczka „Konwalia majowa” o nominale 700 zł z 1991 roku na tle problematyki
emisyjnej okresu inflacji i transformacji ustrojowej w latach 1989-1992. Udział 10. osób, jak
zwykle, żywa dyskusja.
2016.01.16. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego.
2016.01.26. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Andrzej Jarzynkowski (Warszawa) przedstawił
Prezentacja i analiza eksponatu „Szybownictwo. Historia-Osiągnięcia-Rozwój”. Udział 19. osób,
żywa i długa dyskusja. Udział w spotkaniu kolegi z Okręgu Koszalińskiego PZF.
2016.02.09. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Piotr Zubielik (Poznań) przedstawił opracowanie
Cenzurowanie przesyłek pocztowych w Polsce w latach 1944-1946. Udział 13. osób. Jak zwykle
żywa i długa dyskusja.
2016.02.13. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego.
2016.02.23. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Ludwik K. Malendowicz (Swarzędz) przedstawił:
Prezentacja i analiza eksponatu kol. Andre Scheer (Holandia) „Maski Wszechświata. Refleksje, jak
ludzie postrzegają Wszechświat”. Udział 16. osób. Jak zwykle żywa i długa dyskusja.
2016.02.26-03.25. Piła. Galeria „Na poddaszu” Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.
Pokaz filatelistyczny kol. Romana Wikieła (Trzcianka) „Być narodowi użytecznym”. Jest to kolejna
wystawa poświęcona Stanisławowi Staszicowi, zorganizowana przez kol. Romana Wikieła. Wydano
okolicznościowy folder nawiązujący treścią do edukacji i oświaty, a więc dziedzinom, którym Staszic
poświęcał szczególną uwagę. Szczegóły będą opublikowane przez panią Ewę Fijałkowską
w lipcowym zeszycie Filatelisty.
2016.03.05. Poznań. W gościnnej sali Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul.
Kramarska 2, odbyło się kwartalne spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym uczestniczyło ponad
20 osób z całego kraju.
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 53, rok 2016
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2016.03.08. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Ryszard Prange (Poznań) przedstawił: Prezentacja
eksponatu kol. Wojciecha Wojtyry „Przystosować się, by przetrwać". Udział 15. osób, w tym
2. kolegów z Okręgu Koszalińskiego PZF. Jak zwykle żywa i długa dyskusja.
2016.03.09. Rawicz. W Muzeum Ziemi Rawickiej odbyło się podsumowanie XIII Rawickiego
Maratonu Filatelistycznego i wręczenie nagród uczestnikom konkursu. Rawicki Maraton
Filatelistyczny - Powiatowy Konkurs Filatelistyczny był pierwszym etapem 54. Ogólnopolskiego
Konkursu Filatelistycznego, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Dolny Śląsk - zapraszamy
w Sudety”. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości
Filatelistycznych.
2016.03.12. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego.
2016.03.17. Leszno. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Miejskiego PZF w Lesznie. Szczegóły
w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2016.03.22. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Marcin Wysocki (Złocieniec) przedstawił
opracowanie Wydanie zwyczajne Fi. 631I „Niedziga” na tle emisji serii „Piękno Polski” z 1952
roku - rozszerzone badanie i informacje dodatkowe. Udział 11. osób, w tym Prezes Koła PZF w
Złocieńcu. Jak zwykle, żywa dyskusja.
Styczeń - czerwiec 2016
Ukazał się kolejny, nr 125-126 Informatora Klubowego Święty Gabriel. Zeszyt obejmuje 40 stron
druku (z okładkami), cały wydany w kolorze. W numerze znajduje się szereg opracowań kol. Bogdana
Michalaka: bardzo ciekawe i szerokie opracowanie „Bazylika Archikatedralna w Poznaniu”, „1050.
rocznica Chrztu Polski Wydawnictwa Klubu "Święty Gabriel", „71. rocznica podpalenia
Gnieźnieńskiej Katedry” (wyjaśnia, kto podpalił świątynię w 1945 r.), „Nasz Patron Św. Archanioł
Gabriel”, „Pieśń o Bernadecie”, „Motyw polskiego znaczka na monecie Watykanu”, „Drewniane
cerkwie w regionie Karpat”, „Świadkowie nadziei - Misjonarze polscy”, „600. rocznica urodzin Jana
Długosza”, „Ex libris: Misja cyrylo-metodiańska”. Kol. M. Szczygieł zamieścił opracowanie
„O. Bernard Kryszkiewicz” a kol. J. Duda „100. rocznica św. Brata Alberta”. W zeszycie także
informacje o nowych kartach pocztowych (Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów; 700-lecie Koszalina,
Błogosławiona Klara Ludwika Szczęsna). W zeszycie także stałe działy: „Święci i błogosławieni
wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II” „Poczta Magistralna”, „Watykan” oraz „Kronika Klubu”.
Bardzo ciekawy zeszyt - gratulacje dla wydawcy i autorów.

Z ŻYCIA KÓŁ
Spotkanie świąteczno-noworoczne Koła Miejskiego PZF w Lesznie - 10 grudnia 2015 r.
Do tradycji należą już spotkania świąteczno-noworoczne Koła Miejskiego PZF w Lesznie.
Uroczystości te odbywają się w leszczyńskim Ratuszu i biorą w nich udział przedstawiciele władz
samorządowych oraz inni zaproszeni goście. Nie inaczej było 10 grudnia 2015 r.
W spotkaniu tym udział brali m. in. Prezydent m. Leszna Łukasz Borowiak, I z-ca Prezydenta m.
Leszna Adam Mytych, Prezes ZO Wielkopolskiego PZF kol. Maciej Kandulski oraz pani Anna
Plewa-Śróda - Koordynator ds. filatelistyki Biura Marketingu i Filatelistyki w Poznaniu. Obecne były
także panie Ewa Kożuchowska - Naczelnik - i Katarzyna Henczak - asystent UP Leszno 1.
Honorowym gościem był znany pilot szybowcowy pan Józef Młocek.
Atmosfera spotkania była bardzo uroczysta. Przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał kol.
Józef Młocek, śpiewano kolędy. Spotkaniu towarzyszył pokaz filatelistyczny o tematyce „Boże
Narodzenie” w opracowaniu kol. Ryszarda Sobkowiaka.
4
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Il. 1. Leszno, Ratusz. Członkowie PZF w Lesznie i zaproszeni goście w czasie spotkania
Świąteczno –Noworocznego 2015/2016 r.

Il.
2.
Fragment
uroczystego
spotkania
świąteczno
noworocznego
Koła
Miejskiego
PZF
w Lesznie.
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Il. 3. Kol.
Edmund
Jankowski,
Członek
Honorowy
PZF i Prezes
Koła
w
koleżeńskiej
rozmowie.

Il. 3. Chór
kolędników.
Lech Woźny
fot. archiwum Koła Miejskiego PZF w Lesznie

Spotkanie opłatkowe gostyńskich filatelistów (2016.01.08)
Członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rok 2016
rozpoczęli tradycyjnie od spotkania opłatkowego. Odbyło się ono 8 stycznia w sali miejscowego
Domu Dziennego Pobytu. Gośćmi spotkania byli m.in. ksiądz prałat Artur Przybył, prof. Maciej
Kandulski – prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów w Poznaniu,
Anna Plewa-Środa – koordynator do spraw filatelistyki Biuro Marketingu i Filatelistyki Poczty
Polskiej w Poznaniu, Sławomir Tomków – Poczta Polska, Robert Marcinkowski – starosta gostyński,
Jerzy Kulak – burmistrz Gostynia, Marek Banaszak – prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego
w Gostyniu, Jerzy Różański z Nadleśnictwa Piaski, Monika Bielka – właścicielka salonów
meblowych „Mirage”, Robert Czub dyrektor Muzeum w Gostyniu, Krzysztof Doliński – właściciel
firmy Dol-Trans-Tour w Gostyniu, Marek Komorowski -- właściciel Drukarni „Real”, Grzegorz
Kaniewski – członek katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział w Gostyniu.
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Il. 1. Spotkanie opłatkowe Koła PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu.
Po odśpiewaniu kolędy i przełamaniu się opłatkiem prezes Koła Andrzej Dudek przedstawił w formie
ustnej i elektronicznej sprawozdanie z działalności za 2015 rok. Przypomniał, że gostyńscy filateliści
w minionym roku zorganizowali m.in. dwie wystawy w czasie „Nocy Muzeów” – Polska na
Olimpjadę ze zbiorów filatelistycznych dr. Romana Babuta z Warszawy i w listopadzie wystawę
Przyroda świata. 70 lat Nadleśnictwa Piaski. Członkowie Koła byli też czynnymi wystawcami na
wystawach konkursowych: MFW Głogów 2015 oraz KWF Żołnierz Polski podczas II wojny
światowej – Koszalin 2015. W obu przypadkach zorganizowaliśmy wyjazdy na palmaresy.
Jednym z ostatnich punktów spotkania było omówienie planów działalności gostyńskiego Koła PZF
w roku 2016 i uczczenie chwilą ciszy zmarłego niedawno Stanisława Piotrowiaka – jednego
z założycieli gostyńskiego Koła PZF.
Podczas spotkania goście z uznaniem wyrażali się o działalności naszego Koła, życzyli gostyńskim
filatelistom wszelkiej pomyślności w nowo rozpoczętym roku oraz zapewnili, że w miarę możliwości
w dalszym ciągu będą wspierać nasze przedsięwzięcia.
Andrzej Dudek
Fot. Robert Czub
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Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Miejskiego PZF w Lesznie (2016.03.17)
W dniu 17 marca 2016 r. Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym dokonało oceny 5-cio letniej kadencji. W zebraniu uczestniczył
I zastępca Prezydenta Miasta Leszna Adam Mytych.
Zarząd Główny PZF na wniosek Koła PZF w Lesznie przyznał Odznaki Honorowe Polskiego
Związku Filatelistów/Odznaki „Za Zasługi dla PZF” następującym osobom:
Złotą:
1. Kazimierz Kucharzak
Srebrną :
1. Bogdan Prawicki
2. Wiesław Dolaciński
3. Józef Młocek
4. Waldemar Ratajczak
5. Ewa Prawicka- Linke
6. Sławomir Tomków
7.Kazimiera Wawrzyniak
Brązową:
1.Agata Borowiec
2.Andrzej Sośniak
Zarząd Koła podziękował Pani architekt Alinie Samolewskiej za dotychczasową współpracę przy
projektowaniu znaków pocztowych.
W historii poczty-filatelistyki na trwałe zostały zapisane zaprojektowane przez leszczyńskich
filatelistów, a wprowadzone przez Pocztę Polską do obiegu pocztowego liczne: okolicznościowe
kasowniki, koperty i kartki pocztowe podkreślające ważne dla miasta wydarzenia historyczne,
imprezy sportowe czy kulturalne. Wiele z nich prezentowano na pokazie filatelistycznym Kartki
z kalendarza w opracowaniu kol. Andrzeja Giżyńskiego w 2014 r. w Muzeum Okręgowym
w Lesznie z okazji odbywających się Mistrzostwach Świata w Szybownictwie i 1. Balonowych
Kobiet w Lesznie oraz w 2015 r. na MWF w Głogowie.
Dziś listy wysyłane z Leszna zdobią klasery filatelistów wszystkich kontynentów, prezentowane są na
licznych wystawach. Sławią i promują także miasto Leszno. Koło PZF w Lesznie powstało 20 lipca
1952 roku. W okresie działalności Koła z Leszna w świat wysłano ponad 160 tysięcy
okolicznościowych przesyłek znaczonych okolicznościowymi datownikami.
Na Walnym Zebraniu członkowie Koła wybrali nowy zarząd w składzie:
Lech Woźny – prezes
Tadeusz Posikata – skarbnik
Sławomir Tomków – sekretarz
oraz Komisję Rewizyjną: Jerzy Reich –przewodniczący, Kazimierz Kucharzak i Ryszard Sobkowiak
– członkowie.
Wybrano także delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Wlkp. PZF: Lecha
Woźnego i Janusza Jęsiaka.
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Il. 1. Władze Koła Miejskiego PZF w Lesznie. Od lewej: Tadeusz Posikata, Jerzy Reich, Lech
Woźny, Kazimierz Kucharzak, Sławomir Tomków.
Przyjęto także bardzo szeroki plan działalności Koła, w którym szczególną uwagę zwrócono na:
- utrzymanie liczby członków Koła,
- kontynuowanie cotygodniowych spotkań Koła,
- dążenie do poszerzenia liczby wystawców,
- kontynuowanie spotkań integracyjnych - świątecznych oraz z okazji „Dnia znaczka”,
- udział w szkoleniach organizowanych w Okręgu, zwiedzanie wystaw filatelistycznych w kraju,
- kontynuowanie poczt szybowcowych i balonowych, z których słynie Leszno,
- utrzymywanie ścisłej współpracy z władzami administracyjnymi i mediami,
- kontynuowanie pokazów i wystaw filatelistycznych,
- kontynuowanie współpracy z filatelistami z Suhl,
Do najważniejszych wydarzeń, którym Koło poświęci uwagę należą:
2016 r - X Piknik Szybowcowy
2017 r. - 470 lat praw miasta Leszna
2018 r - 150. rocznica śmierci Jana Metziga
2019 r. - 100. rocznica powstania wielkopolskiego
2020 r. - 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Miasto Leszno.

Lech Woźny
fot. archiwum Koła Miejskiego PZF w Lesznie
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XIII Rawicki Maraton Filatelistyczny (2016.03.09)
Dziewiątego marca 2016 r. w Muzeum Ziemi Rawickiej odbyło się podsumowanie XIII Rawickiego
Maratonu Filatelistycznego i wręczenie nagród uczestnikom konkursu.
Rawicki Maraton Filatelistyczny - Powiatowy Konkurs Filatelistyczny był pierwszym etapem 54.
Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Dolny Śląsk
- zapraszamy w Sudety”.
Uczestnicy - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych - zapoznali się wcześniej z materiałem
obowiązującym w konkursie, umieszczonym na stronie internetowej Muzeum Ziemi Rawickiej.
Następnie wzięli udział w zajęciach warsztatowych, podczas których wyjaśniana im była wiedza
filatelistyczna i zobrazowana wiedza tematyczna w postaci pokazu multimedialnego. Na zakończenie
uczniowie napisali dwa testy z wiedzy tematycznej i filatelistycznej.

Il. 1. Uczestnicy XIII Rawickiego Maratonu Filatelistycznego
Głównym organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu, koordynatorem Jeanette Jarczewska, a współorganizatorem - Muzeum Ziemi Rawickiej. Prace oceniło jury
w składzie: Jeanette Jarczewska - przewodnicząca, członkowie - Marta Hamielec, Witold Giejdasz,
Grażyna Nowak oraz Stefan Skrzypek - prezes Koła Polskiego Związku Filatelistów w Rawiczu.
Uroczystość wręczania nagród uświetnił występ chóru „Ósemeczki” ze Szkoły Podstawowej nr 4.
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Wyniki konkursu
I miejsce: Ludwik Aszkiełowicz (SP 4), Oskar Karkosz (Gimnazjum w Sierakowie), Wiktoria
Karkosz (Gimnazjum nr 1 w Rawiczu), Dobrochna Jarczewska (SP 4 z Rawicza),
II miejsce: Adrian Maruwka, Marta Barteczka, Kamil Cugier, Milena Cugier, Aleksandra Nowak,
Alicja Karkosz, Martyna Kajak, Joanna Wróblewska, Kamil Skrzypek,
III miejsce: Kamil Lorek, Mikołaj Fengler, Natalia Bober, Jakub Kuczma, Jakub Łysikowski, Maria
Konieczna.
Jeanette Jarczewska składa podziękowania za wsparcie i ufundowanie nagród Burmistrzowi
Grzegorzowi Kubikowi oraz Annie Plewie-Śróda, Koordynatorowi ds. Filatelistyki Biura Marketingu
i Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.
Jeanette Jarczewska
(TK)/źródło:www.muzeum.rawicz.pl

DATOWNIKI
Datowniki okolicznościowe - I kwartał 2016
2016.01.25. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okrągły z następującą treścią: „200-lecie
Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Evangelizare Pauperibus Misit Me. Pauperes
Evangelizantur”. 25.01.2016 Poznań 2. Rysunek datownika przedstawia znak zakonu misjonarzy.
Projekt: Karol Tabaka.
2016.03.22. UP 62-200 Gniezno 1. Datownik prostokątny z napisem: „Św. Wojciech - jego
kult na przestrzeni wieków”. 22.03.2016. Na rycinie, projektowanej przez Janusza Mrozowskiego
postać Św. Wojciecha.
2016.03.30.UP 62-200 Gniezno 1. Datownik pierwszego dnia obiegu znaczka. Datownik
okrągły z następującą treścią: „1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI 30.03.2016 GNIEZNO 1”.
W środku portret Mieszka 1 z podpisem „MIESZKO I”. Projektantem datownika jest Karol Tabaka.

Kazimierz Krawiarz
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 53, rok 2016
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Polska cenzura korespondencji w Wielkopolsce w 1919 roku.
Aukcja w Poczdamie w 2014 r. (I)
W domu aukcyjnym „Potsdamer Philatelistisches Büro GmbH” w Poczdamie koło Berlina, 31 maja
2014 roku na 51. licytacji tej firmy, pod nr. 1497 został wywołany eksponat „Polska cenzura
korespondencji podczas Powstania Wielkopolskiego 1918/19”. Jego cena wywoławcza wynosiła
1000 €.
Eksponat – tak go nazywam, ponieważ był przygotowany na kartach formatu A4 - obejmował 70
kartek i listów z obiegu. Opisany był w języku niemieckim, a w dwóch miejscach w opisach widniały
słowa „deutsche Revanchisten” (niemieccy rewanżyści). Przypuszczam, że zbiór pochodził z byłej
NRD – to znaczy, że przynajmniej od 1990 roku nie był wystawiany. Wszystkie całości miały
przynajmniej cenzurę polską, a niektóre dodatkowo niemiecką.
Polskie cenzury, to w większości lokalne stemple cenzury, ale część z nich istnieje tylko w 1 -2.
egzemplarzach. Jak już wspomniałem, były to tylko całości z rzeczywistego obrotu pocztowego.
Już kilka dni przed licytacją można było zauważyć wielkie zainteresowanie tym lotem, szczególnie
wśród interesujących się tym tematem, w tym członków ArGe Polen. Młotek akcjonariusza przybił lot
nr 1497 na wartości 5800 €, do tego należy doliczyć jeszcze 19 % prowizji dla firmy. Eksponat kupił
kolekcjoner z Polski. Jeśli popatrzymy na te proste przesyłki, często nieofrankowane lub tylko
z niemieckimi znaczkami wydania „Germania”, to jest to wysoka suma. Tylko i wyłącznie polskie
lokalne stemple cenzury na tych całościach były przyczyną tak wysokiej ceny. W eksponacie
znajdowały się całości, które w międzyczasie zostały sprzedane pojedynczo i to powyżej 1000 € za
sztukę. Świadczy to o olbrzymim zainteresowaniu cenzurami Powstania Wielkopolskiego, co m.in.
wynika ze zbliżającej się 100. rocznicy jego wybuchu.
Kiedyś tego typu korespondencją byli zainteresowani głównie filateliści niemieccy. W Polsce
natomiast tylko nieliczni kolekcjonerzy zbierali cenzury Powstania Wielkopolskiego. Jednymi
z pierwszych byli dr Antoni Puzyrewicz z Poznania (już w latach 60-tych XX w pisał o nich - swój
zbiór przekazał Wielkopolskiemu Muzeum Wojskowemu) oraz Janusz Księski z Bydgoszczy, który
udanie kontynuował i rozwijał zagadnienia cenzur pocztowych Powstania Wielkopolskiego.
Niemieckie znaczki na tej korespondencji to w większości znaczki wydania „Germania” (bez żadnego
nadruku). Na części przesyłek, obok tych znaczków znajdują się znaczki z nadrukiem „Poczta Polska”
i „5” i „10”. Trudno wyjaśnić, dlaczego obok obiegowych znaczków niemieckich umieszczano
znaczki z przedrukami. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że wszystkie te całości były wysyłane już
z urzędów pocztowych, które znajdowały się pod całkowitym nadzorem Polaków.
Dla większości filatelistów trudnym jest zrozumienie opłat tych listów i kartek. W tym aspekcie
należy przypomnieć, że do 14 kwietnia 1920 r. w Wielkopolsce jak i od 10 stycznia 1920 r. także na
Pomorzu obowiązywała wyłącznie wewnętrzna taryfa pocztowa Niemiec. Wszelka korespondencja
z tych terenów, przykładowo do Polski, w tym okresie musiała być ofrankowana aktualną zagraniczną
taryfą niemiecką. Oczywiście, nikt w Wielkopolsce i na Pomorzu tego nie czynił - przynajmniej z taką
frankaturą do dzisiaj się nie spotkałem.
Na temat cenzur Powstania Wielkopolskiego ukazało się wiele artykułów. Jedne z pierwszych
ukazywały się na łamach biuletynu Bundesarbeitsgemeinschaft Polen w Niemczech. Również
w Filateliście pojawiały się na ten temat liczne informacje. Dopiero w XXI w pojawiły się szerokie
opracowania. Pierwszym z nich była książka Bronisława Brzozowskiego i Jerzego Tokara „Polska
cenzura korespondencji w latach 1918-1922. Monografia i katalog znaków cenzury”, która ukazała się
w 2002 r. [1]. Pokazane są w niej liczne zdjęcia takiej korespondencji, które w większości osobiście
12
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dostarczyłem autorom jako skany z mojego eksponatu. Niestety nakład, który był zbyt niski, został
w bardzo krótkim czasie rozprzedany i dzisiaj jest poszukiwany nawet w antykwariatach.
W roku 2013 oraz w roku bieżącym ukazały się dwa wspaniałe dzieła na temat cenzury
w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1918 – 1920 - oba pióra prof. dr. Juliana Auleytnera
z Warszawy. Są to: „Początki Poczty Polskiej na Pomorzu 1920” oraz „Poczta w Wielkopolsce 1919 –
1920” [2,3]. W obu dziełach autor umieścił setki zdjęć korespondencji z owych czasów, z obiegu, na
których odbite są częściowo unikalne polskie cenzury poczty. Przede wszystkim autor opisuje
detalicznie i szczegółowo historię poczty na tych terenach. Po przeczytaniu tych książek,
u czytelników nie pozostaną żadne wątpliwości.
Niżej przedstawiam kilka interesujących całości z wymienionego lotu.

Poznań (Posen).
List urzędowy, wolny od opłaty ze stemplem ramkowym „Fr. d. A. 21 / Kgl. Pr. Regierung” (Frei
durch Ablösung 21 / Kgl. Pr. Regierung” - Wolny od opłaty przez zlecenie nr 21 / Rząd Królestwa
Prus) oraz nadal stosowanym niemieckim stemplem pocztowym POSEN W (Poznań) z 17.2.1919 do
Kcyni (Exin). Na urzędy byłego niemieckiego rządu w Poznaniu, który nadal nazywał się „Rząd
Królestwa Prus w Poznaniu” powstańcy nałożyli specjalną kontrolę korespondencji. Między innym
używano stempel cenzury: „Cenz.(urowane) do eksp(edycji) / Regencja Poznań”.

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 53, rok 2016

13

Poznań (Posen).
List z polskim stemplem pocztowym OTOROWO (w powiecie Szamotuły) z 30.6.1920 do
Halle/Saale (Niemcy) z polskim stemplem cenzury: „Przeglądane przez władze wojskowe /
D.yrekcja P.oczty w Poznaniu”, do tego trójkątny stempel „P 7” (tutaj typ 1). Wojskową cenzurę
korespondencji z i do zagranicy przeprowadzano w Poznaniu do końca 1921 roku. Początkowo
stosowano lokalne stemple cenzury, przez pewien czas nawet nalepki cenzury, a na końcu tylko
trójkątne stemple z nr 1 do 58 w trzech różnych rozmiarach.

14
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Barcin (Bartschin).
Dwa listy z obiegu, z ciągle stosowanym niemieckim stemplem pocztowym BARTSCHIN
z 22.2.1919 do Szubina (Schubin) oraz z 17.5.1919 do Stuttgartu. Na listach dwa polskie lokalne
stemple cenzury „CENZURA / BARCIN” – mniejszy u góry to typ 1., większy u dołu to typ 2.
Istnieje jeszcze typ 3. z takim samym napisem, ale nieco większymi literami.

Damasławek - powiat Wągrowiec (Elsenau Kreis Wongrowitz).
Kartka ofrankowana zgodnie z wewnętrzną taryfą niemiecką, ostemplowana ciągle stosowanym
niemieckim stemplem ELSENAU (Kr. WONGROWITZ) (Damasławek - powiat Wągrowiec)
z 9.3.1919 do Sztutgartu. Polska lokalna cenzura korespondencji „CENZURA DAMASLAWEK”,
z tym, ze zamiast litery „Ł“, której brakowało wstawiono „L” oraz za trzecią literę „A” wstawiono
odwróconą literę „V”. Wg [3], znak cenzury rzadko lub bardzo rzadko spotykany.
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Gołańcz (Gollantsch).
List ofrankowany zgodnie z taryfą wewnętrzną poczty niemieckiej niemieckim znaczkiem obiegowym
15 Pfennigów wydania „Germania”. Niemiecki stempel pocztowy GOLLANTSCH (Gołańcz)
z 21.2.1919 do Kcynii (Exin) w powiecie Szubin. Polski stempel cenzury „Cenzurowane –
Gołańcz”. Wg [3], znak cenzury rzadko lub bardzo rzadko spotykany.

Gostyń (Gostyn).
Kartka z ciągle używanym niemieckim stemplem GOSTYN (Gostyń) z 3.2.1919 do Lipska. Ręczna
adnotacja cenzury polskiej „Cenzurowane Gostyń“ z parafą cenzora.

16
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Inowrocław (Hohensalza).
Kartka do Niemiec, ofrankowana zgodnie z wewnętrzną taryfą poczty niemieckiej z polskim
stemplem pocztowym INOWROCŁAW z 2.5.1919. Lokalna polska cenzura korespondencji
„CENZURA Inowrocław” oraz niemiecka cenzura „Militärisch geprüft” (dosłownie: Wojskowo
cenzurowane), używana prawdopodobnie w Pile (Schneidemühl).

Jarocin (Jarotschin).
List z niemieckim stemplem LAWAU (KR. JAROTSCHIN) (Sławoszew, pow. Jarocin) z 6.5.1919
do Berlina. Polska lokalna cenzura „Cenzura pow. Jarocin”, do tego niemiecka cenzura „Militärisch
geprüft“ (dosłownie: Wojskowo cenzurowane), używana prawdopodobnie w Pile (Schneidemühl).
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 53, rok 2016
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Kobylin (Kobylin).
Przefrankowana karta do Berlina z dopisem „über Warschau – Wien” (przez Warszawę – Wiedeń).
W owym czasie linia kolejowa z Poznania do Berlina została przerwana przez powstańców
wielkopolskich w miejscowości Miały, z tego powodu przez kilka tygodni cała korespondencja do
Niemiec była transportowana z Poznania przez Warszawę i dalej przez Wiedeń do Berlina. Niemiecki
stempel pocztowy BASCHKOW (KR. KROTOSCHIN) (Baszków, pow. Krotoszyn) z 31.7.1919.
Polski lokalny stempel cenzury „Zbadano Kontrola / Pocztowa KOBYLIN“.
Stefan Petriuk
(ArGe Polen)
[1] Brzozowski, B., Tokar, J.: Polska cenzura korespondencji w latach 1918-1922. Monografia
i katalog znaków cenzury. Wyd. Gdańsk: Polskapresse Oddz. Prasa Bałtycka (2002)
[2] Auleytner, J.: Początki Poczty Polskiej na Pomorzu 1920 (Anfänge der Polnischen Post in
Westpreußen 1920). Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka: Dom
Wydawniczy Elipsa (2013)
[3] Auleytner, J.: Poczta w Wielkopolsce 1919-1920 (Post in Groβpolen 1919-1920). Warszawa:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka: Dom Wydawniczy Elipsa (2016)
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Marchia Graniczna Poznańsko-Zachodniopruska (Grenzmark Posen-Westpreußen)
1922-1938. Elementy historii poczty (II).
W I części opracowania przedstawiłem informacje związane z powstaniem Marchii oraz jej
organizacją. Omówiłem także komunikację pocztową na jej terenie oraz niektóre znaki pocztowe
związane z Marchią z terenu powiatu pilskiego. W niniejszym odcinku przedstawiam informacje
dotyczące innych powiatów.
IV. POWIAT CZŁUCHOWSKI (KREIS SCHLOCHAU).
W powiecie człuchowskim poczta funkcjonowała w następujących miejscowościach: Człuchów
(Schlochau), Bukowo (Buchhof), Debrzno (Preussisch Friedland), Lędyczek (Landeck), Przechlewo
(Prechlau), Stare Gronowo (Grunau).
W dostępnym materiale nie znalazłem walorów filatelistycznych (stempli pocztowych) z Człuchowa
z zaznaczeniem nazwy prowincji (GRENZMARK) (il. 12, 13).

Il. 12. Pokwitowanie przekazu pieniężnego
z Człuchowa (SCHLOCHAU) z 7.10.1933 r.
Stempel bez zaznaczenia nazwy prowincji.

Il. 13. Datownik stały, ozdobny z Człuchowa
(SCHLOCHAU) z 26.8.1933 r. Stempel bez
zaznaczenia nazwy prowincji.

Debrzno - miejscowość posiadająca w nazwie wyraz „FRIEDLAND”, który występuje również
w nazwie Mirosławca, w powiecie wałeckim. Poczta w Debrznie (PREUSSISCH FRIEDLAND)
stosowała datowniki z określeniem przynależności do powiatu człuchowskiego (Preussisch Friedland
Kr Schlochau), ale bez zaznaczenia nazwy prowincji (il. 14).
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Il. 14. Fragment koperty listu nadanego w Debrznie (PREUSSISCH FRIEDLAND) 6.12.1934 r.,
datownik kolisty, podwójny, mostkowy, bez zaznaczenia nazwy prowincji.
W Lędyczku (LANDECK) występowały stemple pocztowe z zaznaczeniem „Grenzmark” (il. 15).

Il. 15. Pocztówka nadana w Lędyczku (LANDECK) 18.6.1927 r., adresowana do BERLINA.
W lewym narożniku pocztówki, w głębi ulicy budynek poczty; w opisie pocztówki i datowniku nazwa
prowincji.

20
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W Przechlewie (PRECHLAU) najprawdopodobniej nie występowały datowniki z zaznaczeniem
„Grenzmark” (il. 16).

Il. 16. List nadany w Przechlewie (PRECHLAU) 7.8.1933 r., w adresie nadawcy „Grenzmark”;
przewieziony ambulansem nr 222 (PIŁA – BYDGOSZCZ). Datownik bez zaznaczenia nazwy
prowincji.
V. POWIAT NOTECKI (NETZEKREIS)
Powiat notecki powstał 15.12.1919 r. po ustanowieniu linii demarkacyjnej, później granicy polsko –
niemieckiej, w wyniku postanowień traktatu wersalskiego. Poczta w Trzciance (SCHÖNLANKE)
stosowała datowniki o różnych wyróżnikach: (***); (*b*); (**b); (**c) oraz nalepki polecenia bez
oznaczeń przynależności do prowincji „Grenzmark” (il. 17).

Il. 17. Fragment kartki pocztowej nadanej w Trzciance (SCHÖNLANKE) 26.9.1932 r., do BERLINA.
W datowniku brak napisu „Grenzmark”.
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Granica polsko – niemiecka przebiegała w południowej części powiatu wzdłuż Noteci, która dzieliła
miasta leżące nad rzeką na część południową, przynależną do Polski oraz północną przynależną do
Niemiec. Były to miasta Wieleń (DEUTSCH FILEHNE), Czarnków (DEUTSCH CZARNIKAU) oraz
Ujście (DEUTSCH USCH). W tych miejscowościach poczty funkcjonowały po obu stronach granicy,
polskiej i niemieckiej.
Oznaczenia datowników określały przynależność do niemieckiej poczty, a w przypadku Czarnkowa
i Ujścia posiadały wyróżnienia dotyczące położenia w powiecie noteckim (il. 18, 19). W północnej
części Wielenia funkcję nadawczą pełniła poczta „kolejowa”, która obsługiwała ambulanse pocztowe
kolei wschodniej (OSTBAHN).

Il. 18. Datownik
Czarnkowa (DEUTSCH
CZARNIKAU)
(8.6.1933 r.)

Il. 19. Karta pocztowa nadana w Ujściu (DEUTSCH USCH) 9.10.1931 r.,
do TRZCIANKI. W datowniku brak napisu „Grenzmark”.

Poczty na wsi stosowały datowniki z określeniem przynależności do powiatu noteckiego. Były to
Biała (BEHLE), Biernatowo (ASCHERBUDE) (il. 20); Siedlisko (STIEGLITZ), oraz przyimkiem
„über”, co znaczy „koło, przy” - Jędrzejewo (PUTZIG), Niekursko (NIEKOSKEN) (il. 21).

Il. 20. Przesyłka służbowa
nadana
w
Biernatowie
(ASCHERBUDE) 29.7.1929
r.
do
TRZCIANKI.
W datowniku brak napisu
„Grenzmark”.
22
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Il. 21. Przesyłka służbowa nadana w Niekursku (NIEKOSKEN) 29.7.1929 r. do Kwidzynia.
Na datowniku poczty w Różewie (ROSENFELDE) zastosowano pełne oznaczenie marchii granicznej
„GRENZMARK, POSEN – WESTPREUSSEN” (il. 22).

Il. 22. Przesyłka służbowa nadana w Różewie (ROSENFELDE) 14.10.1929 r. do TRZCIANKI,
z oznaczeniem przynależności do marchii.
Agencje pocztowe były placówkami pocztowymi o ograniczonym zakresie działania i skróconym
czasie pracy, wykonującymi wybrane usługi pocztowe. Funkcjonowały na prezentowanym terenie
w latach 1931 – 1941. Do stemplowania przesyłek agencje używały stempli o różnych kształtach
i wymiarach, w ramkach i bez ramki. Stemple zawierały nazwę miejscowości i nazwę poczty, której
podlegały; stosowano tusz czarny lub fioletowy.
Poczcie w Trzciance podlegało łącznie 13 agencji, m. innymi: Gajewo (PUTZIGHAULAND),
Gieczynek (HANSFELDE), Górnica (GORNITZ), Radolin (RADOLIN), Runowo (RUNAU), Rychlik
(CAROLINA), Sarcz (ZASKERHÜTTE), Straduń (STRADUHN), Średnica (MARIENBUSCH),
Teresin (THERESIA), Zielonowo (GRÜNFIER).
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Agencje pocztowe funkcjonowały również po 1.10.1938 r. tj. po zakończeniu działalności prowincji
granicznej. Przykładami są agencje Górnica (GORNITZ) (il. 23) oraz Sarcz (ZASKERHÜTTE).

Il. 23. Przesyłka służbowa nadana w agencji pocztowej Górnica (GORNITZ) 12.10.39, adresowana do
Trzcianki.
Poczcie w Wieleniu (DEUTSCH FILEHNE) podlegało łącznie 9 agencji, w tym: Kuźnica
Żelichowska (SELCHOWHAMMER), gdzie stosowano 2 wzory stempli (il. 24). Pozostałe agencje to
m.in. Folsztyn (FOLLSTEIN), Gieczynek (HANSFELDE), Kocień Wielki (GROßKOTTEN),
Kołądek (LUDWIGSDORF), Nowe Dwory (NEUHÖFEN).

Il.
24.
Przesyłka
służbowa 21.2.1930 r.
oraz kartka pocztowa
z dnia 19.1.1937 r.
nadane
do
TRZCIANKI; stempel
(w
kolorze
fioletowym)
obok
datownika
potwierdza
nadanie
w agencji
pocztowej
Kuźnica
Żelichowska
(SELCHOWHAMMER).
W III części opracowania zostanie zaprezetowane funkcjonowanie poczty na terenie kolejnych
powiatów, wałeckiego i złotowskiego.
Roman Wikieł
24

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 53, rok 2016

Friedrich Ladegast i jego organy
Urodził się 30 sierpnia 1818 roku w Hermsdorf koło Rochlitz w Saksonii w rodzinie stolarza Johanna
Gottloba Ladegasta (1776-1855) i jego żony Ewy Rosiny Dathe (1787-1845). W domu muzykowano,
dzieci pobierały lekcje gry na fortepianie, a Friedrich i jego starszy brat Gottlieb (ur. 1813) grali
również na organach. Miłość do muzyki oraz umiejętności stolarskie zdobyte w warsztacie ojca
skłoniły obu braci do wyboru zawodu budowniczego organów. Friedrich praktykował w warsztacie
Gottlieba w Geringswalde i tutaj na sztukę czeladniczą w roku 1838 wykonał organy do ewangelickoluterańskiego kościółka wiejskiego w Tanneberg (Mittweida). Organmistrzowską wiedzę poszerzał
i doskonalił w Lipsku i Dessau oraz w Alzacji i Francji. W 1846 roku osiadł w Weißenfels (Saksonia)
i otworzył samodzielny zakład organmistrzowski. Zbudował 156 zinwentaryzowanych instrumentów.
Najbardziej znane są jego dzieła o charakterze monumentalnym:
 wielkie organy w katedrze w Merseburgu (1853-1855),
 wielkie organy w kościele Św. Mikołaja (Nikolaikirche) w Lipsku (1858-1862),
 organy w sali koncertowej Towarzystwa Przyjaciół Muzyki w Wiedniu (1870-1872),
 organy w katedrze w Schwerinie (1871),
 organy w kościele Św. Jana w Wernigerode (1885).
U Friedricha Ladegasta organy do poznańskiej Fary w roku 1872
zamówił ks. proboszcz Walenty Zientkiewicz (1817-1895).
Kontrakt na budowę instrumentu podpisano 25 maja 1872 roku.
Przez następne cztery lata organmistrz zajmował się jego
projektem i wykonaniem. W poznańskim warsztacie Józefa
Zeylanda w roku 1875 zbudowano drewnianą szafę według
projektu lipskiego architekta Oscara Mothesa. Prace snycerskie
wykonał Teodor Gloger. Budowa instrumentu została zakończona
26 lipca 1876 roku.
W 1917 roku na cele wojenne zarekwirowano cynowe piszczałki, zastępując je cynkowymi. W roku
1927 oraz po drugiej wojnie światowej przeprowadzono remont instrumentu, ale jego pierwotną
świetność przywrócono dopiero w latach 2000-2001, kiedy to renowację na podstawie zachowanego
projektu Friedricha Ladegasta przeprowadziły firmy organmistrzowskie Alexandra Schuke
z Poczdamu i Marka Cepki z Popowa.
Ks. proboszcz Walenty Zientkiewicz, obok urzędu proboszcza poznańskiej parafii farnej, pełnił
funkcję administratora parafii w podpoznańskiej Głuszynie. Z jego inicjatywy Friedrich Ladegast w
1884 roku wykonał organy do miejscowego kościoła Św. Jakuba Apostoła.
Friedrich Ladegast zmarł 30 czerwca 1905 roku w Weißenfels. Jego portret widnieje na datowniku
pocztowym stosowanym 23 kwietnia 2016 roku w Merseburgu z okazji wystawy filatelistycznej
„Merseburg 2016”.
Bogdan Michalak
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WYSTAWY I POKAZY W OKRĘGU, TAKŻE ORGANIZOWANE PRZEZ
CZŁONKÓW OKRĘGU
Wystawa Filatelistyczna w Gnieźnie z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
„Św. Wojciech - jego kult na przestrzeni wieków” 2016.03.22-06.26
W ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, 22 marca 2016 r. w holu Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie Pan Wojciech Śmielecki wystawił swoją kolekcję znaczków,
datowników i kart pocztowych przedstawiających postać św. Wojciecha, miejsca związane z jego
urodzeniem w Libicach, szkołą katedralną w Magdeburgu oraz pracą biskupią w Pradze. Jak
wiadomo, znaczków ze św. Wojciechem zostało wydanych niewiele, dlatego też na wystawie w 16.
ekranach zaprezentowano 72. karty wystawowe z wizerunkami arcybiskupów gnieźnieńskich oraz
prymasów Polski a także władców i hetmanów przybywających do grobu św. Wojciecha. Autor
przedstawił również miejsca kultu św. Wojciecha, między innymi katedry prymasowskie w Gnieźnie,
Esztergom i w Pradze.
Wystawca, niebędący obecnie członkiem PZF pokazał eksponat w sposób estetyczny i z dobrym
kierunkiem budowy eksponatu tematycznego zgodnego z wymaganiami regulaminu oceny
eksponatów tematycznych. Jednak podstawowym błędem wystawcy jest brak planu eksponatu
i oznaczenia ciągu kolejności ekranów, w związku z czym zauważa się ogólny chaos zdarzeń
w prezentowanym eksponacie.
Z okazji wystawy Poczta Polska wydała kartkę beznominałową oraz w dniu otwarcia stosowała
stempel okolicznościowy przedstawiający postać Św. Wojciecha wg projektu toruńskiego artysty
plastyka Janusza Mrozowskiego.
Antoni Zgórecki

Fragment ekspozycji w holu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
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Geologia. Opowieść o ziemi - eksponat wymagający wielu poprawek
Geologia i mineralogia oraz łączące się z tym kopalnie to tematy, które raczej rzadko pojawiają się na
różnych wystawach filatelistycznych. Na światowych wystawach filatelistycznych w ciągu ostatnich
20. lat stanowiły one około 2% eksponatów wystawców dorosłych (około 20 eksponatów). W tej
grupie eksponatów najwyższe wyróżnienia uzyskuje eksponat kol. Josefa Charracha (Izrael),
zatytułowany Minerały – ich pochodzenie, eksploatacja i wykorzystywanie. Na światowych
i kontynentalnych wystawach uzyskał on następujące wyróżnienia: HAFNIA 01 - V82;
PHILAKOREA 2002 – V82; SINGAPORE 2004 – V83; BELGICA 2006 – LV85; ISRAEL 2008 –
G90; LONDON 2010 – G90; PHILANIPPON 2011 – G92; AUSTRALIA 2013 - G90; BRASILIANA
2013 - LV88.
Eksponaty tego typu można opracować w bardzo różnorodny sposób. Oczywiście, tematyka ta jest
związana z naukami ścisłymi, stąd plany - w tym rozdziały i podrozdziały winny być precyzyjne,
logiczne i odpowiednio rozwijane. Do osiągnięcia celu podstawowym warunkiem jest jednak wiedza
filatelistyczna, a więc dobór odpowiednich walorów filatelistycznych. To niekiedy okazuje sie bardzo
trudnym przedsięwzięciem.
W tym aspekcie zainteresowałem się eksponatem Marco Occhipinti (Włochy), którego tytuł to
Geologia. Opowieść o ziemi. Za swe opracowanie autor uzyskał 82 pkt. (medal pozłacany) na ŚWF
ITALY 2009.
Oto plan tego eksponatu (wraz z krótkim wprowadzeniem):
Geologia. Opowieść o ziemi.
Dlaczego występują trzęsienia ziemi? Dlaczego pewne minerały występują w większej ilości niż
inne? Jakie są przyczyny erupcji wulkanów? A powodzi?
Eksponat ten odpowiada na powyższe pytania. Jego intencją nie jest stworzenie naukowego
kompendium o tych zjawiskach, ale przedstawienie w prostych słowach tych zjawisk w odniesieniu
do naszej planety.
A. Naturalne zasoby ziemi
1. Minerały
1.1. Mineralogia
1.2. Klasyfikacja
2. Skały
2.1. Skały osadowe
2.1. Skały magmowe
2.3. Skały metamorficzne
3. Górnictwo
3.1. Kopalnia
3.2. Produkty kopalnictwa
B. Ziemia. Jak powstała?
4. Dynamika ziemi
4.1. Geodynamika
4.2. Hydrogeologia
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4.3. Geomorfologia
5. Wulkanologia
5.1. Erupcje
5.2. Wulkany
5.3. Wtórne zjawiska wulkaniczne
5.4. Geofizyka
6. Sejsmologia
6.1. Czym jest trzęsienie ziemi
6.2. Wielkie trzęsienia ziemi
C. Geologia stosowana
7. Geotechniki i prace inżynierskie
7.1. Drogi i tory
7.2. Tunele
7.3. Mosty
7.4. Kanały i tamy
7.5. Budynki
Już we wstępie autor podkreśla „Jego (eksponatu, przyp. LKM) intencją nie jest stworzenie
naukowego kompendium o tych zjawiskach, ale przedstawienie w prostych słowach tych zjawisk
w odniesieniu do naszej planety.” Ale takie podejście jest wielkim uproszczeniem, co prowadzi do
niezbyt logicznego, nieco chaotycznego planu. Dla mnie bardziej logicznym byłoby rozpoczęcie
opracowania od rozdziału (rozdziały określone są literami A, B i C) dotyczącego powstawania ziemi.
Mamy tutaj piękne eksponaty, takie jak kol. Pietera Struika (Holandia) Matka Ziemia ... jako
dynamika. Od roku 2006 na wystawach światowych opracowanie to uzyskało 7 medali złotych!
Można skorzystać z tego bardzo ciekawego przykładu.
Zastanawiam się, czy podrozdziały (określone pojedynczą cyfrą) oraz podpodrozdziały (określone
dwoma cyframi) są logicznie usytuowane w planie, czy wszystkie z nich są konieczne. Mam, co do
tego wiele wątpliwości.
Na kartach autor podaje raczej luźne, mało precyzyjne opisy, narracja eksponatu jest uboga. W całym
eksponacie znajduje się wiele nowego materiału, praktycznie brak ciekawych odmian i usterek.
Znajduje sie w nim sporo materiału nie pocztowego (wiele kartek i całości firmowych). Moim
zdaniem najciekawszym w eksponacie jest podrozdział poświęcony sejsmologii. Jest on
rozbudowany, z ciekawym materiałem dotyczącym trzęsień ziemi. Do szczególnie interesujących
zaliczam oryginalne przesyłki z terenów objętych trzęsieniami, które były zwolnione z opłat
pocztowych, co najczęściej dokumentowane jest odpowiednimi stemplami pocztowymi lub
adnotacjami.
Także prezentacja eksponatu odbiega od przeciętnej. Niektóre walory - bez uzasadnienia - na kartach
wystawowych formatu A4 przekraczają ramkę przeznaczoną na materiał i opisy. W opisach
filatelistycznych zbędne jest także podawanie roku wydania karty pocztowej.
Jak wspomniałem, eksponat ten na ŚWF ITALY 2009 uzyskał 82 pkt. (medal pozłacany). Od tego
czasu chyba nie był prezentowany na innych wystawach o zasięgu kontynentalnym, czy też
światowym.
Czytelnikom przedstawiam kilka kart z tego eksponatu.
Ludwik K. Malendowicz
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Il. 1. Karta poświęcona minerałom. Autor pokazuje klasę haloidów (chlorowców), w tym sławne
słone jezioro w Utuni (Boliwia) (karta pocztowa) oraz klasę tlenków (kryształy kwarcu).
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Il. 2. Karta poświęcona skałom osadowym. Karta pocztowa Grecji z „wieżą” utworzona z piaskowca
oraz karta holenderska z wydmą nadmorską.
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Il. 3. Karta z podrozdziału poświęconego kopalnictwu.
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Il. 4. Karta wystawowa z podrozdziału poświęconego sejsmologii. Po wielkim trzęsieniu ziemi 6 maja
1976 r. w Udine (Włochy), przesyłki pocztowe przez okres około miesiąca zwolnione były z opłaty,
co dokumentują różne typy stempli pocztowych.
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