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Od Redakcji
Oddajemy do rąk czytelników kolejny zeszyt Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych. Zawiera
on sprawozdanie z działalności Okręgu Wielkopolskiego PZF oraz relację z Walnego Zebrania
Delegatów, które odbyło się 14 maja br. Jak wynika z zamieszczonych materiałów, wielkopolscy
filateliści mogą mieć powód do dumy. Gratulujemy także nowo wybranym władzom Okręgu
i życzymy dalszych osiągnięć. Jak zwykle, zeszyt zawiera również kronikarski zapis naszej
działalności.
Z dużym zadowoleniem zamieszczamy informacje o pracy z młodzieżą. Opisujemy przebieg
Okręgowego Finału 54. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego ,,Dolny Śląsk –
zapraszamy w Sudety’’, który odbył się w Turku. Zamieszczamy również informację o udziale
naszych młodszych kolegów w finale 54. OMKF pt. ,,Dolny Śląsk – zapraszamy w Sudety”, który
odbył się w Krzeszowie.
Cieszymy się bardzo, że kolejny zeszyt WWF zawiera wiele informacji o cenzurach Powstania
Wielkopolskiego oraz o historii poczty na terenach Wielkopolski po odzyskaniu niepodległości
w 1918 r. Zamieszczamy kolejny odcinek opracowania kol. Stefana Petriuka o cenzurach Powstania
Wielkopolskiego, jakie pojawiły się na aukcji w Poczdamie, w roku 2014. W tym aspekcie polecamy
czytelnikom piękną monografię kol. prof. Juliana Auleytnera „Poczta w Wielkopolsce 1919-1920”,
której recenzję zamieszczamy w niniejszym zeszycie Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
Z historią poczty w okresie po odzyskaniu niepodległości związany jest też III odcinek opracowania
kol. Romana Wikieła o Marchii Granicznej Poznańsko-Zachodniopruskiej (Grenzmark PosenWestpreußen).
W dziale poświęconym wystawom opisujemy pokazach filatelistycznych w kościele farnym
w Gostyniu z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski oraz o „Nocy Muzeów - Gostyńska Noc w PRL-u”.
Piszemy również o MWF „Głogów 2016”.
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, 2016.06.30
Zespół Redakcyjny WWF
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Z ŻYCIA OKRĘGU
Sprawozdanie z działalności
Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów
w okresie od 7.12.2013 do 14.05.2016
Wykonując nałożony na ustępujący Zarząd Okręgu obowiązek przedstawienia na Walnym Zebraniu
Delegatów Okręgu sprawozdania ze swojej pracy, Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF przedstawia
Delegatom poniższe sprawozdanie za okres od 7.12.2013 do 14.05.2016. Sprawozdanie za okres od
początku kadencji w roku 2011 do 7.12.2013, kiedy to odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie,
zostało przedstawione Delegatom na tym właśnie zebraniu i przez nich przyjęte.
Sprawy personalne Zarządu Okręgu
W związku ze złożoną przez Kol. Bogumiła Ciesielskiego dnia 10.10.2013 rezygnacją z funkcji
prezesa Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów na dzień 7.12.2013 zostało
zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Okręgu, którego celem był wybór prezesa Okręgu
na pozostałą część kadencji. Zebranie przyjęło kandydaturę Kol. Macieja Kandulskiego
i w głosowaniu powierzyło mu pełnienie tej funkcji do końca kadencji, upływającej w połowie 2016
roku.
W dniu wyborów odbyło się zebranie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczył nowo wybrany prezes.
Wobec rezygnacji z pracy w Zarządzie złożonej przez Kol. Lecha Woźnego (Koło Miejskie
w Lesznie), Zarząd postanowił dokooptować do swojego składu Kol. Janusza Jęsiaka,
reprezentującego także to Koło.
Pod koniec marca 2014 roku z pracy w Zarządzie zrezygnował Kol. Andrzej Dudek (Koło
w Gostyniu), a powstały wakat nie został uzupełniony.
Na zebraniu Zarządu Okręgu w dniu 9.10.2015 została zaproponowana kandydatura Kol. Antoniego
Zgóreckiego na nieobsadzone stanowisko wiceprezesa Zarządu Okręgu. Propozycja została przyjęta
jednomyślnie i od tej pory do dnia złożenia niniejszego sprawozdania Zarząd Okręgu pracował
w następującym składzie:
 prezes – Kol. Maciej Kandulski
 wiceprezes – Kol. Antoni Zgórecki
 skarbnik – Kol. Józef Kopeć
 sekretarz – Kol. Mieczysław Rożek
 członkowie Zarządu – Kol. Kol. Bronisław Jasicki, Janusz Jęsiak, Ludwik
K. Malendowicz, Marek Zbierski

Sprawy organizacyjne Zarządu Okręgu
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Zarząd odbył 26 protokołowanych zebrań. We wszystkich
zebraniach uczestniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu. Prezydium Zarządu pracowało
w sposób ciągły, zajmując się bieżącymi problemami Okręgu.
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W celu usprawnienia przeprowadzania głosowań w okresach pomiędzy zebraniami Zarządu
wprowdzono zasady głosowania internetowego. Komunikację z Prezesami Kół Okręgu także starano
się prowadzić z wykorzystaniem poczty elektronicznej, jednak ta metoda, wobec nie posiadania
poczty przez niektórych Kolegów - prezesów lub rzadkiego korzystania z niej, musiała być wspierana
kontaktami telefonicznymi, a czasem nawet listownymi.
Sprawa biura Zarządu Okręgu
W końcowej części sprawozdania przedstawionego Delegatom przez Kol. Bogumiła Ciesielskiego na
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Okręgu dnia 7.12.2013 znalazł się fragment opisujący sytuację
lokalową Okręgu. Brzmiał on następująco:
Największą bolączką Zarządu Okręgu jest sprawa lokalu biurowego. Do chwili obecnej dysponujemy
lokalem przy Urzędzie Pocztowym na ul. Św. Czesława, jednakże służby pocztowe zaproponowały
nową umowę na korzystanie z tego lokalu. Proponowane nowe koszty wynajmu określone w tej wersji
umowy, znacznie przekraczają nasze możliwości finansowe. Dlatego też zmuszeni jesteśmy do
poszukiwań nowego lokalu.
Biznesowy, od pewnego czasu, sposób funkcjonowania Poczty Polskiej, która przez wiele lat
bezpłatnie użyczała swój lokal na potrzeby biura Zarządu Okręgu spowodował, że w roku 2013
Okręgowi zaproponowano – jako jedyny sposób korzystania z lokalu przy ul. Św. Czesława 2 – płatny
najem na warunkach ogólnych (tzn. takich, które nie brały pod uwagę, że instytucje pocztowe
i filateliści są naturalnymi sprzymierzeńcami). Załagodzeniu dość napiętej już pod koniec 2013 roku
sytuacji między Pocztą a Okręgiem poświęcone były pierwsze działania nowo wybranego prezesa.
Początkowa, całkowicie przekraczająca możliwości finansowe Okręgu, propozycja finansowa na
wynajem biura na ul. Św. Czesława, została przez Pocztę zmodyfikowana poprzez urealnienie
kosztów mediów i formalne pozostawienie Okręgowi do dyspozycji tylko jednego z dwóch
pomieszczeń. Po tej obniżce koszty wynajmu dotychczasowego biura zbliżyły się bardzo do kosztów
podnajęcia lokalu na ulicy Zeylanda w Polskim Związku Kręglarskim, z którym rozmowy
o wynajęciu prowadził Kol. Mieczysław Rożek. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę koszty i trud
przeprowadzki biura, Zarząd postanowił zaakceptować propozycję Poczty i podpisać na trzy lata
umowę na wynajem od niej dotychczas zajmowanych pomieszczeń.
Koszty najmu wpływały jednak bardzo negatywnie na finanse Okręgu. Wobec powyższego w połowie
2015 roku Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o najem lokalu z Pocztą Polską i przeniesienie
biura Okręgu na ulicę Dmowskiego 37, do Osiedlowego Klubu „Krąg”. Na rozwiązanie umowy
z Pocztą musieliśmy uzyskać jej zgodę – była zawarta na czas określony 3. lat, a zamierzaliśmy
rozwiązać ją po półtora roku. W tym przypadku Poczta okazała się nam przychylna. Możliwość
prowadzenia biura w pomieszczeniu Klubu „Krąg” uzyskaliśmy dzięki Kol. Tadeuszowi
Stańczykowi. Wprawdzie koszty jakie Okręg ponosi z tego tytułu są czterokrotnie niższe od kosztów
najmu lokalu na ul. Św. Czesława, jednak w „Kręgu” jesteśmy tylko gościem i musieliśmy do kilku
godzin jednego dnia w tygodniu ograniczyć liczbę dyżurów. Przede wszystkim jednak dramatycznie
zmniejszyła się nasza możliwość przechowywania materiałów, które zgromadzone były
w przepastnych szafach lokalu na ul. św. Czesława. Nie wydaje się jednak, aby w wyniku
przeniesienia biura w istotny sposób obniżył się poziom obsługi Kół i osób odwiedzających.
Do nowego lokalu na początku października 2015 roku trafiła tylko bieżąca dokumentacja służąca
prowadzeniu spraw administracyjnych Okręgu. Dokumentacja działalności Kół Okręgu, wytworzona
w okresie od końca lat 50-tych do początku lat 90-tych, została przekazana do Archiwum
Państwowego w Poznaniu, ku wielkiemu zadowoleniu dyrekcji tej instytucji. Część księgozbioru
Okręgu (głównie duplikaty i pozostałość z zasobów wystawy światowej w 1993 roku) została
przekazana do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pozostała część, wraz z rocznikami czasopism,
została spakowana i jest przechowywana u Kolegów - członków Zarządu. W podobny sposób
przechowywana jest dokumentacja i pamiątki z wystaw organizowanych przez Okręg oraz materiał
filatelistyczny. Ten stan jest najdotkliwszą konsekwencją decyzji o zmianie lokalu. Trzeba jednak
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wyraźnie powiedzieć, że rezygnacja z wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu przy ul. Św.
Czesława była rzeczą absolutnie konieczną, jej brak doprowadziłby, bowiem do niewypłacalności
Okręgu w okresie nie dłuższym niż dwa lata.
Biuro Okręgu w czasie, gdy funkcjonowało ono przy ul. Św. Czesława prowadziła Pani Liliana
Rożek. I choć postanowiła zakończyć pracę na rzecz Okręgu z końcem września 2015 roku, to
pozostała jeszcze z nami do końca października ubiegłego roku, w najbardziej kłopotliwym okresie
odtwarzania działalności biura w nowym miejscu. Za to wsparcie i za całą pracę wykonana na rzecz
Okręgu chciałbym Pani Lilianie serdecznie podziękować. Od listopada 2015 roku czterogodzinne
dyżury w biurze Okręgu w Klubie „Krąg” pełnią prezes i sekretarz Zarządu.
Rezygnacja z lokalu na ul. Św. Czesława w naturalny sposób wiązała się z rezygnacją z przypisanego
do tego lokalu telefonu stacjonarnego. Od listopada 2015 roku Okręg posiada telefon komórkowy
dający możliwość kontaktu nie tylko w godzinach pracy biura, ale także poza nimi.
Stan osobowy Okręgu
Stale zmniejszająca się liczba członków PZF jest faktem znanym i obserwowanym od dłuższego
czasu. Sprawozdanie nie jest właściwym miejscem, aby dokonywać w nim analizy przyczyn tego
stanu rzeczy, choć członkowie Zarządu Okręgu takie analizy zaprezentowali w szeregu artykułów
zamieszczonych na łamach naszego związkowego czasopisma Filatelista. Stan członków w naszym
Okręgu na koniec 2015 roku wyniósł 343 osoby dorosłe, z tego 146 osób płaciło pełne składki
członkowskie a 197 osób – składki ulgowe. Członków młodzieżowych było 61 [79 wg sprawozdania
przewodniczącego Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej]. W Okręgu mamy 6. członków
honorowych PZF, pracę prowadzimy w 24. kołach zrzeszających osoby dorosłe i w 3. [4. wg j.w.]
kołach młodzieżowych.
Kontakty, współpraca z Kołami Okręgu, praca Kół
W roku 2014 i 2015 w klubie „Na Skarpie” odbyły się dwa wiosenne spotkania z prezesami Kół
Okręgu. Służyły one przekazaniu informacji o bieżącej działalnością Okręgu i poinformowaniu
o pracach prowadzonych przez Zarząd Główny. Były one także okazją do wręczenia Kolegom
przyznanych im odznaczeń związkowych oraz dawały możliwość nabycia walorów filatelistycznych.
Zaraz po wyborze dnia 7.12.2013 nowo wybrany prezes Okręgu zadeklarował gotowość odwiedzania
kół Okręgu i bliższego kontaktu z ich członkami. Tę zapowiedź udało się zrealizować w przypadku
kilku Kół spoza Poznania, które wyraziły ochotę na takie odwiedziny. Z przyjemnością zostały
odnotowane wizyty w kołach w Gostyniu, Lesznie, Rawiczu i Śremie, które odbywały się zawsze przy
okazji wystaw, pokazów czy uroczystości związanych z działalnością Koła. Tradycyjnie też te Koła
prowadzą najżywszą działalność w swoich środowiskach, korzystając z dobrych kontaktów
z władzami i instytucjami właściwymi dla swojego terenu. Ich praca filatelistyczna łączy się także
z szerzej rozumianą pracą społeczną, co umacnia ich pozycję w miastach, w których działają.
Zarząd Okręgu wyraża serdeczne podziękowania Kolegom z Koła „Tabor” przy Instytucie Pojazdów
Szynowych w Poznaniu i na ręce jego Prezesa – Kol. dr. Włodzimierza Staweckiego składa wyrazy
wdzięczności za coroczne wsparcie finansowe Okręgu. Pozwoliło ono złagodzić problemy finansowe
Okręgu spowodowane płatnym najmem od Poczty lokalu na biuro przy ulicy Św. Czesława.
W latach 2014 i 2015 (a także, w nieco mniejszym zakresie w obecnym, 2016 roku) Zarząd Główny
wygospodarował fundusze, z których dofinansować można było lokalne przedsięwzięcia
filatelistyczne. Wszyscy prezesi Kół o tej możliwości zostali poinformowani. Przy minimalnym
nakładzie administracyjnym (jeden krótki wniosek) można było uzyskać wsparcie w wysokości 1000
zł. na takie działania jak wytworzenie stempla okolicznościowego czy organizacja pokazu. W skali
Okręgu pojawiły się tylko dwa takie wnioski, co należy uznać za zbyt małe wykorzystanie tej
możliwości.
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Imprezy organizowane przez Okręg
Ostatnią, dużą imprezą filatelistyczną organizowaną przez Okręg była Międzynarodowa Wystawa
Filatelistyczna Basketfil, która odbyła się w 2009 roku. Niestety, w okresie, za który składane jest
sprawozdanie, nie udało się zorganizować żadnej wystawy filatelistycznej.
W roku 2014 Okręg był organizatorem 52. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego, który odbył się w Gnieźnie. W zgodnej opinii uczestników (a było to około 100
osób) konkurs został zorganizowany i przeprowadzony bardzo dobrze.
W 2014 roku powstała inicjatywa zorganizowania przez Okręg corocznego, dwu-trzy-dniowego
szkolenia z zakresu historii poczty. Przyjęło ono nazwę Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne.
Pierwsze Sympozjum, zatytułowane Historia poczt okresu zaborów do czasu odzyskania
niepodległości odbyło się w dniach 22-23.11.2014 w pałacu w Biedrusku, gromadząc ponad 50-ciu
uczestników. Drugie Sympozjum, którego tematem była Poczta w Prusach i na terenach byłego
zaboru pruskiego, odbyło się w pałacu w Porażynie w dniach 16-18.10.2015. Uczestniczyło w nim
ponad 70 osób. Oba sympozja, w czasie których swoje wykłady wygłosili specjaliści z zakresu historii
poczty, okazały się sukcesem organizacyjnym i stały, jak stwierdzali uczestnicy, na wysokim,
merytorycznym poziomie. Wszystko wskazuje na to, że Sympozja staną się trwałym elementem
krajowego kalendarza filatelistycznego.
Należy podkreślić, że zarówno 52. OMKF jak i oba Sympozja uzyskały dofinansowanie ze środków
Zarządu Głównego PZF.
W dniu 2.04.2016 w Turku, w Gimnazjum nr 2, odbył się półfinał 54. OMKF i warsztaty
filatelistyczne. Współorganizatorami półfinału był Okręg Wielkopolski PZF, Poczta Polska oraz
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, warsztaty filatelistyczne prowadziła p. Anna Plewa-Śróda,
Koordynator ds. Filatelistyki Poczty Polskiej w Poznaniu.
Imprezy organizowane przez koła Okręgu i członków PZF
Mimo, że jako Okręg w okresie sprawozdawczym nie zorganizowaliśmy wystawy konkursowej, na
podkreślenie zasługują liczne pokazy organizowane przez Koła, czy też członków indywidualnie.
Koło PZF w Gostyniu, współpracując z gostyńskim Muzeum regularnie organizuje pokazy w ramach
„Nocy Muzeów” oraz wystawy organizowane wspólnie z Nadleśnictwem Piaski. W 2012 roku Koło
było organizatorem KWF II stopnia „Gostyń 2012 – 55 lat Koła PZF Gostyń”. Koło Miejskie PZF
w Lesznie, w okresie sprawozdawczym wielokrotnie organizowało poczty balonowe i szybowcowe
a także liczne wystawy organizowane w Ratuszu oraz Muzeum. Koło od 1994 roku współpracuje
z filatelistami z niemieckiego Suhl. Wystawy i pokazy filatelistyczne organizowane były przez koła
w Swarzędzu, Chodzieży, Lesznie-SPINKO i Rawiczu. Koło w Śremie tradycyjnie organizowało
poczty rowerowe.
Wiele pokazów zorganizowali członkowie Klubu Zainteresowań PZF Św. Gabriel. W tym zakresie
wyjątkowo liczne pokazy zorganizowali państwo Maria i Dionizy Danielewiczowie oraz Kol. Tadeusz
Stańczyk. Pokazy te poświęcone były głównie św. Janowi Pawłowi II. Wreszcie liczne pokazy
zorganizował kol. Roman Wikieł, prezentując zbiory filatelistyczne dotyczące Stanisława Staszica
oraz historii poczty w wielu miejscowościach Wielkopolski.
Wszystkim, także osobom niewymienionym, za te formy promocji filatelistyki serdecznie dziękujemy.
Działalność Okręgowego Kolegium Sędziów
Okręgowe Kolegium Sędziów, powołane dnia 19.05.2011 pracowało pod przewodnictwem Kol.
Mieczysława Rożka. Wraz z nim w jego skład wchodzili Kol. Kol. Bronisław Jasicki, Ryszard Prange
i Marek Zbierski. W okresie swojej działalności Kolegium dokonało atestacji 6-ciu eksponatów
i wystawiło metryki dla dwóch eksponatów z historii poczty, jednego młodzieżowego, dwóch
eksponatów jednokranowych i jednego eksponatu tematycznego. Wszystkie eksponaty zostały
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zakwalifikowane do udziału w krajowych wystawach II stopnia. Przy dobrym poziomie atestowanych
eksponatów martwi jednocześnie ich niewielka liczba.
Działalność Komisji do Spraw Filatelistyki Młodzieżowej
Cztery Młodzieżowe Koła Filatelistów (Tuliszków, Turek, Borek Wlkp. i Tarnowa) zrzeszają 79.
uczniów według stanu na 31.03.2016. Pracę prowadzą z nimi 4 osoby. Pięciu uczniów brało udział
w 52. i 53. OMKF, najlepsze uzyskane miejsce to 8-me, w Gnieźnie, przez Wojciecha Thiela w grupie
szkół ponadgimnazjalnych. Eksponaty Magdaleny Thiel, Marka Kwaśniewskiego i Szymona Krawca
brały udział w wystawach w klasie eksponatów młodzieżowych, uzyskując medale od srebrnego do
dużego pozłacanego (eksponat Szymona Krawca, kilkakrotnie). Młodzież z kół uczestniczyła także
w Targach Hobby na terenie MTP w Poznaniu, gdzie Okręg Wielkopolski miał swoje stanowisko
i prezentację przy stanowisku Poczty Polskiej.
Kluby Zainteresowań
Spośród formalnie zarejestrowanych przy Okręgu klubów zainteresowań żywą działalność
przejawiają tylko dwa – Klub Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej „Święty Gabriel”
oraz Klub Zainteresowań PZF Filatelistów Tematyków TEMATICA. W okresie od ostatniego
sprawozdania Klub „Św. Gabriel” wydał 11 numerów swojego informatora a jego członkowie
organizują i prowadzą pokazy i prelekcje dotyczące filatelistyki o tematyce religijnej. Działalność
Klubu została doceniona i nagrodzona przez stowarzyszenie FEPA (Federation of European Philatelic
Associations), która w Londynie, 20.02.2015 przyznała Klubowi dyplom dla najlepszego klubu
filatelistycznego w roku 2014. Założony w kwietniu 2011 roku Klub TEMATICA liczy przeszło 70ciu członków i prowadzi intensywną działalność szkoleniową i wydawniczą wśród swoich członków.
Jest inicjatorem i organizatorem wyjazdów na mistrzostwa Europy w filatelistyce tematycznej,
odbywające się co dwa lata w Essen. Członkowie Klubu sięgają po najwyższe wyróżnienia
w filatelistyce tematycznej, łącznie z tytułami mistrzów Europy (trzy takie tytuły na przestrzeni
ostatnich sześciu lat).
Jeśli chodzi o działalność pozostałych klubów, to można powtórzyć sformułowanie z poprzedniego
sprawozdania Zarządu Okręgu z 7.12.2013: są one „w stanie uśpienia”. Wydaje się, że stan tego
uśpienia można określić jako głęboki.
Działalność szkoleniowa i wydawnicza
Mocnym elementem działalności Okręgu jest działalność szkoleniowa. To w niej można dopatrywać
się źródeł sukcesów wystawienniczych członków Okręgu w zakresie filatelistyki, zwłaszcza
tematycznej. Przez cały rok (za wyjątkiem okresów wakacyjnych), dwa razy w miesiącu, w siedzibie
Poczty Polskiej na ulicy Kościuszki 77 odbywają się spotkania, podczas których omawiane są
i analizowane plany eksponatów oraz prezentowane są same eksponaty, zarówno polskie jak
i zagraniczne. Na spotkaniach pojawiają się także eksponaty z zakresu historii poczty oraz analizy
eksperckie. W spotkaniach uczestniczą nie tylko koledzy z Poznania bądź z kół Okręgu
Wielkopolskiego, lecz także z innych okręgów.
Okręg może się pochwalić trzema wydawanymi na jego terenie czasopismami o trwałym charakterze
i uznanej renomie. „Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne” (ostatnia ich edycja nosi numer 52/4)
redagowane przez Kol. Ludwika K. Malendowicza pełnią rolę prowadzonej na bieżąco kroniki,
dokumentującej najważniejsze wydarzenia dotyczące Okręgu, przedstawiającej ważne wydarzenia
w filatelistyce światowej a także analizy eksponatów i artykuły problemowe. Informator Klubowy
Klubu „Święty Gabriel” (numer 125-126 został wydany w kwietniu tego roku) jest czasopismem,
którego celem jest informacja o wydarzeniach związanych z kolekcjonowaniem znaków pocztowych
o tematyce religijnej. Redagowany przez Kol. Bogdana Michalaka informator jest także kroniką
działalności Klubu. Najmłodsze z czasopism – Biuletyn Klubu Zainteresowań TEMATICA –
redagowane przez zespół, pełni rolę organu prasowego Klubu Zainteresowań Filatelistów
Tematyków. Ukazuje się trzykrotnie w ciągu roku, każdy zeszyt w objętości około 60-ciu stron. Jest
rozprowadzany w ramach opłaty klubowej wyłącznie wśród członków Klubu. Zawiera artykuły
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szkoleniowe (na wysokim poziomie zaawansowania), opisuje zasady współczesnego wystawiennictwa
tematycznego, przedstawia analizy najlepszych eksponatów światowej filatelistyki tematycznej
(pozyskując niejednokrotnie wyłączność na ich wykorzystanie), przedstawia także zasady pracy
sędziów tematycznych tak, aby wystawcy wiedzieli dokładnie, na jakie elementy jurorzy zwracają
uwagę.
To, że wszystkie trzy czasopisma zasłużyły i otrzymały Medal PZF za Zasługi dla Rozwoju Publikacji
Filatelistycznych jest najlepszym potwierdzeniem ich wysokiego poziomu.
Wyróżnienia związkowe
W okresie, za który składane jest sprawozdanie zostały zaakceptowane zarówno przez Zarząd Okręgu
jak i Zarząd Główny PZF wszystkie przedstawione wnioski o wyróżnienia związkowe.
W szczególności, Złotą Odznakę „Za zasługi dla rozwoju polskiej filatelistyki” otrzymał Kol. Marek
Zbierski, a Srebrne Odznaki tego wyróżnienia – Kol. Zdzisław Glapiak oraz Klub Zainteresowań „Św.
Gabriel”.
Kapituła Medalu PZF za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych wyróżniła tym medalem
w roku 2014 redakcję Biuletynu TEMATICA, wydawanego przez Klub Zainteresowań PZF
Filatelistów Tematyków, a w roku 2015, po raz kolejny, Kol. Ludwika K. Malendowicza za
redagowane przez niego „Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne”.
W sierpniu 2014, podczas XV Gali Polskiej Kapituły Filatelistycznej, statuetkę w kategorii
„Najlepszy wystawca roku” otrzymał Kol. Ryszard Prange. Nominacje do tego wyróżnienia (co samo
w sobie jest wyróżnieniem) w roku 2014 otrzymał Kol. Mieczysław Rożek (w kategorii „Najlepszy
wystawca roku”), a w roku 2015 – Klub TEMATICA (w kategorii „Najlepszy zespół roku”)
i, powtórnie, Kol. Mieczysław Rożek.
Strona internetowa Okręgu
Pod koniec ubiegającej kadencji podjęto prace nad utworzeniem strony internetowej Okręgu. Jej
twórcą jest Kol. Jacek Wierzbicki, któremu niniejszym za poświęcony czas i inicjatywę bardzo
dziękuję. Strona jest już w stanie bardzo zaawansowanym. Mamy nadzieję, że już wkrótce pod
adresem www.pzfpoznan.pl będziemy umieszczać materiały dotyczące działalności Okręgu i Kół oraz
dzielić się wiedzą filatelistyczną i informacjami. Liczymy, że Koła będą dostarczać na stronę
materiały (teksty, zdjęcia) dotyczące swojej pracy i osiągnięć.
Współpraca z Pocztą Polską
Zakończenie wynajmowania od Poczty Polskiej pomieszczeń na biuro przy ul. Św. Czesława nie
oznaczało, rzecz jasna, zakończenia w ogóle współpracy z Pocztą Polską. Ponieważ jednak nie
jesteśmy dla Poczty partnerem biznesowym, a model współpracy, oparty na, ujmując to
w uproszczeniu, naturalnym sojuszu tych ,co znaczki produkują z tymi, co je zbierają, nie wykształcił
się, współpraca z Pocztą, zarówno jeśli chodzi o Okręg, jak i o Koła opiera się w sporej części o dobre
relacje z jej przedstawicielami i pracownikami.
Poczta Polska użycza nam dwa razy w miesiącu salę przy ul. Kościuszki w Poznaniu, gdzie odbywają
się spotkania szkoleniowe. Poczta Polska była współorganizatorem (oraz fundatorem części nagród)
w czasie 52. OMKF w Gnieźnie w 2014 roku oraz półfinału 54. OMKF w Turku w 2016 roku.
Pomocą, zarówno w pracy Okręgu jak i Kół, służy Pani Anna Plewa-Śróda, pełniąca obowiązki
Koordynatora ds. Filatelistyki w Biurze Marketingu i Filatelistyki Poczty w Poznaniu. Dzięki tej
współpracy Okręg mógł dwukrotnie – w roku 2014 i 2015 – zaprezentować się na organizowanych
przez MTP Targach Hobby w Poznaniu, nie ponosząc opłat z tytułu wynajmowania powierzchni
wystawienniczej. Na wnioski Okręgu, wspierane przez Koordynatora, otrzymywaliśmy istotne zniżki
na wytworzenie i stosowanie datowników okolicznościowych (52. OMKF, Sympozjum
Filatelistyczne w Biedrusku i w Porażynie).
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Sukcesy wystawiennicze członków Okręgu
Sukcesy wystawiennicze członków Kół działających w Okręgu nie są rzecz jasna sukcesami, które
Okręg może bezpośrednio przypisywać sobie. Są one jednak świadectwem aktywności członków
Związku, co warto w sprawozdaniu odnotować. Bo choć, jak pisał swego czasu w Filateliście Kol.
Zygmunt Janik: „Filatelistyka jest działalnością samotniczą”, to można jednak sądzić, że wpływ na te
sukcesy ma działalność, w szczególności szkoleniowa, prowadzona w Okręgu.
Wielkopolscy wystawcy prezentowali swoje eksponaty na następujących wystawach:
















Planete Timbres Paris 2014, 14-23.06.2014
ODESSAPHILEX 2014, 8-13.07.2014
CHICAGOPEX 2014, 21-23.11.2014
XXI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „WARSZAWA 2014”, 12-19.10.2014
KWF „KAMIENNA GÓRA 2014”, Kamienna Góra, 5-8.06.2014
II Mistrzostwa Polski w Filatelistyce Tematycznej „PSZCZYNA 2014”, Pszczyna, 2124.08.2014
„DEBIUTY XVI”, Koszalin, 9-13.092014
VII Bałtycki Festiwal Znaczka 2014 (III st.), 9-13.09.2014
Światowa Wystawa Filatelistyczna SINGAPORE 2015
Mistrzostwa Europy w Filatelistyce Tematycznej w Essen, 7-9.05.2015
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „GŁOGÓW 2015”
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „710 LAT IŁAWY”, 10-19.07.2015
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „ŻOŁNIERZ POLSKI PODCZAS II WOJNY
ŚWIATOWEJ”, Koszalin 2015
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „100 LAT POCZTY MIEJSKIEJ W WARSZAWIE”,
Warszawa, 4-8.11.2015
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „GŁOGÓW 2016” (II st.), Głogów, 6-8.04.2016

Były to, zatem wystawy wszystkich rang – od wystaw okręgowych III stopnia aż do światowych pod
patronatem FIP. Największe osiągnięcia naszych Kolegów uzyskane w okresie od stycznia 2014 do
kwietnia 2016 prezentujemy poniżej w porządku alfabetycznym.
Wystawcy dorośli:











Andrzej Dudek – medal srebrny (63 pkt.) za eksponat Gostyń, na Międzynarodowej
Wystawie Filatelistycznej II stopnia GŁOGÓW 2016;
Andrzej Dudek – medal pozłacany (79 pkt.) za eksponat jednoekranowy Czekam na list od
Ciebie, Klementynko na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej II stopnia GŁOGÓW
2015;
Mirosław Giertych – medal pozłacany (72 pkt.) za eksponat jednoekranowy Zarys historii
Osiecznej k/Leszna (1823 - 1920) na Krajowej Wystawie Filatelistycznej 100 lat Poczty
Miejskiej w Warszawie w listopadzie 2015 r. (II st.);
Ewa Jankowiak - medal posrebrzany (58 pkt) za eksponat Architektura na GŁOGÓW 2015;
Edmund Jankowski – medal złoty (87 pkt.) za eksponat Lokalne opłaty fiskalne na
papierach stemplowych w dobrach Sułkowskich na XXI Ogólnopolskiej Wystawie
Filatelistycznej WARSZAWA 2014,
Mirosław Jasicki – medal pozłacany (77 pkt.) za eksponat Pojazdem konnym przez stulecia
na XXI OWF w Warszawie oraz medal złoty (81 pkt.) na MWF GŁOGÓW 2015;
Janusz Jaskulski – medal duży pozłacany (88 pkt.) na Planete Timbres w Paryżu w 2014 r.
oraz złoty (91 pkt.) wraz z Nagrodą Specjalną za eksponat Wędkarstwo - moje hobby na
Światowej Wystawie Filatelistycznej SINGAPORE 2015;
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Wojciech Muszyński – medal złoty (84 pkt.) za eksponat Jak poznawano ogrom
wszechświata, wraz z Nagrodą Specjalną na MWF GŁOGÓW 2016
Ryszard Prange – medal złoty za eksponat Raport o koszykówce na Chicagopex 2014 oraz
zaproszenie do udziału w Salonie Honorowym XXI OWF w Warszawie;
Ryszard Prange – medal złoty (91 pkt.) za eksponat Winorośl i wino – dary bogów, słońca
i ziemi na Planete Timbes 2014, zaproszenie do udziału w Salonie Honorowym XXI OWF
w Warszawie oraz Tytuł Mistrza Europy na Mistrzostwach w Filatelistyce Tematycznej
w Essen w 2015 r. wraz z medalem złotym (92 pkt.);
Robert Puchała - Wielka Nagroda Honorowa XXI OWF w Warszawie – GRAND PRIX
d’HONNEUR dla najlepszego eksponatu wystawianego w klasie mistrzowskiej wraz
z medalem dużym złotym oraz nagrodą Prezydenta RP, a także Reserve Grand (drugie miejsce
na wystawie) oraz medal złoty za eksponat Wydanie krakowskie 1919 na Chicagopex 2014;
Mieczysław Rożek - tytuł Wicemistrza Polski w Filatelistyce Tematycznej w Pszczynie
w 2014 r. (88 pkt.) za eksponat Ku szczytom gór , Nagroda Specjalna XXI OWF
w Warszawie dla najlepszego eksponatu w klasie tematycznej wraz z medalem dużym złotym
(91 pkt.), medale pozłacane (83 i 82 pkt.) na Planete Timbres 2014 i ŚWF Singapore 2015;
Andrzej Świdurski – medal posrebrzany (54 pkt.) za eksponat A słowo ciałem się stało na
VII Bałtyckim Festiwalu Znaczka w 2014 r.
Jacek Wierzbicki – medal pozłacany (76 pkt.) za książkę Epoka kamienia w Europie
znakami pocztowymi pisana. Popularyzacja archeologii w filatelistyce na XXI OWF
w Warszawie w 2014 r.
Lech Woźny – medal pozłacany (75 pkt.) za eksponat Leszno – zarys historii poczty na XXI
OWF w Warszawie w 2014 r.;
Marek Zbierski, eksponat Chemia – klucz do lepszego życia, zaproszony do udziału
w Salonie Honorowym XXI OWF Warszawa 2014;
Marek Zbierski – medal złoty za eksponat Dokumentacja obrotu pocztowego w Polsce
V 1924 – IX 1939 na Chicagopex 2014;
Piotr Zubielik – medal złoty (84 pkt.) za eksponat jednoekranowy Listy nadziei na KWF 100
lat Poczty Miejskiej w Warszawie w 2015 r.

Eksponaty młodzieżowe:
 Szymon Krawiec – medal duży pozłacany (87 pkt.) za eksponat Polska i Polacy w czasie II
wojny światowej 1939-1945 na XXI OWF w Warszawie;
 MKF przy MGOK Borek Wlkp. – medal brązowy (45 pkt.) za eksponat Przyroda polska na
OMWF Debiuty XVI - Koszalin 2014.
Poznań, 30.04.2016

Walne Zebranie Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF. 2016.05.14
Czternastego 14 maja w Instytucie Pojazdów Szynowych TABOR odbyło się Walne Zebranie
Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF. Pozytywnie zaskoczyła wszystkich duża frekwencja –
przybyło 31 na 38 delegatów. Zebranie zaszczycili Goście – przybyła przedstawicielka Poczty
Polskiej Pani Anna Plewa-Śróda, Zarząd Główny PZF reprezentował Marcin Wysocki, a wśród
delegatów znaleźli się Honorowy Prezes ZG PZF Ludwik K. Malendowicz i członkowie ZG PZF
wiceprezes Marek Zbierski i Józef Kopeć.
Zebraniu przewodniczył Antoni Zgórecki. Po wypełnieniu regulaminowych obowiązków, wyborze
członków odpowiednich komisji, Wiceprezes ZG PZF Marek Zbierski w asyście ustępującego Prezesa
Zarządu Okręgu dokonał wręczenia przyznanych przez ZG PZF wyróżnień związkowych. Srebrną
Odznakę za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki otrzymali Zdzisław Glapiak i Klub Zainteresowań
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„Święty Gabriel” – odznaki przekazano przez przedstawicieli koła i klubu. Złotą Odznakę Honorową
PZF odebrał Piotr Dehmel. Ponadto kol. Ludwik K. Malendowicz otrzymał odznakę, jaką
ustanowiono dla Członków Honorowych PZF.

Il. 1. Uczestnicy Walnego Zebrania Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF przed zabytkową
lokomotywą.
Ustępujący Prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF Maciej Kandulski przedstawił tezy
sprawozdania Zarządu. Mówił przede wszystkim o problemach finansowych w związku ze
zmniejszającą się liczbą członków PZF w Okręgu (tu pomógł mu skarbnik Józef Kopeć pokazując
sytuację finansową na wykresach) oraz o związanych z tym problemach z lokalem biura. Omawiając
działalność kół Prezes podziękował za wszelką działalność na rzecz filatelistyki i filatelistów. Maciej
Kandulski pozytywnie ocenił działalność szkoleniową i wydawniczą, a jednocześnie podkreślił
niedosyt związany z zamarciem organizacji wystaw. Z nadzieją na lepszą przyszłość oznajmił
o powstaniu strony internetowej Okręgu Wielkopolskiego, którą zaprezentował jej administrator
Jacek Wierzbicki. Prezes podziękował wszystkim członkom ustępującego Zarządu za wspólna pracę
w okresie kadencji.
Przewodniczący ustępującej Komisji Rewizyjnej Henryk Krysztofiak przedstawił sprawozdanie za
okres kadencji i złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu.
Potem zabrali głos goście. Przedstawicielka Poczty Polskiej pani Anna Plewa-Śróda podziękowała za
zaproszenie na Zebranie i za dotychczasową współpracę oraz zadeklarowała pomoc, jaką w zakresie
swoich możliwości będzie mogła udzielać wszelkim inicjatywom Kół i Zarządu Okręgu.
Przedstawiciel Zarządu Głównego PZF Marcin Wysocki chwalił działalność szkoleniową prowadzoną
w Okręgu w postaci spotkań wtorkowych oraz, przede wszystkim, Sympozjów Filatelistycznych,
które odbiły się szerokim echem i w jego ocenie są najlepszymi spotkaniami filatelistycznymiw kraju,
podkreślił znaczenie „poznańskiej szkoły” tematycznej i złożył życzenia dobrego wyboru władz.
W dyskusji nad sprawozdaniem zabrał głos Marek Zbierski, który wyraził zadowolenie z tak dużej
frekwencji na Zebraniu, podkreślił że Okręg ma silną reprezentację na poziomie władz centralnych,
przypomniał o istnieniu w ZG funduszu wystawowego i zaapelował o występowanie
o dofinansowanie organizowanych przez Koła imprez, zgłosił inicjatywę zorganizowania w 2018 roku
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

43

wystawy filatelistycznej w Poznaniu przy okazji doniosłych rocznic 100 lat od odzyskania
Niepodległości, 100 lat od wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 50 lat od wystawy TEMATICA.
Nawiązując do tej inicjatywy następni dyskutanci podkreślali konieczność jak najszybszego
wystąpienia w tej sprawie do władz lokalnych o pomoc w organizacji wystawy.
Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium ustępującym władzom Okręgu przystąpiono do wyboru
nowych. W pierwszej kolejności wybrano Macieja Kandulskiego na kolejna kadencję Prezesa
Zarządu. W drugiej kolejności wybrano członków Zarządu, którzy przyjęli następujące funkcje:
Marek Zbierski – Wiceprezes, Ryszard Prange – Sekretarz, Józef Kopeć - Skarbnik, Mieczysław
Rożek – Okręgowe kolegium Sędziów, Antoni Zgórecki – Komisja Odznaczeń, Andrzej Świdurski –
Komisja Młodzieżowa, Jacek Wierzbicki zajmował się będzie administrowaniem strony internetoweja
pozostali członkowie Janusz Jęsiak, Lech Woźny i Piotr Zubielik będą utrzymywać kontakt z kołami.

Il. 2. Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF wybrany na zebraniu 2016.05.14. Siedzą (od lewej):
Antoni Zgórecki, Ryszard Prange, Maciej Kandulski, Marek Zbierski, Jacek Wierzbicki; stoją:
Mieczysław Rożek, Józef Kopeć, Andrzej Świdurski, Piotr Zubielik, Janusz Jęsiak, Lech Woźny.
Następnie wybrano Komisje Rewizyjną, której przewodniczyć będzie ponownie Henryk Krysztofiak,
a członkami zostali Mirosław Jasicki i Leszek Wincenciak.
Delegatami na XXI Zjazd PZF wybrani zostali Józef Kopeć i Marek Zbierski, Zastępcą Delegata
został Maciej Kandulski.
Delegaci podjęli na koniec jednogłośną uchwałę popierająca pomysł organizacji w 2018 roku,
w rocznice doniosłych wydarzeń, wystawy filatelistycznej w Poznaniu oraz wnioskowali, by w pracy
z młodzieżą szerzej sięgać do możliwości internetowych.
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Il. 3. Okręgowa Komisja Rewizyjna. Od lewej: Leszek Wincenciak, Henryk Krysztofiak, Mirosław
Jasicki.
Ryszard Prange
Sekretarz ZO Wielkopolskiego PZF
Zdjęcia: Lech Woźny

Adresy internetowe ZO oraz jednostek organizacyjnych Okręgu Wielkopolskiego PZF
Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF - kontakt: biuro@pzfpoznan.pl
Prezes ZO Wielkopolskiego PZF - Maciej Kandulski, kontakt: mkandu@amu.edu.pl
Wiceprezes ZO Wielkopolskiego PZF - Marek Zbierski, kontakt: zbierski@interia.pl
Sekretarz ZO Wielkopolskiego PZF - Ryszard Prange, kontakt: ryszprange@wp.pl
Skarbnik ZO Wielkopolskiego PZF - Józef Kopeć, kontakt: josephk1@wp.pl
Poznań, Koło PZF przy Alcatel-Teletra – kontakt: w_rzepczynski@wp.pl
Poznań, Koło PZF przy HCP - kontakt: henrykkrysztofiak@wp.pl
Poznań, Koło PZF Poznań Miasto - kontakt: piotrdehmel@vp.pl
Poznań, Koło PZF przy Politechnice Poznańskiej - kontakt: ryszard.niewiedzial@put.poznan.pl
Poznań, Koło PZF Tabor - kontakt: sekretariat@tabor.com.pl
Poznań, Koło PZF przy Taskoprojekt - kontakt: grocholewski@poczta.onet.pl
Poznań, Koło PZF przy Woj. Sztabie Wojskowym – kontakt: general-55@tlen.pl
Poznań, Koło PZF przy WZMot 5 - kontakt: izyem@poczta.onet.pl
Chodzież, Koło PZF przy Chodzieskim Domu Kultury - kontakt: lew90@wp.pl
Gniezno, Koło Miejskie PZF - kontakt: antoni13@onet.pl
Gostyń, Koło Miejskie PZF - kontakt: kedud@tlen.pl
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Kleczew (Konin), Koło PZF przy Kopalni Węgla Brunatnego - kontakt: tkatafoni@konet.pl lub
tomasz.katafoni@konin.um.gov.pl
Leszno, Koło Miejskie PZF - kontakt: lech.wozny@interia.eu
Leszno, Koło PZF SPINKO - kontakt: zglapiak@poczta.fm
Mirosławiec, Koło PZF Ujski Strunobeton – kontakt: w.siemion@wp.pl
Nowy Tomyśl, Koło Miejskie PZF – kontakt: pawelnt@gmail.com
Oborniki, Koło Miejskie PZF - kontakt: azkaczmarkowie@wp.pl
Rawicz, Koło Miejskie PZF - kontakt: malarzjj@rawicz.pl
Swarzędz, Koło Miejskie PZF - kontakt: jerzyfis@gmail.com
Śrem, Koło PZF przy Odlewni Żeliwa - kontakt: wlody48@wp.pl
Trzcianka, Koło PZF LUBMOR - kontakt: edwin.klessa@wp.pl
Wągrowiec, Koło Miejskie PZF - kontakt: womus1@tlen.pl
Klub Zainteresowań PZF Filatelistów Tematyków - kontakt: tematica@phila-club.com
Klub Zainteresowań PZF Św. Gabriel - kontakt: bogdanfil@wp.pl
Strona Internetowa Okręgu Wielkopolskiego PZF - kontakt: admin@pzfpoznan.pl
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne - kontakt: lkm@amp.edu.pl

Z KRONIKI OKRĘGU
II kwartał 2016
2016.04.02. Turek. W Gimnazjum nr 2, odbył się półfinał 54. OMKF i warsztaty filatelistyczne.
Współorganizatorami półfinału był Okręg Wielkopolski PZF, Poczta Polska oraz Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci, warsztaty filatelistyczne prowadziła p. Anna Plewa-Śróda, Koordynator ds.
Filatelistyki Poczty Polskiej w Poznaniu. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu
Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2016.04.08-10. Głogów. Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna GŁOGÓW 2016. (II stopnia).
Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego PZF: Andrzej Dudek (Gostyń) za eksponat Gostyń –
dyplom w randze medalu srebrnego (klasa historii poczty, 64 pkt.); Ewa Jankowiak (Gostyń) za
eksponat Architektura – dyplom w randze medalu brązowego (klasa tematyczna, 47 pkt.); Wojciech
Muszyński (Wągrowiec) za eksponat Jak poznawano ogrom Wszechświata otrzymał dyplom
w randze medalu złotego (klasa tematyczna, 84 pkt.); Krawiec Szymon (Borek Wlkp.) za eksponat
Polska i Polacy w czasie II wojny światowej 1939-1945 otrzymał dyplom w randze medalu dużego
pozłacanego (klasa młodzieżowa, 82 pkt.); . Andrzej Dudek (Gostyń) za eksponat Czekam na list od
Ciebie, Klementyno – dyplom w randze medalu pozłacanego (klasa eksponatów jednoekranowych, 71
pkt.). Za swój eksponat kol. Wojciech Muszyński otrzymał nagrodę specjalną za najlepszy eksponat
w klasie tematycznej.
2016.04.08-07.31. Poznań. W UP Poznań 2 pokaz filatelistyczny Milenium Chrztu Polski 966 1966, który opracował kol. Dionizy Danielewicz. Relacja z otwarcia ukazała się 18 kwietnia w TVP 3
w programie TELESKOP.
2016.04.08-07.31. Poznań. W UP Poznań 9 pokaz filatelistyczny Milenium Chrztu Polski 966 1966, który opracował kol. Dionizy Danielewicz. Relacja z otwarcia ukazała się 18 kwietnia w TVP 3
w programie TELESKOP.
2016.04.09. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego.
2016.04.12. 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. Antonio Llado Homar (Urugwaj) „Język głowy - kapelusz”.
Udział 12. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
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2016.04.15-05.11. Gostyń. Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w kościele farnym w Gostyniu
zorganizowało ekspozycję filatelistyczną z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Prezentowano
2 eksponaty. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości
Filatelistycznych.
2016.04.16-05.15. Poznań. W kościele pw. Świętego Krzyża w Poznaniu pokaz filatelistyczny 1050.
rocznica Chrztu Polski ze zbiorów Stanisława Jesse, skarbnika Klubu „Święty Gabriel”.
2016.04.26. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Wojciech Muszyński (Wągrowiec) przedstawił:
Prezentacja i analiza eksponatu „Jak poznawano ogrom Wszechświata”. Udział 16. osób. Jak
zwykle, żywa dyskusja.
2016.05.05-08. Szombathely (Węgry). W Centrum Kultury AGORA Międzynarodowa Wystawa
Znaczków HUNFILA 2016. Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego PZF: Szymon Krawiec
(Borek Wlkp.) za eksponat Polska i Polacy w czasie II wojny światowej 1939-1945 otrzymał dyplom
w randze medalu pozłacanego (klasa młodzieżowa, 80 pkt.); Janusz Jaskulski (Poznań) za eksponat
Wędkarstwo na widokówkach otrzymał dyplom w randze medalu pozłacanego (klasa widokówek, 78
pkt).
2016.05.10. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Roman Wikieł (Trzcianka) przedstawił
opracowanie Z kart historii poczty, Krzyż Wielkopolski. Udział 12. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
2016.05.12-07.30. Gostyń. Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Muzeum w Gostyniu
zorganizowało ekspozycję filatelistyczną z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Prezentowano
2 eksponaty. Ekspozycja ta przeniesiona została z wcześniej prezentowanej wystawy w kościele
farnym w Gostyniu.
2016.05.14. Poznań. W Instytucie Pojazdów Szynowych TABOR Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Okręgu Wielkopolskiego PZF. Szerokie informacje w początkowej części niniejszego
zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2016.05.14-31. Gostyń. W ramach „Nocy Muzeów” członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów
im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu przygotowali w sali konferencyjnej gostyńskiego Muzeum
wystawę „PRL i RWPG na znakach pocztowych”. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu
Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2016.05.14. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego.
2016.05.19-21. Berlin. Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna ROSSICA – 2016
International Biennial of Russian Philately, organizowana przez Rosyjską Akademię Filatelistyki
(wystawa zorganizowana w Berlinie). Udział kol. Piotra Zubielika (Koło Poznań), który za eksponat
jednoekranowy Listy nadziei uzyskał medal duży pozłacany (87 pkt.).
2016.05.20-22. Ciechocinek. XXIII Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki. PAF.
Udział Kolegów z Okręgu Wielkopolskiego PZF i prezentowane opracowania: Marek Marciniak
(Poznań) i Mirosław Miętus (Okręg Pomorski PZF) Cyfrowe bazy danych publikacji, w tym
filatelistycznych; Janusz Berbeka (Poznań) Dziurkowania WZÓR z lat 1938-1939 na znaczkach
dopłaty; Roman Wikieł (Trzcianka) Z kart historii poczty. Krzyż Wielkopolski; Ludwik
K. Malendowicz (Swarzędz) Spojrzenie na filatelistykę światową drugiej dekady XXI wieku.
2016.05.20-22. Ciechocinek. XXIII Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki. PAF. Kol.
Marek Zbierski (Poznań) wybrany został członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Filatelistyki.
Gratulacje od Redakcji WWF.
2016.05.21-06.30. Poznań. W holu budynku Dyrekcji Okręgu Poczty - Poznań, ul. Kościuszki 77
wystawa filatelistyczna Św. Jan Paweł II na znaczkach Poczty Polskiej. W kilkunastu ekranach
prezentowano najważniejsze walory związane ze świętym.
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2016.05.23-06.30. Leszno. Koło PZF SPINKO. W kościele pw. św. Krzyża zorganizowano wystawę
filatelistyczną 115. Rocznica urodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Sługi Bożego Kościoła
Katolickiego – Prymasa Tysiąclecia. Na otwarciu wystawy ks. proboszcz Zbigniew Rzeźnik
przypomniał sylwetkę Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jego trudny okres posługi kapłańskiej.
Otwarciu wystawy towarzyszyli członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej, który to Klub działa przy
parafii. Wystawę zwiedzili przede wszystkim mieszkańcy śródmieścia Leszna, dzieci i młodzież
szkół. Zbiór - 60 planszy - udostępnił kol. Zdzisław Glapiak.
2016.05.24. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Jacek Wierzbicki (Poznań) przedstawił Epoka
kamienia w Europie. Narodziny sztuki. – prezentacja nowego eksponatu. Udział 15. osób. Na
spotkaniu gościliśmy kol. prof. Marka Sitarza z Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego PZF. Jak zwykle, żywa
dyskusja.
2016.05.26-29. Krzeszów (Woj. Dolnośląskie). 54. Finał Ogólnopolski Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego „Dolny Śląsk – zapraszamy w Sudety”. Udział w Finale wzięli dwaj reprezentanci
naszego Okręgu: Szymon Krawiec w grupie szkół gimnazjalnych zajął II miejsce, a Krzysztof
Wojtkowiak w grupie szkół podstawowych zajął VII miejsce. Obaj reprezentują Młodzieżowe Koło
Filatelistów przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. Szczegóły w dalszej części
niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2016.05.28-06.04. Nowy Jork. WORLD STAMP SHOW NEW YORK 2016 (Światowa Wystawa
Filatelistyczna NOWY YORK 2016). Udział kol. Piotra Zubielika (Poznań), który za eksponat Listy
nadziei (klasa eksponatów jednoekranowych) uzyskał 85 pkt. Serdeczne gratulacje dla wystawcy.
2016.06.03-30. Leszno. Koło PZF SPINKO. W kaplicy szpitalnej w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym zorganizowano pokaz filatelistyczny pt. Duchowni więcej i mniej znani na znakach
pocztowych. Otwierając pokaz ks. kapelan Piotr Tomaszewski przybliżył sylwetkę beatyfikowanego
księdza Bronisława Markiewicza – założyciela zgromadzenia św. Michała Archanioła (Michaelitów)
oraz kardynała Adama Kozłowieckiego, jako misjonarza zwanego „Apostołem Afryki”. Pokaz
przygotowali kol. Zdzisław Glapiak i kol. Grzegorz Antoniak.
2016.06.04. 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.
2016.06.11. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego.
2016.06.18. Leszno. Poczta Szybowcowa z okazji 10. Jubileuszowego Pikniku Szybowcowego oraz
90. urodzin Józefa Młocka - instruktora, pilota szybowcowo - samolotowego I kl. Szczegóły w dalszej
części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
Kwiecień 2016
Ukazał się kolejny zeszyt - nr 15 Biuletynu Klubu Zainteresowań PZF Filatelistów Tematyków.
W biuletynie obejmującym 56 stron oraz kolorową okładkę zamieszczono szereg opracowań i
informacji. Znajdujemy w nim, m. in.: „Rok jubileuszowy i zjazdowy” (Marek Zbierski); „Drodzy
Czytelnicy, członkowie Klubu TEMATICA” (Ryszard Prange); „Kronika towarzyska” (w niej: Nasza
aktywność i sukcesy oraz Nowi członkowie Klubu TEMATICA”); „Wodny znak znaku pocztowego –
element eksponatu tematycznego. (2) Gwiazdy i półksiężyce” (Ludwik K. Malendowicz);
„Charytatywne całostki cesarzowej Marii” (Ryszard Prange); „Eksponaty Mistrzów. Opowieść
o wielorybach - eksponat Lesley Marley” (Ryszard Prange); „Walory HP w tematyce”(odcinki 4 i 5)
(Ryszard Prange); „Walory Revenue w tematyce” (Opłata za wodę) (Ryszard Prange); „Trochę inny
leksykon tematyka. (4) Ballon monte” (Marek Zbierski); „Podręcznik sędziego. (3) Sędziowanie”
(Ryszard Prange); „Kryterium oceniania – Wiedza filatelistyczna” (Ryszard Prange); „Rady warte
zapamiętania i stosowania” (Ryszard Prange); „Ostatnio kupiłem” w nim: „Klisze do druku znaczka
(7)” (Leszek Bednarek); „Projekt znaczka –- niespodzianka (8) (Leszek Bednarek); „Jak zostać
tematykiem-wystawcą?” (Zygmunt Janik) oraz „Zrozumieć tematykę, czyli… błądzić jest rzeczą
ludzką” (Marek Zbierski). Kolejny ciekawy zeszyt - gratulacje dla autorów.
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Spotkanie młodych filatelistów w Turku
Okręgowy Finał 54 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego ,,Dolny Śląsk –
zapraszamy w Sudety’’ odbył się 2 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Turku.
Prezes Okręgu Wielkopolskiego PZF kol. Maciej Kandulski powitał uczestników konkursu życząc
sukcesów podczas rozwiązywania testów. Następnie Wiceprezes Wielkopolskiego Oddziału
Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Poznaniu pan Piotr Bińkowski wręczył odznaki
honorowe TPD przyznane kolegom Maciejowi Kandulskiemu i Andrzejowi Świdurskiemu. Pani Anna
Plewa-Śróda przedstawiciel Poczty Polskiej S.A. otrzymała honorową srebrną odznakę ,,Za Zasługi
dla TPD’’.

Il. 1. Radość na twarzach uczestników konkursu w Turku.

Uczestnicy Finału Okręgowego zmagali się w rozwiązywaniu testów z wiedzy filatelistycznej
i tematycznej związanej z konkursem. Do rozwiązania było po 15 pytań z każdego tematu w trzech
grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Najmłodsi uczestnicy
wkroczyli w magiczny świat znaczków pocztowych za sprawą warsztatów prowadzonych przez panią
Anię Plewę-Śródę i kol. Macieja Kandulskiego, który opowiadał o historii znaczków i swojej pasji
związanej z kolekcjonowaniem walorów filatelistycznych. Podczas Finału wystawione były walory
związane z Polskimi Parkami Narodowymi.
Zwycięzcami w poszczególnych grupach wiekowych zostali:
Szkoły podstawowe:
1. miejsce - Krzysztof Wojtkowiak MKF Borek Wlkp.
2. miejsce - Tobiasz Maćkowiak MKF Borek Wlkp.
3. miejsce - Julia Powaga MKF Tuliszków
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Szkoły gimnazjalne:
1. miejsce - Szymon Krawiec MKF Borek Wlkp.
2. miejsce - Klaudia Grzelczyk MKF Turek
3. miejsce - Aleksandra Zielińska MKF Turek
Zwycięscy w poszczególnych grupach wiekowych tj. Krzysztof Wojtkowiak i Szymon Krawiec
wezmą udział w Ogólnopolskim Finale, który odbędzie się w Krzeszowie.
Wszyscy uczestnicy Finału otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Spośród wszystkich uczestników Adrian Kawęcki wylosował udział w darmowej kolonii
zorganizowanej przez TPD w górach. Dodatkową i niespodziewaną atrakcją dla uczestników była
wycieczka do muzeum im. Józefa Mehoffera.

Il. 2. Młodzież z projektami znaczka pocztowego.
Podczas Finału rozstrzygnięto konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego pt. ,,Sudety
widziane moimi oczami” zorganizowanego przez pocztę Polską S.A. w Poznaniu.
Komisja oceniająca pracowała w składzie:
Anna Plewa-Śróda – Koordynator ds. Filatelistyki, Maciej Kandulski – Prezes PZF Okręg
Wielkopolski, Andrzej Świdurski – Przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej
Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF
Na konkurs nadeszło ogółem 26 prac. W tym:
Kategoria szkoły podstawowe kl. IV – 9 prac plastycznych
Kategoria szkoły podstawowe kl. V-VI – 13 prac plastycznych
Kategoria szkoły gimnazjalne – 4 prace plastyczne.
Z powyższych prac Komisja wybrała najlepsze prace w trzech kategoriach:
Kategoria szkoły podstawowe kl. IV
1. Maria Konieczna – Szk. Podst. nr 4 w Rawiczu kl. IVc – opiekun Jeanette Jarczewska
2. Milena Cugier – Szk. Podst. nr 4 w Rawiczu kl. IVa – opiekun Jeanette Jarczewska
3. Ludwik Aszkiełowicz – Szk. Podst. nr 4 w Rawiczu kl. IVa – opiekun Jeanette Jarczewska
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Wyróżnienie: Kamil Skrzypek – Szk. Podst. nr 4 w Rawiczu kl. IVc – opiekun Jeanette
Jarczewska
Kategoria szkoły podstawowe kl. V-VI
1. Iga Michalak – Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie kl. VI – opiekun Roman Choinka
2. Agata Drabina – Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku kl. VI – opiekun Roman Choinka
3. Martyna Kajak – Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu kl. V – opiekun Jeanette Jarczewska
Wyróżnienie: Aleksandra Nowak - Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu kl. Va – opiekun
Jeanette Jarczewska
Kategoria szkoły gimnazjalne
1. Szymon Krawiec – Gimnazjum w Borku Wlkp. kl. Ib – opiekun Andrzej Świdurski
2. Oskar Karkosz – Gimnazjum w Sierakowie kl. 1g – opiekun Jeanette Jarczewska
3. Wiktoria Karkosz – Gimnazjum nr 1 w Rawiczu kl. 2d – opiekun Jeanette Jarczewska

Il. 3. Uczestnicy konkursu w Muzeum im. Józefa
Mehoffera w Turku (powyżej).
Il. 4. Pamiątkowe zdjęcie ze zwiedzania Turku
(po lewej stronie).
Dziękuję dyr. Gimnazjum nr 2 w Turku panu Piotrowi Bińkowskiemu, panu Waldemarowi
Pawlakowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Finału, uczestnikom i opiekunom
przygotowującym uczestników.
Andrzej Świdurski
Przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZO Wielkopolskiego PZF
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Młodzi filateliści w Krzeszowie
Krzeszów leżący nad rzeką Zadrną, w centralnej części Kotliny Krzeszowskiej, jest najbardziej
atrakcyjną turystycznie miejscowością na tym terenie. Przepiękna Bazylika Mniejsza pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny góruje nad okolicą, a jej 70-metrowe wieże stanowią
charakterystyczną dominantę w krajobrazie.
To właśnie tutaj, w dniach 26-29. 05. 2016 miał miejsce finał 54. Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Konkursu Filatelistycznego pt. ,,Dolny Śląsk – zapraszamy w Sudety”.
Do Krzeszowa zjechało 42. uczestników z 15. okręgów PZF, którzy wygrali eliminacje okręgowe.
Młodych filatelistów powitał organizator finału kol. Hans Joachim Kuhnert, przekazując dalsze
prowadzenie Przewodniczącemu Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej Wojciechowi
Lewandowskiemu.
Przed przyjazdem każdy uczestnik przygotował eksponat wystawowy (16 kart), który był oceniany
przez komisję sędziowską.
Okręg
Wielkopolski
PZF
reprezentowali: Krzysztof Wojtkowiak
w grupie szkół podstawowych oraz
Szymon Krawiec w grupie szkół
gimnazjalnych
oraz
opiekun
i sędziowie (il. 1. obok).
Konkurs przeprowadzono w formie
testów (A, B), zadania praktycznego
(C) oraz oceny eksponatu uczestnika
przesłanego
organizatorom
na
towarzyszącą
Międzyoddziałową
Wystawę Filatelistyczną (D). Można
było uzyskać:
A – test wiedzy tematycznej - 30 pkt.,
B – test wiedzy filatelistycznej - 20
pkt.,
C – praktyczna umiejętność pracy
z katalogiem znaczków - 30 pkt.
(wszyscy uczestnicy byli zadowoleni
z tej tegorocznej nowości,
D – ocena przygotowanego eksponatu 20 pkt.
Komisja konkursowa nanosi na
zbiorcze arkusze punkty uzyskane przez
finalistów we wszystkich zadaniach,
ich suma stanowi o zajętym miejscu
w finale i o awansie do ścisłego finału. W ścisłym finale bierze udział po pięciu uczestników w każdej
grupie wiekowej.
Szymon Krawiec zajął II miejsce, rywalizował z Emilia Żelak z Okręgu Zielonogórskiego PZF
o pierwsze miejsce, Krzysztof Wojtkowiak w grupie szkół podstawowych zajął VII miejsce.
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Il. 2. Emilia Żelak i Szymon Krawiec w czasie rywalizacji o I miejsce.
W przerwach zmagań konkursowych uczestnicy wraz z opiekunami brali udział w wycieczkach.
Atrakcją turystyczną była podziemna trasa ,,Projekt Arado”. Trasa ta obejmuje wyrobiska górnicze
wydrążone w latach 1943-1945 przez więźniów filii obozu Gross-Rosen. Mogliśmy również zobaczyć
najbardziej znane krzeszowskie zabytki skupione w zespole klasztornym, który jest jedną
z najwspanialszych pereł budownictwa barokowego w Europie.
Na zakończenie finaliści otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Kamiennej
Górze.
Zadowoleni uczestnicy wyjeżdżali z Krzeszowa obiecując sobie spotkanie w przyszłym roku na
Śląsku, w Chorzowie.
Andrzej Świdurski
Przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZO Wielkopolskiego PZF
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DATOWNIKI I ERKI
Datowniki okolicznościowe - II kwartał 2016
2016.04.15. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okrągły z następującą treścią: „1050
ROCZNICA CHRZTU POLSKI” 15.04. 2016. W środku stylizowana grafika przedstawiająca
sakrament chrztu. Projektantem datownika jest Stanisław Grzesiek.
2016.04.16. UP Poznań 2. Datownik prostokątny z następującą treścią: „1050 ROCZNICA
CHRZTU POLSKI” 16.04.2016 Poznań 2. W środku graficzna stylizacja krzyża. Projekt: Stanisław
Grzesiek.
2016.05.21. UP 61-890 Poznań 1. Datownik kwadratowy z napisem: „Noc Muzeów
21.05.2016 POZNAŃ 1”. Na rycinie fronton Muzeum Narodowego w Poznaniu z księżycem nad nim
i trzema sylwetkami nietoperzy. Autorką projektu datownika jest Katarzyna Sobczyńska.

2016.05.26.
UP 60-700 Poznań 2. Datownik kwadratowy z następująca treścią:
„UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA W ROKU MIŁOSIERDZIA I 1050. ROCZNICY CHRZTU
POLSKI. 26.05.2016. Poznań 2”. Na rycinie kielich ze stylizowana rybą i hostią nad kielichem.
Autorką projektu datownika jest Izabela Grzelka.
2016.06.04. UP 62-210 Gniezno 2. Datownik półokrągły z napisem: „XX SPOTKANIE
MŁODYCH LEDNICA 2000 AMEN.04.06.2016 – GNIEZNO 2”. Projektantką datownika jest
Justyna Czyżak.
2016.06.11.UP 60-700 Poznań 2. Datownik kwadratowy z następującą treścią: „I TARGI
KOLEKCJONERSKIE POZNAŃ 2016. HALA ARENA . 11.06.2016 Poznań 2”. Projektantem jest
Piotr Robiński, organizator imprezy.

54

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

2016.06.18. UP 64-100 Leszno 1. Datownik okrągły z treścią: „X Jubileuszowy Piknik
Szybowcowy s.t. 18.06.2016 LESZNO 1”. W środku datownika sylwetki szybowców i znak graficzny
leszczyńskiego aeroklubu. Projektował Sławomir Tomków.
2016.06.28. UP 61-890 Poznań 1. Datownik kwadratowy otwarty z treścią: „60. Rocznica
Poznańskiego Czerwca 1956 28.06.2016 POZNAŃ 1”. Rycina krzyży na pl. A. Mickiewicza
z napisem „1956”. Projektantką datownika jest Katarzyna Sobczyńska.

Datowniki stałe, ozdobne ze zmienną datą - II kwartał 2016
od 2016.04.14 do 2016.12.31. UP 62-200 Gniezno 1. Datownik półokrągły z następującą
treścią: „1050.ROCZNICA CHRZTU POLSKI. GNIEZNO 2”. Datownik zaprojektował Antoni
Zgórecki.
od 2016.06.10 do 2017.06.10. UP 62-010 Pobiedziska. Datownik okrągły z napisem: „760LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH 1257-2017”. Na rycinie rycerz na tle murów miejskich,
Projektantem datownika jest Justyna Kolańczyk-Nawrocka.

Okolicznościowe nalepki polecenia - II kwartał 2016

od 2016.06.01. Grabów nad Prosną (63-520): od 2016.06.15. Filia Mikstat (63-510): 650 lat
Jubileusz Miasta Grabów nad Prosną 1416 2016, Praw Miejskich, nakład: 1000 sztuk. Projekt
nakład: 300 sztuk. Projekt: Henryk Dembski.
Maciej Bukczyński.
Kazimierz Krawiarz
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

55

POCZTA SPECJALNA
Poczta Szybowcowa z okazji 10. Jubileuszowego Pikniku Szybowcowego oraz 90.
urodzin Józefa Młocka - instruktora, pilota szybowcowo - samolotowego I kl. 2016.06.18.
Wyciąg z regulaminu.
Regulamin „Poczty Szybowcowej” organizowanej w Lesznie w dniu 18.06.2016 r. z okazji 10.
Jubileuszowego Pikniku Szybowcowego oraz 90. urodzin Józefa Młocka - instruktora, pilota
szybowcowo - samolotowego I kl. (wyciąg).
1. Organizatorami „Poczty Szybowcowej”' są: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie,
Biuro Marketingu i Filatelistyki Regionalny koordynator ds. Filatelistyki, Region Sieci w Poznaniu,
Urząd Pocztowy Leszno 1, Urząd Miasta Leszno, Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe,
Aeroklub Leszczyński.
2. „Poczta Szybowcowa” zostanie zorganizowana w dniu 18 czerwca 2016 r. z okazji 10.
Jubileuszowego Pikniku Szybowcowego oraz 90. rocznicy urodzin Józefa Młocka - instruktora,
pilota szybowcowo-samochodowego I kl. Przewóz przesyłek nastąpi szybowcem na trasie z lotniska
w Lesznie na lotnisko w Poznaniu - obszar obsługiwany przez Region Sieci w Poznaniu.
3. Do przewozu „Pocztą Szybowcową” zostaną dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne
krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie
z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
5. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Szybowcową” po ich przygotowaniu, w tym
prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/
przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 17 czerwca 2016 roku na adres: Urząd
Pocztowy Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno 1 z dopiskiem na kopercie „Poczta
Szybowcowa”.
6. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Szybowcową” będą również przyjmowane w dniu 18
czerwca 2016 r. na stoisku okolicznościowym odbywającym się na terenie lotniska w Lesznie.
7 Przesyłki dopuszczone do przewozu „Pocztą Szybowcową” zostaną oznaczone kolejnym numerem
oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem „10. Jubileuszowy Piknik
Szybowcowy”.
9. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą Szybowcową” pracownicy Urzędu Pocztowego
Leszno 1 obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - członkowi załogi
szybowca celem przewiezienia ich na zaplanowanej trasie: lotnisko w Lesznie - lotnisko w Poznaniu.
10. Po przewiezieniu „Pocztą Szybowcową” przesyłki zostaną przekazane przez upoważnionego
członka załogi szybowca - upoważnionej osobie celem ich przewiezienia i przekazania pracownikom
Urzędu Pocztowego znajdującego się najbliżej miejsca lądowania gdzie zostaną ostemplowane
datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: PRZEWIEZIONO
MOTOSZYBOWCEM SP-0024 OGAR pilot Waldemar Ratajczak. Następnie przesyłki zostaną
przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Pocztę Polską S. A. Biuro Marketingu
i Filatelistyki w dniu 18 maja 2016 r.
źródło: Poczta Polska
Opracował Jerzy Fischer
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Poczta Szybowcowa z okazji 10. Jubileuszowego Pikniku Szybowcowego oraz 90.
urodzin Józefa Młocka - instruktora, pilota szybowcowo - samolotowego I kl. 2016.06.18.
Sprawozdanie.
W dniu 18 czerwca 2016 roku w Lesznie zorganizowana została „Poczta Szybowcowa” z okazji 10.
Jubileuszowego Pikniku Szybowcowego oraz 90. urodzin Józefa Młocka – instruktora, pilota
szybowcowo-samolotowego I kl.

Il. 1. Józef Młocek
(z prawej)
oraz
Prezes Koła PZF
w Lesznie kol. Lech
Woźny.
Organizatorami „Poczty Szybowcowej” byli: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie,
Biuro Marketingu i Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki, Poczta Polska S.A. Region
Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1, Urząd Miasta Leszno, Polskie Stowarzyszenie
Motoszybowcowe i Aeroklub Leszczyński.
Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 18
maja 2016 roku.
Do przewozu „Pocztą Szybowcową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne krajowe
i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z obowiązującymi
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. Łącznie do przewozu szybowcem
przygotowano 682 przesyłki w tym:
przesyłek poleconych: 45 szt., z czego:
przesyłki krajowe priorytetowe - 3szt.,
przesyłki krajowe ekonomiczne - 42 szt.
przesyłek zwykłych: 637 szt., z czego:
przesyłki krajowe - 597 szt.:
w tym: priorytetowe - 136 szt.
ekonomiczne - 461 szt.
przesyłki zagraniczne - 40 szt.:
w tym: priorytetowe - 26szt.
ekonomiczne - 14 szt.
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015
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Przesyłki zagraniczne adresowane były m.in. do następujących krajów: Szwajcaria, Węgry, Ukraina,
Stany Zjednoczone/USA/, Rosja, Turcja, Niemcy, Chiny, Tajwan.
Przesyłki oznaczono kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem okolicznościowym
z hasłem: „X JUBILEUSZOWY PIKNIK SZYBOWCOWY 18.06.2016 LESZNO 1”, a listy polecone
dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”. Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową,
którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionemu
pilotowi Józefowi Młockowi.

Il. 2. Przekazanie
przesyłek
załodze
motoszybowca OGAR
SP 0024.
Start z lotniska Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie motoszybowca o nazwie OGAR SP 0024
nastąpił o godzinie 13.45 z załogą w składzie: pilot Józef Młocek i pilot. Waldemar Ratajczak.
Odprawa poczty specjalnej odbyła się 18.06.2016 r. w dniu rozpoczęcia 10. Jubileuszowego Pikniku
Szybowcowego. Podczas odprawy poczty obecni byli: przedstawiciele Koła PZF w Lesznie z jego
prezesem Lechem Woźnym, pracownicy Poczty Polskiej S.A. z: UP Leszno 1, Regionu Sieci Sekcja
Koordynacji Sprzedaży w Lesznie oraz liczni uczestnicy pikniku szybowcowego.
Po wylądowaniu motoszybowca o godz. 14.47 na lotnisku im. Wandy Modlibowskiej w Kobylnicy
przewieziony ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego pilota Waldemar Ratajczak
do najbliższej miejsca lądowania motoszybowca placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 60700 Poznań 2. W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez
ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym z hasłem Poznań 2, 18.06.2016 i inicjałami AAJ
między dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: „POCZTA SZYBOWCOWA
przewieziono motoszybowcem SP-0024 OGAR, pilot: Józef Młocek, c.o. pilot Waldemar Ratajczak”.
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Il. 3. „MójZnaczek” z fotografią Józefa Młocka.
Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło PZF w Lesznie i Pocztę Polską S.A.:
1. „MójZnaczek” - znak opłaty pocztowej 90. Urodziny Józefa Młocka z fotografią jubilata,
wydane w arkuszach po 9 szt., w nakładzie 909 sztuk. Znaczek przygotowany wg projektu
Lecha Woźnego.
2. Karnety okolicznościowe dwa wzory. Jeden w liczbie 10 sztuk zawierający arkusz
wydawniczy Poczty Polskiej „MójZnaczek - znak opłaty pocztowej”. Drugi karnet
w liczbie 50. sztuk zawierający „MójZnaczek” niestemplowany, kartkę i kopertę z obiegu
poczty szybowcowej. Autorem projektu karnetów jest Lech Woźny.
3. Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 250 szt. Projekt koperty
przygotowali: Jerzy i Monika Reich.
4. Okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 500 sztuk. Projekt kartki
przygotowali: Jerzy i Monika Reich.
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015
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Autorem projektu datownika okolicznościowego jest Sławomir Tomków.
Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną
zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie prezes
Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, Andrzej Giżyński i Sławomir Tomków oraz naczelnik UP
Leszno 1 Ewa Kożuchowska.
Na specjalnie zorganizowanym stoisku filatelistycznym przez Urząd Pocztowy Leszno 1 w dniu 18
czerwca 2016 roku na terenie Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie można było uzyskać odcisk
datownika okolicznościowego o treści „10. JUBILEUSZOWY PIKNIK SZYBOWCOWY 18.06.2016
LESZNO 1” oraz wysłać przesyłki pocztą specjalną.
Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się pracownicy Poczty Polskiej S.A. Urzędu Pocztowego
Leszno 1: Katarzyna Henczak, Justyna Sobkowiak oraz Ewa Kożuchowska.
Informacje medialne dotyczące Poczty Szybowcowej organizowanej 18 czerwca 2016 roku
w Lesznie:
www.tvleszno.pl /Telewizja Leszno/; Dziennik ABC; Radio ELKA; Radio ESKA; www.leszno24.pl;
www.elka.pl; www.zg.pzf; www.kzp.pl
Ewa Kożuchowska
Naczelnik UP Leszno 1

Polska cenzura korespondencji w Wielkopolsce w 1919 roku.
Aukcja w Poczdamie w 2014 r. (II)
Kontynuuję prezentację dalszych, bardzo interesujących walorów z cenzurami stosowanymi w czasie
Powstania Wielkopolskiego. Walory te - wszystkie z obiegu pocztowego - sprzedano na aukcji
„Potsdamer Philatelistisches Büro GmbH” w Poczdamie koło Berlina, 31 maja 2014 roku ,na 51.
licytacji tej firmy.

Kościan (Kosten)
Karta z ciągle jeszcze stosowanym niemieckim stemplem pocztowym KOSTEN (Bz. POSEN) d
(Kościan) z 4.4.1919 do Kausche koło Neupetershain (Niemcy). Polski lokalny stempel cenzury
„Orzel / KONTROLA POCZTY / w KOŚCIANIE”.
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Koźmin (Koschmin)
List urzędowy z niemieckim stemplem pocztowym KOSCHMIN (Koźmin) z 20.2.1919 do Haale
/Saale (Niemcy). Dodatkowy niemiecki stempel „Frei lt. Avers. Nr. 21 / Kgl. Pr.(eusischer) Landrat”,
który zwalnia od obowiązku opłaty pocztowej i który został uznany przez polska pocztę. Okrągły
stempel lokalnej polskiej cenzury „Kontrola Pocztowa w Koźminie” z parafą cenzora. Wg [1], znak
cenzury rzadko lub bardzo rzadko spotykany.

Krotoszyn (Krotoschin)
Okrągły stempel polskiej lokalnej cenzury „KOMENDA PLACU / Krotoszyn” z ręcznym dopisem
„wolno wysłać”. Dotąd ten lokalny stempel cenzury nie był znany. List jest ofrankowany obiegowym
niemieckim znaczkien 15 Pfennigow „Germania”, zgodnie z aktualną taryfą wewnętrzną Poczty
Niemieckiej. Znaczek ostemplowany poniemieckim datownikiem KROTOSCHIN 22.2.1919
i adresowany do Stuttgartu. Na rewersie i częściowo na awersie niemieckie zalepki „KAISERLICH
DEUTSCHES POSTAMT / KROTOSCHIN”. U góry stempel formacyjny „Powiatowa Rada
Ludowa / Krotoszyn”. Na rewersie znajduje się ręczny dopisek po niemiecku „von der Postzensur
amtlich verschlossen /.../ Dezernat des Postamtes” (przez cenzurę korespondencji urzędowo
zamknięty / oddział pocztowy).
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Kruszwica (Kruschwitz)
Podwójnie używana koperta pocztowa byłej Cesarskiej Dyrekcji Nadpocztowej w Poznaniu (stempel
POSEN W z 26.4.1919 adresowany do Kruszwicy); ponownie ostemplowany KRUSCHWITZ
(Kruszwica) z 6.5.1919 i adresowany do Eberswalde (Niemcy). Z lewej strony czarny stempel
lokalnej polskiej cenzury „Komenda poczty w Kruszwicy”. Ten stempel cenzury nie był dotąd
znany.

Krzywiń (Kriewen)
List urzędowy z ciągle jeszcze stosowanym niemieckim stemplem pocztowym KRIEWEN (BZ.
POSEN) (Krzywiń) z 10.9.1919 do Berlina. Były niemiecki stempel „Frei durch Avers. Nr. 21” został
zastąpiony przez polską pocztę stemplem „Wolne od opłaty w ... 21 / KOMISARZ OBWODOWY“.
Urzędowy stempel „KOMISARJAT OBWODOWY / w KRZYWINIU”. Pod tym stemplem polski
stempel cenzury lokalnej „CENZURA POCZTY * w KRZYWINIU *”. Ten stempel cenzury był
dotąd znany tylko z tego listu. Wg [1], znak cenzury rzadko lub bardzo rzadko spotykany.
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Łabiszyn (Labischin)
List z niemieckim stemplem pocztowym LABISCHIN * (NETZE) * (Łabiszyn) z 5.3.1919 do Kcyni
(Exin), zwolniony z opłaty jako „Heeressache!” (sprawa wojskowa), zwolnienie honorowane przez
władze polskie. Polski lokalny stempel cenzury „CENZURA / LABISZYN” bez „Ł”.

Mątwy (Montwy)
Zgodnie z wewnętrzną niemiecką taryfą pocztową ofrankowana karta pocztowa z niemieckim
stemplem pocztowym MONTWY (Kr. HOHENSALZA) (Mątwy) z 8.2.1919, do BerlinaCharlottenburg. Polski stempel lokalnej cenzury „CENZURA POCZTY w MĄTWACH” - apostrof
pod literą A w MĄTWACH został dopisany ręcznie.
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Miejska Górka (Görchen)
List z obiegu z ciągle jeszcze stosowanym niemieckim stemplem GÖRCHEN (Miejska Górka)
z 19.4.1919 do Camin (Kamień Górowski na Śląsku). Polski stempel cenzury „CENZURA
WOISKOWA” z błędnym napisem – zamiast „J“ w stemplu „I“ a litera „S“ jest odwrócona. Wg [1],
znak cenzury rzadko lub bardzo rzadko spotykany.

Murowana Goślina (Murowana – Goslin)
Zgodnie z wewnętrzną niemiecką taryfą pocztową ofrankowany list z niemieckim stemplem
pocztowym MUROWANA – GOSLIN (Kr. OBORNIK) (Murowana Goślina) z 10.3.1919 do
Neuruppin (Niemcy). Polski lokalny stempel cenzury „Cenzurowane” oraz niemiecki stempel
cenzury „Militärisch geprüft“ (dosłownie: Wojskowo cenzurowane), używana prawdopodobnie
w Pile (Schneidemühl).
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Ostrzeszów (Schildberg)
List z niemieckim stemplem SCHILDBERG x (Bz. POSEN) a (Ostrzeszów) z 28.4.1919 z polską
lokalną cenzurą „Cenz / ......”. Dodatkowo polski stempel formacyjny „Komendantura wojskowa /
na powiat Ostrzeszowski” z ręcznym dopisem „Cenzurowane Thiel”.

Pępowo (Pempowo)
Niemiecka karta pocztowa z niemieckim stemplem PEMPOWO z 26.4.1919 do Szczecina. Lokalny
stempel cenzury „cenzurowane Pempowo” (zamiast litery „ę” jest tylko litera „e”). Stempel jest
dotychczas znany zaledwie w kilku egzemplarzach. Wg [1], znak cenzury rzadko lub bardzo rzadko
spotykany.
Stefan Petriuk
(ArGe Polen)
[1] Auleytner, J.: Poczta w Wielkopolsce 1919-1920 (Post in Groβpolen 1919-1920). Warszawa:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka: Dom Wydawniczy Elipsa (2016)
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

65

Marchia Graniczna Poznańsko-Zachodniopruska (Grenzmark Posen-Westpreußen)
1922-1938. Elementy historii poczty (III).
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 II odcinku przedstawiam informacje dotyczące
powiatów człuchowskiego i noteckiego. W niniejszym odcinku przedstawiam informacje
o pozostałych powiatach.
VI. POWIAT WAŁECKI (DEUTSCH KRONE).
Sieć pocztową w powiecie wałeckim stanowiły poczty: Wałcz (Deutsch Krone) (il. 25), Człopa
(Schloppe), Jastrowie (Jastrow), Mirosławiec (Markisch Friedland), Trzebin (Trebbin), Tuczno
(Tütz), Stara Łubianka (Lebenke), Strączno (Stranz), Szwecja k/ Wałcza (Freudenfier).

Il. 25. Kartka nadana w Wałczu (DEUTSCH KRONE) 14.11.1934, opłacona frankaturą mechaniczną,
w rysunku herb i pełna nazwa prowincji.
Datowniki stosowane w tym powiecie, w wielu, miejscowościach nie były oznaczone przynależnością
do marchii, co obrazuje il. 26. Podobne datowniki stosowano w Jastrowie, Człopie, Strącznie czy też
w Starej Łubiance (il. 27), Złotowie i Mirosławcu (il. 28).

Il. 26. Fragment kartki nadanej w Wałczu (DEUTSCH KRONE) 18.8.1932 r., datownik
z wyróżnikiem „d”. Stempel bez zaznaczenia nazwy prowincji.
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Il. 27. Fragment przesyłki służbowej nadanej w Starej Łubiance (LEBEHNKE), 5.12.1925 r.,
datownik jednoobrączkowy. Stempel bez zaznaczenia nazwy prowincji.

Il. 28. Przekaz pobraniowy nadany w Złotowie (FLATOW), datownik odbiorczy Mirosławiec
(MARKISCH FRIEDLAND), 10.5.1928 r. Stemple bez zaznaczenia nazwy prowincji.
Poczta w Tucznie (Tütz) stosowała datowniki, które posiadały oznaczenie marchii „GRENZMARK,
POSEN – WESTPR”, a przed 1922 r. stosowano datowniki z nazwą poczty i skrótem „WESTPR.”.

Il. 29. Stemple pocztowe Tuczna (TÜTZ) z 13.7.1913 oraz 22.7.1922 (dworcowy urząd pocztowy)
nazwą poczty i skrótem „WESTPR.”.
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Dnia 1.10.1938 r. marchia graniczna została zniesiona mocą ustaw z dnia 21.03.1938 r. oraz 2.9.1938
r. jako samodzielna jednostka terytorialna. Po tym fakcie niektóre poczty nadal stosowały datowniki
oznaczone marchią. Przykładem jest poczta w Tucznie (il. 30).

Il. 30. Stempel pocztowy Tuczna (TÜTZ) z 1.5.1932 r. oraz 23.3.1942 r., z czasu funkcjonowania
marchii i po jej zniesieniu..
VII. POWIAT ZŁOTOWSKI (FLATOW).
Sieć pocztową w powiecie złotowskim stanowiły poczty w miejscowościach: Złotów (Flatow) (il. 3134), Czyżkowo (Ziskau) (il. 35), Głubczyn (Glubschin) (il. 36), Gronowo (Grunau), Krajenka
(Krojanke) (il. 37), Kujan (Kujan) (il. 38), Lędyczek (Landeck), Lipka (Linde) (il. 39), Lotyń (Lottin),
Podróżna (Podrusen) (il. 40), Zakrzewo.
Również w tym powiecie urzędy pocztowe stosowały stemple bez oznaczenia marchii oraz
z zaznaczoną nazwą prowincji. Bardzo interesującym jest Złotów (Flatow). Już wcześnie stosowano
w nim datowniki z zaznaczeniem marchii, ale stosowano je również w roku 1943 (il. 31-34).

Il. 31. Złotów (FLATOW) – potwierdzenie usługi z dnia 23.12.1924 r. , datownik jednoobrączkowy,
obok nazwy miejscowości napis „GRENZMARK”.
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Il. 32. Złotów (FLATOW) – datowniki z wyróżnikiem „c”. z dnia 11.4.1929 r. oraz zaklejka, na
których widnieją napisy „GRENZMARK”.

Il. 33. Złotów (FLATOW) – przekaz pobraniowy nadany 12.6.1935 r., datownik z wyróżnikiem „a”
i nazwą marchii, adresowany do Zakrzewa. Na datowniku polska nazwa miejscowości a niemiecka
nazwa powiatu (KR. FLATOW).
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Il. 34. Złotów (FLATOW) – datowniki z oznaczeniem marchii z wyróżnikiem „c” z dnia 28.12.1938
r.(po lewej) i wyróżnikiem „a” z 1.7.1943 stosowane po zniesieniu funkcjonowania marchii,
a również podczas wojny.

Il. 35. Czyżkowo (ZISKAU) – kartka pocztowa nadana 6.7.1938 r., adresowana do Złotowa.
Datownik z wyróżnikiem „a” i nazwą marchii.
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Il. 36. Głubczyn (GLUBSCHIN), fragment przesyłki służbowej nadanej 18.2.1926 r. do Złotowa,
w datowniku tylko określenie położenia miejscowości (Kr. FLATOW).

Il. 37. Potwierdzenie odbioru nadane w Krajence (KROJANKE) 15.9.1932, adresowane do Konsulatu
Rzeczpospolitej Polskiej* w PILE, pieczątka odbiorcza Konsulatu z datą 16.9.1932 r.

*Pierwszego września 1922 roku został utworzony Wicekonsulat Rzeczpospolitej Polskiej, z dniem
1 sierpnia 1930 roku podniesiony do rangi Konsulatu. Obejmował swym zasięgiem prowincję oraz
powiaty: drawsko-pomorski, szczecinecki, strzelecko – krajeński i gorzowski. Korespondencję
przychodzącą z Polski dla konsulatu nadsyłano do granicznego wówczas Urzędu Pocztowego
w Miasteczku Krajeńskim. Konsulat posiadał również połączenie telegraficzne „POLCONSUL –
SCHNEIDEMÜL”.

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

71

W miejscowości Kujan, leżącej na terenie powiatu złotowskiego poczta - podobnie jak w innych
miejscowościach - stosowała datownik z oznaczeniem przynależności do marchii, przy czym często
stosowano je po terminie zniesienia marchii.

Il. 38. Fragment pocztówki nadanej w miejscowości Kujan (KUJAN) 5.8.1942 r., adresowana do
Berlina (ze zbiorów Cz. Ruty). W stemplu oznaczenie marchii.

Il. 39. Fragment karty pocztowej nadanej w Lipce (LINDE) 13.9.1926 r., adresowanej do Złotowa.
Datownik z określeniem przynależności do powiatu złotowskiego.

Il. 40. Przesyłka służbowa nadana w Podróżnej (PODRUSEN) 13.10.1925 r., adresowana do Złotowa.
Brak oznaczenia marchii.
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W różnych urzędach pocztowych na nalepkach polecenia zamieszczano informację o marchii bądź też
o powiecie (il. 41).

Il. 41. Różne oznaczenia nalepek polecenia R, w Złotowie (FLATOW) „(Grenzmark)”, w Krajence
(KROJANKE) „(Kr. Flatow)”.

Podobnie jak w poprzednio omawianych powiatach, w powiecie złotowskim funkcjonowały również
agencje pocztowe, m. in. w miejscowościach: Czernice (Königsdorf), Sokolno (Sakollnow) (il. 42),
Stawnica (Stewnitz).

Il. 42. Przesyłka służbowa nadana w Sokolnie (SAKOLLNOW). Na pieczątce agencji i w adresie
występuje pełna nazwa marchii.
Przy adresowaniu kopert zarówno na stronach nadawców oraz adresatów istniał obowiązek
umieszczania nazwy marchii, co było pomocnym przy rozdziale i kierowaniu przesyłek do adresatów
(il. 43).
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Il. 43. List nadany w Łobżenicy (Polska) 10.2.1932 r. do Pruskiego Sądu Rejonowego w Złotowie
(FLATOW), w adresie „Grenzmark”.
Roman Wikieł

WYSTAWY I POKAZY W OKRĘGU, TAKŻE ORGANIZOWANE PRZEZ
CZŁONKÓW OKRĘGU
Kościół farny w Gostyniu. Pokaz z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski (2016.04.15-05.11)
W bieżącym roku przypada 1050. rocznica chrztu Polski. Gostyńscy filateliści z Koła Polskiego
Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu przygotowali pokaz filatelistyczny
poświęcony historii naszej wiary, kościoła katolickiego w Polsce, początkom polskiej państwowości
w okresie panowania Piastów, polskim świętym i błogosławionym, budownictwu sakralnemu na
ziemiach polskich. Zaprezentowano też walory filatelistyczne wydane przez Pocztę Polską z okazji
jubileuszu. Na ekspozycję składało się 8 ekranów wystawowych. Andrzej Dudek na 6. ekranach
przedstawił historię kościoła od początku (sceny biblijne) po dzień dzisiejszy. Ewa Jankowiak na 2.
ekranach pokazała kościoły polskie (architektura).
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Il. 1. Autorzy ekspozycji: kol. Ewa Jankowiak oraz kol. Andrzej Dudek.

Il. 2. Autorzy ekspozycji z ks. proboszczem.
Pokaz zaprezentowano w kościele farnym w Gostyniu w dniach od 15 kwietnia do 11 maja 2016 roku.
Do końca lipca można go obejrzeć w Muzeum w Gostyniu, a następnie w klasztorze ks. filipinów na
Świętej Górze. We wrześniu będzie przedstawiony wraz z innymi eksponatami członków
gostyńskiego Koła PZF na wystawie w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku.
Andrzej Dudek
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 52, rok 2015

75

Gostyńscy filateliści w „Nocy Muzeów - Gostyńska Noc w PRL-u” (2016.05.14-31)

W poniedziałek, 13 czerwca 2016 roku w gostyńskim Ratuszu odbyło się spotkanie podsumowujące
szóstą edycję „Nocy Muzeów”. Jednogłośnie uznano „Gostyńską Noc w PRL-u” za najlepiej dotąd
przygotowaną, w której wzięło udział najwięcej organizatorów i zwiedzających. Wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie imprezy okolicznościowe dyplomy wręczył Jerzy Kulak burmistrz Gostynia.
W gronie tegorocznych organizatorów „Nocy Muzeów - Gostyńskiej Nocy w PRL-u” nie zabrakło
filatelistów. Na sobotę, 14 maja członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława
Boratyńskiego w Gostyniu przygotowali w sali konferencyjnej gostyńskiego Muzeum wystawę „PRL
i RWPG na znakach pocztowych”. Na 16. ekranach wystawowych filateliści zaprezentowali: Ludwik
Stroczyński z Głogowa - Wojsko Polskie od 1943 roku, Ewa Jankowiak - Znaczki Węgierskiej
Republiki Ludowej, Andrzej Dudek - Interkosmos, Propaganda na znaczkach pocztowych
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Andrzej Niewrzęda - Arkusze znaczków PRL z lat 19651966, Henryk Chwierot - Znaczki pocztowe Republiki Czechosłowackiej z lat 1945-1957, Stefan
Wolniewicz - Propaganda PRL-u na polskich znaczkach pocztowych.
W sobotnią noc wystawę zwiedziły, co najmniej 1873 osoby. Ekspozycja czynna była do 31 maja.
Dyżur na wystawie w Noc Muzeów pełnili Ewa Jankowiak i Andrzej Dudek.

Il. 1. Liczni zwiedzający ekspozycję filatelistyczną w „Nocy Muzeów - Gostyńska Noc w PRL-u”.
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Il. 2 Spotkanie u burmistrza Gostynia Jerzego Kulaka.

Il. 3. Podziękowanie dla Koła.
Andrzej Dudek

WYSTAWY W KRAJU
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Głogów 2016”, 8-10 kwietnia 2016.
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Głogów 2016” zorganizowana została w dniach 8 10.04.2016 r. jako wystawa konkursowa II stopnia o zasięgu międzynarodowym. Miejscem wystawy
było Muzeum Zamku w Głogowie, palmares miał miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury. Na wystawie
prezentowano 46 eksponatów wystawców dorosłych oraz 20 opracowań wystawców młodzieżowych.
Obok eksponatów krajowych, na wystawie prezentowano opracowania filatelistów z Białorusi, Czech,
Litwy, Słowacji i Ukrainy.

Jury wystawy pracowało pod kierunkiem kol. Przemysława Drzewieckiego. Sąd konkursowy przyznał
następujące wyróżnienia medalowe:
 wystawcy dorośli: DZ - 1; Z - 11; DPZ - 4; PZ - 15; DS - 5; S - 7; PS - 1; B - 2.
 wystawcy młodzieżowi: DPZ - 5; PZ - 4; DS - 4; S - 2; PS - 3; B - 2.
Grand Prix Wystawy uzyskał piękny eksponat kol. Andrzeja Kłosińskiego (Okręg Pomorski) Poczta
na ziemiach polskich w okresie kształtowania granic II Rzeczypospolitej 1919-1922. Nagrodę
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specjalną w klasie tematycznej wystawy otrzymał kol. Wojciech Muszyński (Okręg Wielkopolski) za
eksponat Jak poznawano ogrom wszechświata.
W klasie tradycyjnej prezentowano 3 eksponaty, z tego 2 z Polski. Obok znanego eksponatu kol.
Tadeusza Zawera (Okręg Wrocławski) Polska – Polen 1944-1952 pojawił się nowy eksponat kol.
Stanisława Walischa (Okręg Łódzki) - Poczta obozowa Oflagu II C – Woldenberg (80 pkt., Z).
Siedem eksponatów obejmowała Klasa Historii Poczty. W tej Klasie nowe opracowanie otrzymało
Wielką Nagrodę Honorową wystawy - 91 pkt., medal duży złoty. Kol. Andrzejowi Kłosińskiemu
należą się kolejne gratulacje za kolejny wspaniały eksponat!
Dwa eksponaty prezentowano w klasie całostek pocztowych. Na uwagę zasługuje opracowanie kol.
Bedricha Helma (Republika Czech) Poczta lotnicza radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec i NRD
1945-1955 (78 pkt., medal DPZ). Kol. Helm jest znany w świecie ze swoich eksponatów dotyczących
klasy aerofilatelistyki - w Głogowie pokazał interesujący eksponat areofilatelistyki na kartach
pocztowych.
W klasie tematycznej wystawiono 18 eksponatów. Większość z nich to opracowania znane
z poprzednich wystaw a ich oceny były porównywalne z wcześniejszymi ocenami. Dwa nowe
opracowania z Okręgu Wrocławskiego otrzymały 61 (S) i 57 (PS) punkty.
W klasie młodzieżowej oczywiście najlepszym eksponatem było opracowanie kol. Konrada
Andraczka (Okręg Warszawski) Uroki polskiej motoryzacji (88pkt., medal DPZ). Wystawca
rozbudował i znacząco zmienił swój eksponat przygotowując go na Światową Wystawę
Filatelistyczną w Nowym Jorku. Ogólnie klasa ta obejmowała wiele eksponatów na wysokim
poziomie, a medale duże pozłacane otrzymały także następujące opracowania:
Jagoda Gałusińska (Okręg Wałbrzyski) Polska kronika olimpijska (76 pkt.),
Szymon Krawiec (Okręg Wielkopolski) Polska i Polacy w czasie II wojny światowej 1939-1945 (82
pkt.),
Weronika Krajcer (Okręg Koszaliński) Przesyłki bezznaczkowe (82 pkt.),
Daniel Bieżyński (Okręg Wałbrzyski) Markofilia Poczty Polskiej (79 pkt.).
W klasie tej pojawił się jeden nowy eksponat, ale jego ocena była bardzo niska (49 pkt., medal B).
Trzynaście eksponatów obejmowała klasa eksponatów jednoekranowych. Najwyższe wyróżnienia
otrzymały eksponaty:
Vaclava Svobody (Republika Czech) Poczta w Chomutowie i jej stemple do roku 1916 - 82 pkt.,
medal Z;
Krzysztofa Lachowicza (Okręg Wrocławski) Ikonografia Kościuszkowska – 150. rocznica śmierci
Tadeusza Kościuszki - 81 pkt., medal Z.
W klasie tej 3 eksponaty wystawiano po raz pierwszy. Oto one:
Jerzy Gibek (Okręg Wałbrzyski) Polska – znaki opłaty pocztowej 1923-39 – wydawnictwa
propagujące sport (PZ71),
Adam Kęstowicz (Okręg Wrocławski) Oflag II E Neubrandenburg – ocenzurowane formularze
pocztowe (PZ79),
Jacek Kubczyk (Okręg Częstochowski) W kajdankach traktami pocztowymi Królestwa Polskiego
(PZ78).
Tak, więc te nowe eksponaty zostały wysoko ocenione.
Jak zwykle, wystawa była bardzo dobrze przygotowana. Organizatorzy jak zawsze, serdeczni,
gościnni. Szkoda tylko, że kol. Adam Kęstowicz zapowiedział, iż jest to ostatnia wystawa, jaką
organizował. Ale znając Adama trudno mi uwierzyć, aby swoją zapowiedź zrealizował.
Ludwik K. Malendowicz
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Pasjonujące dzieło Juliana Auleytnera „Poczta w Wielkopolsce 1919-1920”

Kol. Julian Auleytner, członek RPSL (Royal Philatelic
Society of London) oraz AEP (European Academy of
Philately), wiceprezes Polskiej Akademii Filatelistyki
znany jest z głębokich badań nad początkami poczty
w II Rzeczpospolitej Polskiej. W 2016 roku do
bogatego swego dorobku publicystycznego dodał nowe
dzieło o poczcie w Wielkopolsce w latach 1919-1920,
a więc w okresie Powstania Wielkopolskiego [2]. Jest
to logiczna kontynuacja wcześniejszej książki
o początkach Poczty Polskiej na Pomorzu w roku 1920
[1].
Autor - erudyta znany z niekonwencjonalnych ujęć
opracowywanych tematów uraczył nas dziełem
wybitnym i wysoce oryginalnym.
W oparciu o szeroką wiedzę dotyczącą tego okresu
działania Poczty Polskiej w Wielkopolsce oraz
głębokie analizy autor przedstawił opracowanie,
w którym często zamieszcza informacje pomijane we
wcześniejszym piśmiennictwie, ale również zamieszcza
najnowsze wiadomości, przykładowo o nowo
zidentyfikowanych cenzurach, w tym na kartach z raportami meteorologicznymi.
Za najważniejszą uważam wprowadzenie podziału organizacji i pracy Poczty Polskiej w czasie
Powstania Wielkopolskiego na 3 wyraźne okresy, co autor określa jako periodyzację. Pierwszy okres
kończy się na dacie pokoju w Trewirze (1919.02.16), drugi kończy się Traktatem wersalskim
(1919.06.28), natomiast trzeci okres kończy się 1920.01.10, a więc z momentem ratyfikacji tego
traktatu przez Niemców.
Książka ujęta jest w 12 rozdziałów. Drugi rozdział opisuje pocztę w czasie Powstania
Wielkopolskiego i jego kalendarium. W III rozdziale kol. Julian Auleytner szczegółowo opisuje
pocztę polową w Wielkopolsce, w kolejnym pocztę jeńców i internowanych w Wielkopolsce w 1919
r. To zagadnienie jest mało znane, a wiadomości przekazane przez autora mogą pobudzić badania tego
fascynującego tematu. Piąty rozdział obejmuje okres od rozejmu do Traktatu i uzupełniony jest
o szerokie kalendarium wydarzeń w Wielkopolsce po 16 lutym 1919 r.
Rozdział VI dzieła obejmuje trzeci okres działania Poczty w Wielkopolsce. Uzupełniony jest on
o odnośne kalendarium oraz podrozdziały o obiegu pocztowym wydania poznańskiego oraz
gnieźnieńskiego. Rozdział VII poświęcony jest poczcie w Wielkopolsce po 10 stycznia roku 1920,
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przy czym autor opisuje przesyłki pocztowe z terenów przejętych po styczniu 1920 r., listy
wartościowe oraz listy komisarzy niemieckich zwolnione od cenzury.
Do wyjątkowo ciekawych należą rozdziały VIII - poczta ambulansowa Wielkopolski oraz IX „Dokumentacja pocztowa od służby meteorologicznej z obszaru Wielkopolski 1919-1920”. Ten
ostatni powstał w oparciu o rewelacyjne materiały uzyskane przez kol. M. Miętusa w archiwach
niemieckich (Archiv des Deutschen Wetterdinstes in Offenbach).
Po tych rozdziałach następują kolejne - „Dwujęzyczny wykaz urzędów pocztowych Wielkopolski
w 1919 i 1920 r.”, „Taryfy pocztowe” oraz „Bibliografia”.
Na szczególne podkreślenie zasługuje wyjątkowo bogata dokumentacja prezentowana przez autora.
Obejmuje ona głównie przesyłki, najczęściej unikatowe, bardzo dobrze opisane w aspekcie
filatelistycznym. W opisywanym dziele brakuje mi jednak zbiorczego wykazu ilustracji cenzur, co
byłoby bardzo wygodne przy analizie nowego materiału dotyczącego Powstania Wielkopolskiego.
Jestem także pod wrażeniem wyjątkowo bogatego piśmiennictwa przywoływanego w recenzowanym
podręczniku. Kol. Julian Auleytner potrafił dotrzeć do najstarszych publikacji dotyczących Powstania
Wielkopolskiego, i to zarówno ogłaszanych w kraju jak i zagranicą (głównie Niemcy). Takie
podejście charakteryzuje klasę „Mistrza” oddającego głęboki ukłon swoim poprzednikom. W zakresie
publikacji filatelistycznych jest to raczej rzadko spotykane. Podobną cechą wykazali się koledzy
Bronisław Brzozowski i Jerzy Tokar w swoim dziele o polskich cenzurach korespondencji w latach
1918-1922 wydanym w roku 2002.
Podręcznik napisany jest równolegle w językach polskim i niemieckim, co znacznie poszerza jego
dostępność na rynku europejskim.
Liczące 324 strony dzieło jest pięknie wydane. Zasługuje ono na uwagę nie tylko filatelistów, ale
wszystkich zainteresowanych historią naszego kraju, naszego regionu.
Ludwik K. Malendowicz
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