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Od Redakcji
Kolejny zeszyt Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych zawiera wiele informacji o pracach
Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF jak i kół Okręgu. Piszemy o udziale filatelistów na Targach
Hobby 2016 oraz o III Poznańskim Sympozjum Filatelistycznym w Porażynie. Podajemy informacje
o tradycyjnym Dniu Znaczka w Rawiczu, o wystawie „Listonosz czy doręczyciel? Z kart historii
poczty na ziemiach polskich” w Gostyniu oraz o pracowitym grudniu filatelistów Koła Miejskiego
PZF w Lesznie. Cieszy informacja o lekcja filatelistyki w Borku Wielkopolskim. Z zadowoleniem
odnotowujemy wydanie znaczka pocztowego poświęconego prof. Gerardowi Labudzie oraz dwóch
kart pocztowych związanych z Poznaniem. Zamieszczamy wykaz datowników związanych
z Wielkopolską, a stosowanych w IV kwartale 2016 r.
Zeszyt zawiera także ostatnią część opracowania dotyczącą niezwykle interesujących cenzur
Powstania Wielkopolskiego, jakie pojawiły się na aukcji w Poczdamie, w roku 2014.
Zamieszczamy także informacje o pokazie eksponatu „Droga Karola Wojtyły do Watykanu”, KWF
„Dolny Śląsk – Oława – Wrocław, Europejska Stolica Kultury – 2016” oraz Filatelistycznych
Mistrzostwach Świata PHILATAIPEI 2016.
W dziale poświęconym tematyce piszemy o planie eksponatu Węglowodany żywności i napojów najistotniejsze składniki odżywcze ludzkości.
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, 2016.12.30
Zespół Redakcyjny WWF
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Z ŻYCIA OKRĘGU
Okręg Wielkopolski na Targach Hobby 2016 (22-23 październik 2016 r.)
Już po raz trzeci Okręg Wielkopolski miał możliwość zaprezentować się na corocznych Targach
Hobby. Ta duża, tradycyjnie odbywająca się na terenach Targów Poznańskich, impreza corocznie
przyciąga tłumy pasjonatów różnych dziedzin, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania
w uprawianiu swojego hobby.

Stoisko ZO Wielkopolskiego PZF oraz fragment prezentacji eksponatów filatelistycznych
Możliwość ustawienia w dniach 22 i 23 października 2016 roku naszego filatelistycznego stoiska
zawdzięczamy współpracy z p. Anną Plewa-Śróda, pełniącej w Poznaniu obowiązki Regionalnej
Koordynator ds. Filatelistyki Poczty Polskiej. Obok czerwonego namiotu Poczty prezentowaliśmy
literaturę filatelistyczna i katalogi. Ważnym elementem naszego stoiska były ekrany, na których
zaprezentowane zostały fragmenty najlepszych eksponatów naszych okręgowych wystawców,
zarówno z zakresu filatelistyki tematycznej jak i z historii poczty. Wielu zwiedzających
z zainteresowaniem zapoznawało się z przedstawianymi kartami wystawowymi i z udzielanymi przez
dyżurujących kolegów wyjaśnieniami dotyczącymi zasad budowy konkursowych eksponatów.
Wielkim powodzeniem, zwłaszcza wśród młodzieży
cieszył się filatelistyczny basen ze znaczkami
(ilustracja obok). Prawie półtorametrowej średnicy,
prawdziwy ogrodowy basen kąpielowy został
wypełniony (i stale, w miarę potrzeby, był
uzupełniany) znaczkami na wycinkach, przyciągając
młodych adeptów filatelistyki, ale także i osoby
dorosłe. Miło nam było, że w tej atrakcyjnej formie
promocji filatelistyki wśród dzieci i młodzieży
zaproponowanej
przez
panią
Koordynator,
wielkopolscy filateliści mieli także i swój udział –
część materiału w basenie pochodziła ze zbiórek
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wykonanych w kołach Okręgu bądź z indywidualnych darów kolegów-filatelistów. Mamy nadzieję, że
filatelistyczny basen uda się wspólnie zorganizować także w przyszłym roku. Do tego jednak
potrzebne jest systematyczne przekazywanie materiału filatelistycznego na wycinkach, o co już teraz
bardzo prosimy.
Maciej Kandulski
Fot. Mieczysław Rożek

III Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne w Porażynie(2016.11.11-13)
W dniach 11-13 listopada 2016 roku pałac w Porażynie gościł wykładowców i słuchaczy
Poznańskiego Sympozjum Filatelistycznego zorganizowanego już po raz trzeci przez Zarząd Okręgu
Wielkopolskiego PZF. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, Sympozjum cieszyło się dużym
powodzeniem i zgromadziło ponad siedemdziesięciu uczestników, którzy dojechali do Porażyna
z odległych nawet zakątków Polski. Organizatorzy z przyjemnością zauważyli, że znaczną część
przybyłych stanowiły osoby, które uczestniczyły we wszystkich dotychczasowych spotkaniach.

Il. 1. Uczestnicy Poznańskiego Sympozjum
Filatelistycznego Porażyn 2016

Il. 2. Dyskusja po wykładzie prof. dr. Juliana
Auleytnera

Zaproszenie do wygłoszenia referatów związanych z tegorocznym tematem Sympozjum – „Poczta
Polska po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku” – przyjęło dziesięciu prelegentów, którzy
w niemal godzinnych wystąpieniach przedstawili wiele ciekawych faktów i wyników swoich badań
dotyczących poczty okresu końca I wojny światowej. Po każdym wystąpieniu, a często i podczas
niego, była możliwość zadawania pytań, dyskusje prowadzone były także podczas kawowych przerw.
Wszyscy uczestnicy otrzymali, tradycyjnie już, płytę cd z prezentacjami towarzyszącymi wszystkim
wygłoszonym referatom oraz z interesującymi materiałami dodatkowymi. Wśród nich największe
zainteresowanie budziły artykuły z biuletynu Klubu „TEMATICA” oraz film pokazujący przebieg
ubiegłorocznego Sympozjum.
Powodzeniem cieszyły się także inne atrakcje towarzyszące Sympozjum: wielu uczestników brało
udział w spotkaniu wymiennym a przez cały czas konferencji można było zapoznawać się z literaturą
filatelistyczną – publikacjami książkowymi i czasopismami, które brały udział w Krajowej Wystawie
Literatury Filatelistycznej IŁAWA 2016. W sobotnie popołudnie pojawiło się w pałacu stoisko
Poczty Polskiej, oferującej m. in. okolicznościowy datownik. Uczestnicy mogli także wysłuchać
wystąpienia, podczas którego zaprezentowany został stary sprzęt pocztowy i opisane zostały jego
losy. Sympozjum było także okazją do odbycia przez sędziów PZF swojego dorocznego szkolenia.
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Il. 3. Na sympozjum prezentowano także wszystkie
eksponaty z Krajowej Wystawy Literatury
Filatelistycznej IŁAWA 2016.

Il. 4. Kol. Sławomir Tomków w starym
mundurze pocztowca.
Maciej Kandulski
Fot. Marek Sikora

Z KRONIKI OKRĘGU
IV kwartał 2016
2016.10.03. Rawicz. W „Starym Kinie” Domu Kultury w Rawiczu obchody Dnia Znaczka
zorganizowane przez Koło PZF. Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich
Wiadomości Filatelistycznych.
2016.10.10-11.12 Gostyń. Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu i Muzeum w Gostyniu
zorganizowali wystawę Listonosz czy doręczyciel? Z kart historii poczty na ziemiach polskich.
Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2016.10.08. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego.
2016.10.11-14. Poznań. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu, ul. Głogowska 147. Pokaz
filatelistyczny eksponatu kol. Tadeusza Stańczyka (Poznań) Droga Karola Wojtyły do Watykanu.
Szczegóły w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych.
2016.10.11. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Andrzej Słodziński (Opole) zaprezentował
eksponat Taka zwykła rzecz – most. Udział 15. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
2016.10.14-16. Apeldoorn (Holandia). WYSTAWA FILATELISTYCZNA POSTEX 2016
z udziałem eksponatów m. in. polskich. Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego PZF: Piotr
Zubielik za eksponat jednoekranowy Listy nadziei otrzymał 81 pkt. i medal duży pozłacany. Sędzią na
tej wystawie był kol. Marek Zbierski (Poznań)
2016.10.14-16. Apeldoorn (Holandia). WYSTAWA FILATELISTYCZNA POSTEX 2016
z udziałem eksponatów m. in. polskich. Klub Zainteresowań PZF TEMATICA zorganizował wyjazd
na wystawę, w którym, obok członków klubu, wzięli udział także jego sympatycy - w sumie 24 osoby.
Część z nich uczestniczyła w uroczystym posiedzeniu ARGE Polen, które obchodziło swoje
czterdziestolecie.
2016.10.21-26. Taipei (Tajwan). FILATELISTYCZNE MISTRZOSTWA ŚWIATA
I ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA PHILATAIPEI 2016 (PHILATAIPEI 2016
World Stamp Championship Exhibition). Udział kol. Janusza Jaskulskiego, który za eksponat
Wędkarstwo – moje hobby otrzymał 90 pkt. i medal złoty (klasa tematyczna).
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2016.10.21-26. Taipei (Tajwan). FILATELISTYCZNE MISTRZOSTWA ŚWIATA
I ŚWIATOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA PHILATAIPEI 2016 (PHILATAIPEI 2016
World Stamp Championship Exhibition). Kol. Marek Zbierski (Poznań) był aspirantem w jury
wystawy. Po pomyślnym przejściu aspirantury oraz odpowiednim egzaminie kol. Marek uzyskał
uprawnienia sędziego FIP (Międzynarodowej Federacji Filatelistyki) w zakresie filatelistyki
tematycznej. Serdeczne gratulacje od Redakcji WWF.
2016.10.25. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Tadeusz Stańczyk (Poznań) zaprezentował
eksponat Droga Karola Wojtyły do pontyfikatu. Udział 16. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
2016.10.21-11.04. Leszno. Koło PZF SPINKO zorganizowało w kościele pw. św. Krzyża w Lesznie
pokaz filatelistyczny Ochrzczony, to znaczy posłany. Na znakach pocztowych pokazano kraje,
w których misjonarki i misjonarze głoszą Słowo Boże. 23 października, w obchodzony po raz 90.
Światowy Dzień Misyjny, ks. proboszcz Zbigniew Rzeźnik w czasie głoszenia Słowa Bożego
i otwierając mini wystawę filatelistyczną nawiązał do wypowiedzi papieża Franciszka: „Kościół jest
wspólnotą światową – wspólnotą, która stale się rozwija, przede wszystkim w krajach Afryki, Azji,
Ameryki łacińskiej i Oceanii, gdzie kościół rozwija się najdynamiczniej. Wszystkie ludy i kultury
mają prawo do otrzymania orędzia zbawienia, które jest darem Boga dla wszystkich. Jest to tym
bardziej konieczne, gdy weźmiemy pod uwagę, jak wiele niesprawiedliwości, wojen, kryzysów
humanitarnych oczekuje dziś na rozwiązanie”. Wystawa zapoczątkowała Tydzień Misyjny i miała
charakter propagujący zbieranie znaczków wśród młodzieży i dzieci. Autorami wystawy byli
członkowie Koła PZF przy Spinko, Zdzisław Glapiak i Grzegorz Antoniak. Wystawę obejrzeli
parafianie z całego Leszna, bowiem informacja o tym wydarzeniu była podana w ogłoszeniach
duszpasterskich we wszystkich parafiach leszczyńskich. Z uwagi na dużą oglądalność termin
zakończenia wystawy przedłużono do 4 listopada br.
2016.10.26. Taipei (Tajwan). 74. Kongres Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (FIP). Kol.
Marek Zbierski (Poznań) był delegatem PZF na tym Kongresie.
2016.10.26-29. Oława. KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA „Dolny Śląsk – Oława –
Wrocław, Europejska Stolica Kultury – 2016”. Udział wystawców z Okręgu Wielkopolskiego PZF:
Andrzej Dudek (Gostyń) za eksponat Czekam na list od Ciebie Klementyno otrzymał medal
pozłacany (klasa eksponatów jednoekranowych, 73 pkt.); Piotr Zubielik (Poznań) za eksponat Listy
nadziei otrzymał medal złoty (klasa eksponatów jednoekranowych, 80 pkt.); Szymon Krawiec (Borek
Wlkp.) za eksponat Polska i Polacy w czasie II wojny światowej 1939-1945 otrzymał dyplom w
randze medalu dużego pozłacanego (klasa młodzieżowa, 79 pkt.).
2016.10.26-29. Oława. KRAJOWA WYSTAWA FILATELISTYCZNA „Dolny Śląsk – Oława –
Wrocław, Europejska Stolica Kultury – 2016”. Kol. Mieczysław Rożek (Poznań) był członkiem
sądu konkursowego wystawy.
2016.11.04-12.30. Opatówek (k. Kalisza). W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów
w Opatówku, Plac Wolności 18 wystawa kol. Romana Wikieła (Trzcianka) „Być narodowi
użytecznym” - Stanisław Staszic w filatelistyce. To już kolejna miejscowość, w której kol. Roman
Wikieł udostępnia swój interesujący zbiór społeczeństwu. Wcześniej były to m. in. Mosina,
Trzcianka, Czarnków, Piła, Od Redakcji WWF serdeczne gratulacje.
2016.11.05. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego.
2016.11.08. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Marek Zbierski (Poznań) zaprezentował eksponat
jednoekranowy Przesyłki gazetowe w Polsce 1918-1924.W drugiej części spotkania kol. Zbierski
podzielił się wrażeniami z Filatelistycznych Mistrzostw Świata i Światowej Wystawy Filatelistycznej
PHILATAIPEI 2016. Udział 16. osób. Gościliśmy 2. kolegów z Okręgu Koszalińskiego PZF. Jak
zwykle, żywa dyskusja.
2016.11.22. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Koledzy Maciej Kandulski i Ryszard Prange (Poznań)
przedstawili zagadnienie Badania tematyczne walorów. Udział 18. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
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2016.11.24. Borek Wielkopolski. W Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły p. Anna PlewaŚróda, koordynator ds. filatelistyki z ramienia Poczty Polskiej S.A. przeprowadziła zajęcia
popularyzujące filatelistykę. Więcej w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich
Wiadomości Filatelistycznych.
2016.12.03. Poznań. Dom Kultury „Na Skarpie”. Ogólnopolskie spotkanie wymienne organizowane
przez Koło Poznań Miasto im. Jana Witkowskiego.
2016.12.03. Poznań. W gościnnej sali Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Poznaniu, ul.
Kramarska 2, odbyło się kwartalne spotkanie Klubu „Święty Gabriel”, w którym uczestniczyło ponad
15 osób z całego kraju.
2016.12.06. 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. Paolo Guglielminetti (Włochy) „Niedokończona sieć. Historia
kolei afrykańskich”. Udział 10. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
2016.12.12. Leszno. Członkowie Koła PZF w Lesznie przekazali uczniom z Zespołu Szkół nr 2
w Lesznie osiem bogatych kolekcji znaczków pocztowych. Znajdują się one w klaserach, są
posegregowane tematycznie. Dotyczą m.in. historii Polski, papieża Jana Pawła II, kultury i sztuki,
świata roślin i zwierząt oraz sportu. Znaczki pochodzą ze zbiorów filatelistów, którzy ze względu na
wiek i brak kontynuatorów wśród najbliższych, postanowili przekazać je młodzieży szkolnej do celów
dydaktycznych. Więcej w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości
Filatelistycznych.
2016.12.15. Leszno. Tradycyjne świąteczne spotkanie Koła PZF podsumowujące cały bogaty rok
2016. Jak zwykle, odbyło się ono w sali sesyjnej leszczyńskiego Ratusza. W spotkaniu uczestniczyli
członkowie koła i zaproszeni goście: Adam Mytych - I z-ca prezydenta miasta Leszna, Zenon Jóźwiak
- kierownik delegatury UW, Ewa Kożuchowska - naczelnik Poczty Polskiej Leszno 1, Katarzyna
Henczak - asystent Poczta Polska Leszno 1, Anna Plewa-Śróda - koordynator ds. filatelistyki Poczta
Polska z Poznania. Więcej w dalszej części niniejszego zeszytu Wielkopolskich Wiadomości
Filatelistycznych.
2016.12.20. Poznań. W sali poczty, Poznań, ul. Kościuszki 77 (budynek byłej Dyrekcji Okręgu
Poczty) spotkanie szkoleniowo – dyskusyjne. Kol. Mieczysław Rożek (Poznań) przedstawił:
Bożonarodzeniowe całostki Portugalii. Udział 15. osób. Jak zwykle, żywa dyskusja.
Listopad 2016
Ukazał się kolejny (nr 25), opracowany przez kol. Leszka Wincenciaka informator Koła PZF przy
Chodzieskim Domu Kultury w Chodzieży. Jest to „Informator 2016”, o 4. stronach, w tym 2.
kolorowych, nakład 70 szt. W informatorze krótki komentarz autora o jubileuszowym numerze,
wykres przedstawiający zmieniającą się (niestety malejącą) liczbę członków Koła od roku 1990, plan
emisji znaczków pocztowych na rok 2017, opracowanie o wybranych kasownikach
okolicznościowych Chodzieży i okolic. Gratulacje dla Prezesa i członków Koła.
Grudzień 2016
Ukazał się kolejny, nr 128 Informatora Klubowego Święty Gabriel. Zeszyt obejmuje 28 stron druku
(z okładkami), cały wydany w kolorze. W numerze znajdujemy opracowania: „Międzynarodowa
Wystawa Sztuki Filatelistycznej „San Gabriele” autorstwa Danilo Bogoni, „Historia Joachima
i Anny” autorstwa Ligii Michalak, „Święty Brat Albert - 100. rocznica śmierci 1916-2016” Jerzego
Dudy, „Walory filatelistyczne w Muzeum św. Maksymiliana Kolbego w japońskim Niepokalanowie
w Nagasaki” - autorstwa ks. Jarosława Wąsowicza SDB.
W zeszycie ponadto znajduje się szereg opracowań kol. Bogdana Michalaka: „Madonny Kresowe”,
„Światowe Dni Młodzieży”, „Papież Jan Paweł II”, „Święci i błogosławieni wyniesieni na ołtarze
przez Jana Pawła II”, Całość uzupełnia „Kronika Klubu” oraz nekrologi śp. Zdzisława Biadasza oraz
śp. Edmunda Jankowskiego. Kolejny ciekawy zeszyt - gratulacje dla wydawcy i autorów.
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Grudzień 2016
Ukazał się kolejny zeszyt - nr 17 Biuletynu Klubu Zainteresowań PZF Filatelistów Tematyków.
W biuletynie obejmującym 56 stron oraz kolorową okładkę zamieszczono szereg opracowań
i informacji. Znajdujemy w nim, m. in.: „Pracą do sukcesów” (Marek Zbierski); „Drodzy Czytelnicy,
członkowie Klubu TEMATICA” (Ryszard Prange); „Kronika towarzyska” (w niej: Nasza aktywność
i sukcesy oraz Nowi członkowie Klubu TEMATICA”); „Filatelistyczna wycieczka do Apeldoorn”
(Ryszard Prange); „Wspaniały debiut” (Ryszard Prange); „Wodny znak znaku pocztowego – element
eksponatu tematycznego. (4) Krzyże niezwiązane z regaliami” (Ludwik K. Malendowicz); „Tematyka
na świecie” (Ryszard Prange); „Ostatnio kupiłem Całostka reklamowa z 1899 roku” (Ryszard
Prange); „Eksponaty Mistrzów. Gołębie – Duża różnorodność w środowisku naturalnym –
Udomowione i podziwiane przez człowieka (Lutz König)” (Ryszard Prange); „Materiał filatelistyczny
z zasobów archiwalnych” (Marek Zbierski); „Skojarzenia – sposób na polepszenie eksponatu”
(Wojciech Wojtyra); „Kryterium oceniania (5) – Tytuł i plan” (Ryszard Prange); „Walory
niewłaściwe” (Ryszard Prange); „Zbyt zimna woda może być niebezpieczna. Bądź ostrożny.”
Wykorzystanie V-maili i airgrafów w eksponacie tematycznym” (Marek Zbierski); „Badania
tematyczne walorów. Reklama na bankowym formularzu wpłaty” (Ryszard Prange); „Mała
specjalizacja” (Ryszard Prange). Jak zawsze, bardzo ciekawy zeszyt - gratulacje dla autorów.

Z ŻYCIA KÓŁ
Tradycyjny Dzień Znaczka – Rawicz 2016 (3 października 2016)
Członkowie
Koła
Polskiego
Związku
Filatelistów
w
Rawiczu
spotkali
się
3 października „W Starym Kinie” Domu
Kultury, w ramach obchodów Dnia Znaczka.
W dorocznym świętowaniu wzięło udział liczne
grono członków stowarzyszenia. Uczestniczył
w nim również kol. Janusz Jęsiak – członek
Głównej Komisji Rewizyjnej PZF w Warszawie,
a
także
członek
Zarządu
Okręgu
Wielkopolskiego PZF. Przedstawił decyzję
w sprawie nadania honorowych odznak PZF za
szczególny wkład bezinteresownej pracy
rawickim działaczom. Złotą Honorową Odznakę
otrzymał Kolega Maciej Smakulski, a brązowe –
Koleżanki Eugenia Walczak i Agnieszka
Pierzchlewicz.
W spotkaniu wziął udział również Burmistrz
Gminy i Miasta Rawicz – Grzegorz Kubik, który
osobom wyróżnionym odznakami, a także najaktywniejszym członkom rawickiego koła: Koledze
Tomaszowi Derlatce i Koleżance Jeanette Jarczewskiej wręczył upominki w postaci albumu
związanego z 90. rocznicą utworzenia w mieście Korpusu
Kadetów.
Profesor Jacek Jarczewski – Dyrektor Muzeum Ziemi
Rawickiej, zaprezentował audiowizualny materiał
promujący
działalność
ogólnopolskiego
klubu
zainteresowań TEMATICA. Natomiast Dyrektor Domu
Kultury – Dariusz Taraszkiewicz – częstował wszystkich
uczestników wspaniałą kawą z pianką i słodyczami.
Swoimi doświadczeniami wymienili się: Przyjaciele Koła
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PZF w Rawiczu – Włodzimierz Bobrowski, prezes filatelistów w Śremie oraz Tadeusz Pawłowski,
wieloletni były Burmistrz Rawicza. Pani Anna Plewa-Śróda pełniąca funkcję Regionalnego
Koordynatora ds. Filatelistyki Poczty Polskiej w Biurze Marketingu i Filatelistyki w Poznaniu
wręczyła wszystkim zebranym „niespodzianki” w postaci karnetów wydawnictw pocztowych.
Dyskusję na temat „Teraźniejszość i przyszłość” z bardzo interesującymi głosami i wnioskami
poprowadził Prezes Koła w Rawiczu – Stefan sr Skrzypek.
Na ilustracjach obrazki ze spotkania.
Marta Hamielec

Wystawa „Listonosz czy doręczyciel? Z kart historii poczty na ziemiach polskich”.
Gostyń (2016.10.10-11.12)
W poniedziałek, 10 października 2016 roku w sali wystaw czasowych gostyńskiego Muzeum
dokonano otwarcia wystawy „Listonosz czy doręczyciel? Z kart historii poczty na ziemiach polskich”,
o czym informował ciekawy plakat (il. 1. poniżej).
Doszła ona do skutku dzięki uprzejmości kilku
kolekcjonerów -- Andrzeja Dudka, Marka
Hałasa, Mariusza Sobeckiego, Sławomira
Tomków i Przemysława Wawrzyniaka.
Formalnymi organizatorami ekspozycji byli:
Koło Polskiego Związku Filatelistów im.
Wacława Boratyńskiego w Gostyniu i Muzeum
w Gostyniu. Zaproszenie organizatorów na
udział w otwarciu przyjęli m.in.: prof. Maciej
Kandulski – prezes Zarządu Okręgu
Wielkopolskiego PZF, Teresa Jabłońska –
przedstawiciel Regionu Sieci w Poznaniu, Anna
Plewa-Śróda – koordynator ds. filatelistyki
Regionu Sieci w Poznaniu, dr Alfred Siama –
przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego,
Jerzy Kulak – burmistrz Gostynia, Małgorzata
Wika-Konieczna – dyrektor Zespołu Szkół
w Brzeziu, Kazimierz Wołodźko – naczelnik
Urzędu Poczty Polskiej w Gostyniu, dr
Zbigniew Kulak, ks. prałat Artur Przybył,
Krzysztof Kasprolewicz – były dyrektor Rejonu
Poczty Polskiej
w
Lesznie, Andrzej
Wawrzyniak – były nadleśniczy Nadleśnictwa
Piaski, Włodzimierz Bobrowski – prezes Koła
PZF w Śremie, Zdzisław Glapiak – prezes Koła
Spinko w Lesznie. Na wystawie znalazły się
eksponaty pokazujące dawną działalność
Poczty Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu. Były dawne skrzynki pocztowe,
kasowniki i pieczęcie, plombownice, telefony, teleks, wagi i zegary pocztowe, mundur pocztowca,
czapki i jego niegdyś główny środek transportu – rower, tablice z nazwami instytucji pocztowych i ich
rangi, walory pocztowe. Nie zabrakło też podstawowego wyposażenia dawnego okienka pocztowego.
Wystawa była czynna do 12 listopada 2016 roku.

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 53, rok 2016

129

Il. 2. Otwarcie wystawy „Listonosz czy doręczyciel? Z kart historii poczty na ziemiach polskich”.

Il. 3-4. Fragmenty prezentacji eksponatów pocztowych.

Il. 5. Dyskusjom na wystawie nie było końca.
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Robert Czub, Fot. Maciej Gaszek
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Pracowity grudzień leszczyńskich filatelistów
Członkowie Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie koniec roku zaliczają do
bardzo udanych. Co najmniej dwa wydarzenia zasługują na uwagę. Dwunastego grudnia 2016 r.
przekazali uczniom z Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie osiem bogatych kolekcji znaczków pocztowych.
Znajdują się one w klaserach i są posegregowane tematycznie. Dotyczą m.in.: historii Polski, papieża
Jana Pawła II, kultury i sztuki, świata roślin i zwierząt oraz sportu. Znaczki pochodzą ze zbiorów
filatelistów, którzy ze względu na wiek i brak kontynuatorów wśród najbliższych, postanowili
przekazać je młodzieży szkolnej do celów dydaktycznych.

Il. 1. Spotkanie z młodzieżą

Il. 2. Organizatorzy spotkania

Przekazanie zbiorów było połączone ze spotkaniem filatelistów z uczniami klasy 1c. Doświadczeni
pasjonaci: Tadeusz Posikata, Tadeusz Nawrocki, Kazimierz Kucharzak i Czesław Jankowski, wraz
z prezesem Koła Miejskiego PZF w Lesznie, Lechem Woźnym, przedstawili historię powstania
poczty, pisania listów i wprowadzenia znaczków. Pieczę nad zbiorami będzie sprawowało Koło
Historyczno-Wojskowe działające w Zespole Szkół, kierowane przez nauczyciela Krzysztofa Handke,
który zapewnił, że zbiory będą należycie zabezpieczone i regularnie prezentowane. Okazją będą różne
wydarzenia związane z historią Polski, Leszna czy imprezami kulturalnymi i sportowym.
Informacje o spotkaniu ukazały się w:
www.telewizjaleszno.pl: Teleobserwator z 15.12.2016 r. „Cenne zbiory przekazane II LO”
www.leszno24.pl: aktualności z 12 grudnia 2016 „Filatelistyczny akcent w ZS nr 2”
Drugim ważnym wydarzeniem było świąteczne spotkanie, podsumowujące cały bogaty rok 2016.
Odbyło się ono w Sali Sesyjnej leszczyńskiego Ratusza. W spotkaniu uczestniczyli członkowie koła
i zaproszeni goście: Adam Mytych – I zastępca prezydenta miasta Leszna, Zenon Jóźwiak – kierownik
delegatury UW, Ewa Kożuchowska – naczelnik Urzędu Pocztowego Leszno 1, Katarzyna Henczak –
asystent Urzędu Pocztowego Leszno 1 oraz Anna Plewa-Śróda z Biura Filatelistyki Poczty Polskiej
z Poznania.
W pierwszej części spotkania chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego w tym roku długoletniego
prezesa Koła — Edmunda Jankowskiego (+15.07.2016).
W mijającym roku z okazji 90. rocznicy urodzin Edmunda Jankowskiego i Józefa Młocka filateliści
leszczyńscy wprowadzili do obiegu pocztowego okolicznościowe karty pocztowe, koperty i znaczki
spersonalizowane „MójZNACZEK” oraz zorganizowali poczty specjalne: szybowcową (czerwiec)
i balonową (wrzesień).
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Następnie prezes Lech Woźny mówił o planach na przyszłość. Filateliści leszczyńscy podejmują
starania o wydanie przez Pocztę Polską znaczka z okazji 100. rocznicy powrotu Leszna do macierzy,
która obchodzona będzie 17 stycznia 2020 roku. Projekt znaczka ma opracować artysta plastyk
Wojciech Akuszewski. Filateliści chcą też uczcić 470 rocznicę nadania Lesznu praw miejskich przez
króla Zygmunta I Starego, która przypada w 2017 r., 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego
i nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Leszna (1928). W planach mają też świętowanie 65-lecia
istnienia Koła PZF w Lesznie, które powstało w 1952 r. Z tych okazji wydane zostaną
okolicznościowe: znaczki spersonalizowane „MójZNACZEK”, karty pocztowe, koperty oraz stemple
podkreślające ww. wydarzenia.
Podczas świątecznego spotkania wręczone zostały medale Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk. Filateliści otrzymali je za współpracę przy organizacji 210. rocznicy przyjazdu Jana Henryka
Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do Poznania. Medale odebrali: Sławomir Tomków, Lech Woźny,
Tadeusz Posikata. Na zdjęciu także Józef Młocek, Anna Plewa-Śróda i Janusz Jęsiak, przewodniczący
Głównej Komisji Rewizyjnej PZF, członek Koła Miejskiego PZF w Lesznie.
Następnie uczestniczący w spotkaniu goście i filateliści składali sobie życzenia świątecznonoworoczne, dzielili się opłatkiem, spożywali świąteczne potrawy, śpiewali kolędy. Wszyscy
uczestnicy spotkania otrzymali prezenty od „gwiazdora”. Były to karnety wydawane przez Pocztę
Polską z okazji wprowadzenia do obiegu pocztowego nowych znaczków.

Il. 3.Migawki ze świątecznego spotkania filatelistów Koła Miejskiego PZF w Lesznie.
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Informacje o spotkaniu ukazały się w:
www.telewizjaleszno.pl: Teleobserwator z 20.12.2016 r. „Filateliści w świątecznych
nastrojach”
Gazeta ABC: z 28.12.2016 r. „Pracowity grudzień filatelistów” (Lidia Matuszewska)
Lech Woźny
Fotografie: archiwum Koła Miejskiego PZF w Lesznie

Lekcja filatelistyki w Borku Wielkopolskim (2016.11.24)
Na zaproszenie p. Reginy Kot,
nauczycielki ze Szkoły Podstawowej
im. Władysława Jagiełły w Borku
Wielkopolskim, 24 listopada 2016
roku
p.
Anna
Plewa-Śróda,
koordynator
ds.
filatelistyki
z ramienia Poczty Polskiej S.A.
przeprowadziła
zajęcia
popularyzujące
filatelistykę.
W zajęciach uczestniczył także kol.
Andrzej Świdurski, opiekun MKF
w tym mieście (il. 1. - obok).
Udział w zajęciach wzięli uczniowie
trzech klas trzecich. Zagadnienia
filatelistyczne zostały przybliżone
dzieciom poprzez wykład, pokaz
i zabawę. Pani Anna przedstawiła historię znaczka pocztowego, pokazała różnego rodzaju znaczki,
kartki i inne walory filatelistyczne. Dzieci uczyły posługiwać się pęsetą i lupą, uczyły się także
układania znaczków w klaserach. W trakcie zabawy jej uczestnicy układali puzzle w kształcie
znaczka. Na koniec każde z dzieci otrzymało mały filatelistyczny upominek. W cieszących się dużym
zainteresowaniem zajęciach uczestniczyło 60. dzieci.

Il. 2. Zadowoleni uczestnicy
filatelistyki” w Borku Wlkp.

„lekcji

Andrzej Świdurski
Zdjęcia: Władysław Hałas i Regina Kot
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ZNACZEK POCZTOWY
Osiągnięcia nauki polskiej - prof. Gerard Labuda oraz palatium i kaplica Mieszka I na
Ostrowie Lednickim.

Dwudziestego dziewiątego października 2016 r. do obiegu weszło 6 znaczków serii „Osiągnięcia
nauki polskiej” wydanych w arkusiku. Wszystkie z nich mają nominał 2,50 zł. Na znaczku Fi 4727
przedstawiono znakomitego profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Gerarda
Labudę i schematyczny rysunek palatium i kaplicy Mieszka I na Ostrowie Lednickim.

Znaczek Fi 4727

Arkusik sprzedażny

Nakład każdego znaczka - 180 000 szt., arkusze sprzedażne - 6 różnych znaczków (3x2), format
znaczka 54 x 54 mm. Znaczki drukowano rotograwiurą, na papierze fluorescencyjnym. Projektowała
je Aleksandra Pietrzak.
Bogumił Ciesielski

KARTY POCZTOWE
Karta pocztowa Cp 1761 „550. rocznica II pokoju toruńskiego”
Dnia 19 października 2016 r. została wprowadzona do obiegu karta pocztowa, na której
przedstawiono:
- na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A: fragment obrazu Mariana Jaroczyńskiego* „II Traktat
toruński”, przedstawiający moment podpisania aktu,
- na ilustracji: obraz M. Jaroczyńskiego „II Traktat toruński”. Obraz ten pochodzi ze zbiorów
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, co zaznaczono w opisie karty („…obraz pochodzi ze
zbiorów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”).
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Kartę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową na kartonie
białym, w nakładzie 10.000 sztuk. Autorem projektu karty jest Agata Tobolczyk.

Karta pocztowa Cp 1761
*Marian Jaroczyński (ur. 24 lipca 1819 w Toruniu, zm. 14 stycznia 1901 w Poznaniu), polski malarz,
rzeźbiarz i grafik. Po studiach przez kilka lat pracował w Kórniku. W 1846 r. przeniósł się do
Warszawy, potem do Torunia. W styczniu 1849 r. był reprezentantem Kórnika na zjeździe Ligi
Polskiej w Kórniku, wkrótce na stałe osiadł w Poznaniu. Prowadził zakład litograficzny, był
nauczycielem rysunków w gimnazjum realnym oraz kierownikiem Wieczorowej Szkoły Rysunków
i Modelowania (założonej w 1865 przez Towarzystwo Przemysłowe w Poznaniu).
Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Jaroczyński (dostęp: 2016.10.20)

Karta pocztowa Cp 1764 „ORP POZNAŃ”
Jedenastego listopada 2016 r. wprowadzono do obiegu 3 karty pocztowe serii „Miasta - Okręty” (Cp
1762-1764). Na karcie Cp 1764 przedstawiono:
- na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,00 zł): zdjęcie przedstawiające nocny widok Starego
Rynku w Poznaniu,
- na ilustracji: zdjęcie Okrętu Marynarki Wojennej „ORP Poznań”.
Kartę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową na kartonie
białym, w nakładzie 10.000 sztuk. Autorem projektu karty jest Agata Tobolczyk.

Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, tom 53, rok 2016

135

Karta pocztowa Cp 1764
ORP Poznań – polski okręt transportowo-minowy typu Lublin. Banderę podniesiono na nim 8 marca
1991 roku. Okręt wchodzi w skład 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych w Świnoujściu,
należącym do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Okręt przeznaczony jest do transportu żołnierzy desantu
ze sprzętem i pojazdami, stawiania min morskich (jednorazowo zabiera 130 min) oraz ewakuacji
ludzi. Od 2003 roku okręt nosi Herb Miasta Poznań, nadany z okazji XIII rocznicy podniesienia
Bandery Marynarki Wojennej.
Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/ORP_Pozna%C5%84 (dostęp: 2016.11.11)
Bogumił Ciesielski

DATOWNIKI
Datowniki okolicznościowe - IV kwartał 2016
2016.10.09. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okrągły otwarty z treścią: „XVI Dzień Papieski
„Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia 09.10.2016 Poznań 2”. W środku rysunek papieża
świętego Jana Pawła II. Projektantem datownika jest Marcin Jackowski.
2016.10.15. UP 55-120 Oborniki Śląskie. Datownik prostokątny z treścią: „160. rocznica
otwarcia linii kolejowej Wrocław - Poznań. Dworzec kolejowy w Obornikach Śl. z 1856 r.
15.10.2016 Oborniki Śląskie”. Na ilustracji dworzec. Projektantem datownika jest Artur Marsy.
2016.10.18. UP 63-700 Krotoszyn 1. Datownik okrągły otwarty z następującą treścią.
„LUDWIK
DANIELAK
1909-1939.
UCZESTNIK
WALK
O
WOLNOŚĆ
I NIEPODLEGŁOŚĆ 18.10.2016 KROTOSZYN 1” W środku wizerunek Ludwika Danielaka.
Projektantem datownika jest Krzysztof Nawrocki.
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2016.10.21. UP 63-400 Ostrów Wielkopolski 1. Datownik półkolisty z napisem: „130 –
LECIE BUDYNKU POCZTY 1886-2016 OSTRÓW WLKP.1 (pod kreską) 21.10.2016”.
W środku rysunek budynku poczty. Projektantem datownika jest Marek Galarowicz.
2016.10.22. UP 63-400 Ostrów Wlkp. 1. Datownik okrągły otwarty z napisem: „VIII
Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich 22.10.2016 Ostrów Wlkp. 1”.
W środku wizerunek świętego Jana Pawła II. Projekt Marina Jackowskiego.
2016.10.22. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okrągły otwarty z napisem: „RODZINNY
WEEKEND NA TARGACH Z POCZTĄ POLSKĄ 22.10.2016 POZNAŃ 2”. W środku rysunek
rodziców z dzieckiem. Projektantką datownika jest Izabela Grzelka.

2016.10.23. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okrągły otwarty z napisem: „RODZINNY
WEEKEND NA TARGACH Z POCZTĄ POLSKĄ 22.10.2016 POZNAŃ 2”. W środku rysunek
rodziców z dzieckiem. Projektantką datownika jest Izabela Grzelka.
2016.10.28. UP 60-700 Poznań 2. Datownik kwadratowy pół otwarty z napisem: „90 LAT
POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA TRAWIE 28.10.2016 POZNAŃ 2”. W środku logo
PZHT. Projektantem datownika jest Jakub Chomicz.
2016.10.28. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okrągły zamknięty z następującą treścią:
„KOMENDANT POZNAŃSKIEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ W LATACH 1954-1986 /
ODSŁONIĘCIE POMNIKA płk poż. Józefa Dobosza 28.10.2016 POZNAŃ 2”. W środku
wizerunek komendanta. Projekt datownika wykonał Tomasz Wiśniewski.
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2016.11.11. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okrągły, otwarty z napisem „MIASTA –
OKRĘTY 11.11.2016 POZNAŃ 2”. W środku herb miasta Poznania. Projektantką datownika (i kart
pocztowych) jest Agata Tobolczyk.
2016.11.11. UP 60-700 Poznań 2. Datownik prostokątny zamknięty z następującą treścią:
„Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne. Poczta Polska 25 hal. POCZTA POLSKA PO
ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 ROKU 11.11.2016 Poznań 2 s.t.”. Projektantem
datownika jest Sławomir Tomków.
2016.11.16. UP 60-700 Poznań 2. Datownik okrągły otwarty z następującą treścią: „Targi
Wyposażenia Kościołów, Przedmiotów Liturgicznych i Dewocjonaliów Sakralia 16.11.2016
POZNAŃ 2”. W środku logo Targów Sakralia. Projekt datownika przygotowała Agnieszka
Fornalkiewicz.

Kazimierz Krawiarz

POCZTA SPECJALNA
Poczta Strażacka z okazji odsłonięcia pomnika płk. poż. Józefa Dobosza.
Poznań 2016.10.28. Wyciąg z regulaminu.

Regulamin „Poczty Strażackiej” organizowanej w dniu 28.10.2016 z okazji odsłonięcia Pomnika płk.
poż. Józefa Dobosza Komendanta Poznańskiej Szkoły Pożarniczej w latach 1954 - 1986 (wyciąg).
1. Organizatorami "Poczty Strażackiej" są: Stowarzyszenie Inżynierów i techników Pożarnictwa
Oddział Wielkopolski, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator
ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Poznań 2.
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2. „Poczta Strażacka” zostanie zorganizowana w dniu 28 października 2016 r. z okazji odsłonięcia
Pomnika płk. poż. Józefa Dobosza Komendanta Poznańskiej Szkoły
Pożarniczej w latach 1954 - 1986. Start nastąpi na trasie: stoisko
okolicznościowe Urzędu Pocztowego Poznań 2 zorganizowane w Szkole
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - Urząd Pocztowy
Poznań 9. Przewóz przesyłek nastąpi wozem strażackim IVECO
EUROCARGO GBA 2,5/16 250-23 na terenie miasta Poznania.
3. Do przewozu „Pocztą Strażacką” 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 Strażacką” po ich przygotowaniu, w tym
prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/
przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27 października 2016 roku na adres: Urząd
Pocztowy Poznań 2, ul. Głogowska 17, 60-700 Poznań 2 z dopiskiem na kopercie „Poczta
Strażacka”.
6. Przesyłki przeznaczone do przewozu „Pocztą Strażacką” będą również przyjmowane w dniu 28
października 2016 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym na terenie Szkoły Aspirantów
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
7. Przesyłki dopuszczone do przewozu „Pocztą Strażacką” zostaną ostemplowane datownikiem
okolicznościowym z hasłem „KOMENDANT POZNAŃSKIEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ
W LATACH 1954 - 1986 ODSŁONIĘCIE POMNIKA płk poż. Józef Dobosz”.
8. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą Strażacką” po ich opracowaniu w Urzędzie
Pocztowym Poznań 2 zostaną przetransportowane na stoisko okolicznościowe.
9. Przesyłki przygotowane do przewozu „Pocztą Strażacką” pracownicy Urzędu Pocztowego Poznań 2
obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - celem przewiezienia ich
„Pocztą Strażacką” na wyznaczonej trasie.
10. Po przewiezieniu „Pocztą Strażacką” przesyłki zostaną przekazane - upoważnionej osobie celem
ich przekazania pracownikom Urzędu Pocztowego Poznań 9, gdzie zostaną ostemplowane
datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: PRZEWIEZIONO Wozem
Strażackim GBA 2,5/16 250-23. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek „Pocztą Strażacką” odpowiada Szkoła
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds.
Filatelistyki w Poznaniu i Region Sieci w Poznaniu.
12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w dniu 18 października 2016 r.

źródło: Poczta Polska
Opracował Jerzy Fischer
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Polska cenzura korespondencji w Wielkopolsce w 1919 roku.
Aukcja w Poczdamie w 2014 r. (III)
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.
Pleszew
(Pleschen)
List z obiegu,
ofrankowany
według aktualnej
wewnętrznej taryfy
niemieckiej,
ostemplowany
niemieckim
stemplem
pocztowym
PLESCHEN
(Pleszew) z
17.4.1919 z
dopisem przez
adresata „Offen”
(otwarty - czyli na
poczcie nadany,
jako otwarty). Stempel lokalnej cenzury poczty „Cenzura wojskowa / na powiat pleszewski”.
Stempel znany tylko w kilku egzemplarzach.

Pniewy (Pinne)
List stemplowany nadal używanym niemieckim stemplem pocztowym PINNE (Pniewy) z 20.2.1919
do Berlina. Lokalny stempel cenzury polskiej „Dozwolone / Cenzura / poczty w Pniewach”.
Stempel jest znany tylko w kilku egzemplarzach. Wg [1], znak cenzury rzadko lub bardzo rzadko
spotykany.
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Rakoniewice
(Rakwitz)
List ze stemplem
pocztowym
RAKWITZ (BZ.
POSEN)
(Rakoniewice) z
13.4.1919 z polskim
lokalnym stemplem
cenzury „Cenzura
poczty
w Rakoniewicach”.

Raszków (Raschkow)
List z obiegu, z uwagi na brak stempla pocztowego niemiecki znaczek typu Germania unieważniony
ręcznie. Lokalny polski stemplem cenzury „Dozwolone ! / KONTROLA POCZTY / w Raszkowie”.
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Skalmierzyce (Skalmierschütz)
Niemiecka karta pocztowa ze stemplem SKALMIERZYCE11.3.1919. Przerobiony poniemiecki
stempel pocztowy SKALMIERSCHÜTZ na SKALMIERZYCE, w którym pozostała litera „N”
(Nachmittag czyli popołudniu). Stempel polskiej lokalnej cenzury korespondencji „Cenzura Poczty /
Skalmierzyce”.

Strzelno (Strelno)
Kartka z niemieckim stemplem pocztowym STRELNO (Strzelno) z 3.4.1919 do Lipska. Polski
stempel cenzury lokalnej „K” = „Kontrola”, znany w kilku egzemplarzach. Wg [1], znak cenzury
rzadko lub bardzo rzadko spotykany.
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Szamotuly (Samter)
Kartka i list odpowiednio ofrankowane według aktualnej wewnętrznej taryfy pocztowej Niemiec,
stemplowana SAMTER 17.2.1919 lub 16.3.1919. Okrągłe stemple cenzury „CenZura wojskowa /
Poczta Szamotuly” (list) oraz ten sam stempel, ale już poprawiony na kartce „Cenzura wojskowa /
Poczta Szamotuly” z małą literą „z”.
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Szubin (Schubin)
List urzędowy do Kcyni
(Exin), wolny od opłaty,
ze stemplem ramkowym
„Frei lt. Avers. Nr. 21 / ...
Fr Amtsgericht” (Wolny
od opłaty przez zlecenie
nr 21 / Sąd Grodzki),
akceptowany przez pocztę
polską. List jest
ostemplowany
niemieckim stemplem
pocztowo-służbowym
„Korona / Orzeł /
SCHUBIN” z lutego 1919
r. Polska lokalna cenzura
„Cenzurowano /
w Szubinie”.
Szubin 1 lutego 1919 został ponownie przejęty przez niemiecką grupę „Bromberger Selbstschutz”
(Samoobrona Bydgoska), ale już 4 lutego Niemcy zostali wyparci z Szubina przez polskich
powstańców. Z niemiecką samoobroną Szubin opuścił także niemiecki kierownik poczty, zabierając
ze sobą klucz do sejfu, w którym m.in. przechowywano niemieckie znaczki obiegowe i stemple
pocztowe. Dlatego też do momentu powrotu kierownika poczty w Szubinie przez pewien okres
stosowano tylko ten niemiecki służbowo-pocztowy stempel.

Wągrowiec (Wongrowitz)
Karta z niemieckim stemplem pocztowym ZELICE (Zelice) z 3.7.1919 i polskim lokalnym stemplem
cenzury „CENZURA w Wągrówcu”.
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Wolsztyn
(Wollstein)
„Sprawa
pocztowa”
wolna od opłaty
do Stuttgartu,
ostemplowana
z ciągle
stosowanym
niemieckim
stemplem
pocztowym
WOLLSTEIN
(BZ. POSEN)
(Wolsztyn)
z 11.4.1919.
Z lewej
dotychczas nieznany stempel polskiej lokalnej cenzury w Wolsztynie „Kontroler poczty”.

Wronki
(Wronke)
List nadany
zgodnie
z wewnętrzną
taryfą
niemiecką 15
Pfennigów
(znaczek typu
„Germania”),
ostemplowany
niemieckim
stemplem
pocztowym
NEUBRÜCK
(WARTHE)
(Wartosław,
powiat
Szamotuły)
z 29.8.1919
oraz lokalną polską cenzurą „CENZURA / POCZTA WRONKI”.

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 53, rok 2016

145

WYSTAWY I POKAZY W OKRĘGU, TAKŻE ORGANIZOWANE PRZEZ
CZŁONKÓW OKRĘGU
Pokaz eksponatu kol. Tadeusza Stańczyka Droga Karola Wojtyły do Watykanu
(Poznań 2016.10.11-14)
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr
Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu, ul. Głogowska 147.
W dniu 11 października 2016 r. Pani Agnieszka Mikołajczak otworzyła w szkole wystawę
zatytułowaną „Droga Karola Wojtyły do Watykanu”, autorstwa Pana Tadeusza Stańczyka. Wystawa
ta została opracowana z myślą o pogłębieniu wiedzy o życiu i działalności Karola Wojtyły, jeszcze
zanim został Papieżem – o ile wszyscy znają postać Ojca Świętego Jana Pawła II, o tyle o życiu
Karola Wojtyły do momentu Konklawe i Jego wyboru na Papieża - wiemy z reguły znacznie mniej.
Prezentowany na wystawie zbiór filatelistyczny, opracowano w formie zbliżonej do życiorysu. Jest to
zbiór tematyczny oparty na znakach pocztowych, które bezpośrednio lub pośrednio dokumentują
życie i działalność Karola Wojtyły od momentu urodzenia w 1920 roku aż do Konklawe i wyboru
Karola Wojtyły na Papieża w 1978 roku.
Zbiór składa się z 8 ram, po 9 kart każda, ukazujących łącznie ponad 350 znaków pocztowych (w tym:
pojedynczych znaczków, arkuszy znaczków, kartek pocztowych ze stemplami okolicznościowymi
oraz pojedynczych frankatur - mechanicznych nadruków na kopertach). Zbiór ogląda się zgodnie
z numeracją kart (poziomo od lewej do prawej strony ramy wystawowej). Plan zbioru oraz tytułowe
opisy kart są przewodnikiem po zawartości zbioru. Co ważne i ciekawe – zbiór ten nie tylko się
ogląda, ale również czyta, ponieważ jego narracja oparta jest na fragmentach kazań, homilii i listów
pasterskich bp Karola Wojtyły, które zostały wkomponowane adekwatnie do czasów i zdarzeń
przedstawionych w zbiorze.
Niniejsze opracowanie przedstawiła p. Agnieszka Mikołajczak podczas otwarcia wystawy w szkole,
w dniu 11.10.2016 r.
Przedruk z: http://www.gloszp.pl/akademia-kultury-i-sztuki/520-droga-karola-wojtyly-do-watykanu11-10-2016 (dostęp 2016.10.12)

Na następnej stronie fotografie z pokazu udostępnione przez kol. Tadeusza Stańczyka
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WYSTAWY KRAJOWE
KWF „Dolny Śląsk – Oława – Wrocław, Europejska Stolica Kultury – 2016”
(2016.10.26 – 29).
KRAJOWĄ WYSTAWĘ FILATELISTYCZNĄ „Dolny Śląsk –
Oława – Wrocław, Europejska Stolica Kultury – 2016”
(2016.10.26 – 29) zorganizowano z okazji obchodów Europejskiej
Stolicy Kultury – Wrocław 2016 oraz Roku Henryka
Sienkiewicza w Polsce. Była to wystawa II stopnia. Część
konkursową wystawy zlokalizowano w Oławskim Ośrodku
Kultury, natomiast część pozakonkursowa miała być
prezentowana w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we
Wrocławiu. Szkoda, że ta część ekspozycji nie została
zrealizowana.
W klasie konkursowej wystawy prezentowano 58 opracowań,
w tym znajdowały się eksponaty wystawców z Białorusi i Ukrainy. W poszczególnych klasach
wystawiono następującą liczbę eksponatów: TR - 3; HP - 3; CP - 1; TEM 11 (w tym 1 nowy); JE - 7
(w tym 1 nowy) oraz MŁ - 33 (w tym 17 nowych) (za nowe eksponaty uważam te, które po raz
pierwszy pojawiły się na wystawach stopnia II lub wyższych).
Grand Prix wystawy otrzymał kol. JerzyLehmann (O. Opole) za eksponat Ostemplowania przesyłek
z Rejencji opolskiej latach 1740-1867 (medal DZ, 88 pkt.). Najwyższe wyróżnienia w pozostałych
klasach otrzymali: Tadeusz Zawer(O. Wrocław) za eksponat Polska 1944-1952 (klasa tradycyjna,
medal Z, 81 pkt.); Andrzej Kijowski(O. Wrocław) za opracowanie Strzelectwo (klasa tematyczna,
medal Z, 81 pkt.); Andrzej Kłosiński(O. Pomorski) za eksponat Poczta na Wileńszczyźnie w okresie
kształtowania granic II Rzeczypospolitej 1918-1922 (klasa eksponatów jednoekranowych, medal Z,
84 pkt.) oraz Szymon Krawiec (O. Wielkopolski) za Polacy w czasie II wojny światowej 1939-1945
(klasa młodzieżowa, medal DPZ, 79 pkt.).
Z analizy eksponatów konkursowych wynika, iż organizatorom nie udało się - z małymi wyjątkami pozyskać znaczących eksponatów. Przykładowo, w klasie tematycznej prezentowano eksponaty
ocenione na 46 - 50 pkt! Na wystawie ponad połowę eksponatów stanowiły opracowania
młodzieżowe, co należy zapisać na duży plus dla organizatorów.
Oceny eksponatów prezentowanych w Oławie zasadniczo nie odbiegały od wcześniejszych
wyróżnień. Klasa tradycyjna obejmowała 3 eksponaty, wśród nich niezawodna Polska 1944-1952 kol.
Tadeusza Zawera. Podziwiam zapał wystawcy - w swoich notatkach mam wykaz 45. wystaw (II
stopnia i powyżej), w których brał udział. Zresztą, moim zdaniem, eksponaty polskich znaków
pocztowych winny być prezentowane na wszystkich naszych wystawach.
Klasa historii poczty również obejmowała 3, znane już eksponaty. W klasie tematycznej (11
eksponatów) pojawiło się 1. nowe opracowanie, które otrzymało 61 pkt. (medal srebrny). Uwagę
zwracają oceny 2. eksponatów. Pierwszy z nich w roku 2015 został oceniony na 66 pkt., na obecnej
wystawie otrzymał zaś 56 pkt. Inny eksponat, na jednej z wystaw w br. otrzymał 66 pkt., zaś na
omawianej 75.
W klasie eksponatów jednoekranowych prezentowano 7 eksponatów, w tym wspomniany powyżej
kol. Andrzeja Kłosińskiego. Jak zwykle, kol. Kłosiński zawsze pokazuje coś oryginalnego
i fascynującego.
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Zasadniczą część eksponatów stanowiły opracowania młodzieżowe. Klasa ta była wyjątkowo
ciekawa, bowiem na 33 eksponaty, 17 po raz pierwszy pojawiło się na wystawie II stopnia. Spośród
wcześniej wystawianych eksponatów jeden - w porównaniu z ubiegłoroczną oceną uzyskał aż 10 pkt.
więcej - wystawcy należy pogratulować takiego postępu.

Wejście oraz ogólny widok wystawy
Z obowiązku kronikarskiego podaję oceny nowych eksponatów:
Burzyńska Zuzanna (O. Wrocław) Świat zwierząt, 55 pkt., medal posrebrzany (w tym przypadku
pragnę podkreślić, iż eksponat z identycznym tytułem, ale innym nazwiskiem był prezentowany
na wystawach OŁAWA 2005 oraz OŁAWA 2006).
Dygas Jeremi (O. Świętokrzyski) W leśniczówce u mojego taty, 60 pkt., medal srebrny,
Hanuszewicz Jagoda (O. Wrocław) To właśnie Dolny Śląsk, 56 pkt., medal posrebrzany,
Hanuszewicz Jagoda (O. Wrocław) Wybitni Polacy, 55 pkt., medal posrebrzany,
Komorowska Wanessa (O. Wrocław) Sport moją pasją 48 pkt., medal brązowy,
Marsy Mateusz (O. Wrocław) Spacerkiem po Europejskiej Stolicy Kultury 2016, 65 pkt., medal duży
srebrny,
Makaś Zofia (O. Wrocław) Przez Karkonosze pieszo…, 74 pkt., medal pozłacany,
Miszczak Michał (O. Wrocław) Taniec jako sposób wyrażania emocji, 58 pkt., medal posrebrzany,
MKF nr 42 w Oławie (O. Wrocław) Domowi przyjaciele, 55 pkt., medal posrebrzany,
MKF nr 6 (O. Wrocław) Dyscypliny sportowe, 60 pkt., medal srebrny,
MKF nr 6 Oława (O. Wrocław) Spacerkiem po Oławie, 54 pkt., medal brązowy,
MKF nr 80 (O. Wrocław) Wyścig Pokoju, 56 pkt., medal posrebrzany,
Myszka Wiktor (O. Świętokrzyski) A wszystko zaczęło się w samym sercu rodziców, 64 pkt., medal
srebrny,
Rura Mikołaj (O. Wrocław) Szachy, 55 pkt., medal posrebrzany,
Sadecka Katarzyna (O. Koszaliński) Królowa sportu, 62 pkt., medal srebrny,
Wiszenko Kamila Eliza (O. Warszawa) Wczoraj zabawa dzisiaj zawody sportowe, 61 pkt., medal
srebrny,
Wolczyk Iwona (O. Bydgoszcz) Wstrzymał słońce ruszył ziemię-siłacz z Torunia, 65 pkt., medal
duży srebrny.
A więc wśród debiutantów mamy medal pozłacany - gratulacje dla wystawczyni.
Ludwik K. Malendowicz
Fot. Mieczysław Rożek
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WYSTAWY MIĘDZYNARODOWE
Filatelistyczne Mistrzostwa Świata PHILATAIPEI 2016 (2016.10.21-26).

PHILATAIPEI 2016 „World Stamp Championship” Exhibition to kolejne 4. Filatelistyczne
Mistrzostwa Świata. Jak nazwa wskazuje, odbyła się ona w stolicy Tajwanu Taipei.
Zorganizowano ją w 120. rocznicę powstania poczty „Chunghwa Post”, co znajduje swoje odbicie
w logo wystawy. Chińskie „郵” to poczta, napis stosowany od momentu powstania wspomnianej
poczty „Chunghwa”.
Wystawa odbywała się w „World Trade Center” w Taipei, a zorganizowana została przez Federację
Filatelistów Tajwanu, pocztę „Chunghwa” oraz Radę Rozwoju Handlu Zagranicznego Tajwanu. Jak
podaje komisarz PZF kol. Krzysztof Piwko, obejmowała ona 2428 ekranów wystawowych.
Zgodnie ze statutem FIP, honorowym przewodniczącym jury był Prezydent FIP Tay Peng Hian
(Singapur). Konsultantem - seniorem sądu był znany Surajit Gongvatana (Tajlandia). Prezydentem
sądu konkursowego był Michael M. Y. Ho (Tajwan) a sekretarzem Peter McCann (USA). Jury liczyło
37. członków, 5. ekspertów oraz 8. aspirantów, wśród nich kol. Marek Zbierski.
W mistrzostwach świata brało udział 18 znanych eksponatów. Trzy pierwsze miejsca zajęli:
Mistrz: Prakob Chirakiti (Tajlandia) z eksponatem Klasyczny Syjam. Pierwsze wydanie,
Drugim był Walter Britz (Urugwaj) z eksponatem Urugwaj: Wczesne wydania z XIX wieku (18561862),
Trzecim był Geza Homonnay (Węgry) z eksponatem Aspekty historii poczty pierwszego wydania
Węgier.
Wielką Nagrodę Międzynarodową otrzymał William Kwan (Hong Kong) za eksponat Hong Kong:
projekty, próby, wzory i inne materiały archiwalne (LG97). Natomiast Wielką Nagrodę Narodową
otrzymał Chen Yu-An (Tajwan) za opracowanie Przedruki z okresu II wojny światowej znaczków
Republiki Chin (LG96).
Za najlepszy eksponat młodzieżowy uznano opracowanie Chen Yin-Si (Tajwan) Karty pocztowe
Republiki Chin - wczesne wydania (1912-1915) (LV88).
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Szczegółowe wyniki tradycyjnych klas konkursowych prezentowanych na Filatelistycznych
Mistrzostwach Świata PHILATAIPEI 2016 przedstawia poniższa tabela:

LG
G
LV
V
LS
S
SB
B
Suma
LG+
G%

TR

HP

AE

AS

REV

PS

16
22
23
19
8
4

10
29
37
16
7
1

2
3
7
4
1

1
2
6
4
3

1
5
7
1
1
1

92
41

100
39

17
29

-

16
19

16
37

TE
M
1
12
17
9
5
6
3
1
54
23

CM
-

MŁ

14
12
21
9
4
6
66

LIT
3
7
20
32
35
22
8
1
128
7

SUM
A
34
80
131
97
81
43
15
8
489
23

Dla przypomnienia, medale: LG – duży złoty, G – złoty, LV – duży pozłacany, V – pozłacany, LS –
duży srebrny, S – srebrny, SB – posrebrzany, B – brązowy; D – dyplom; CP – zaświadczenie
uczestnictwa. Klasy: TR – tradycyjna, HP – historii poczty, AE – aerofilatelistyka, AS –
astrofilatelistyka, REV – znaki fiskalne, PS – całostki pocztowe, TEM – tematyczna, CM –
maksimafilia, MŁ– młodzieżowa, LIT – literatura. LG+G% - procent eksponatów wyróżnionych
medalem złotym i dużym złotym w danej klasie.
Na PHILATAIPEI 2016 liczba klasycznych eksponatów bez literatury wynosiła 361 (w Nowym Jorku
było to 567). Spośród wszystkich klasycznych eksponatów konkursowych (wraz z literaturą) 23%
zostało wyróżnionych medalami złotymi i dużymi złotymi. Jest to znacznie mniej niż na ŚWF NEW
YORK 2016 (38%). Spośród prezentowanych eksponatów wyróżnienia od medalu V i powyżej
otrzymało 70%, w Nowym Jorku było to 82% wszystkich eksponatów. Jak zwykle, najwyższe
wyróżnienia uzyskały eksponaty w klasach TR, HP i PS. Na uwagę zasługuje fakt, że regulamin
PHILATAIPEI 2016 nie przewidywał klas astrofilatelistyki oraz maksimafilii.
W klasie eksponatów jednoekranowych prezentowano 75 opracowań, którym przyznawano tylko
punkty. W poszczególnych klasach wystawiono: TR – 24 eksponaty (oceny od 68 do 92 pkt.); HP –
29 (63-93); PS – 2; AE – 4; ASTRO - 2; REV – 2; TH – 12 (60-88). W klasie tej było kilka
transferów, które nie wpłynęły na ogólną liczbę eksponatów.
Ponadto na wystawie prezentowano klasę „modern” - czyli filatelistyki współczesnej, w której
przedstawiono 11 opracowań. Eksponaty oceniano na medal, a wyniki oceny przedstawiają się
następująco: LV – 1; V - 4; LS - 4; S – 2.
Dodając do liczby eksponatów „klasycznych” eksponaty „nieklasyczne” [75 (klasa JE) + 11
(współczesne) + 18 (klasa mistrzowska] otrzymujemy liczbę 593 eksponaty.
Nasi wystawcy uzyskali następujące wyróżnienia:
Sławomir Chabros (O. Warszawski) za eksponat Legiony Polskie 1914-1917 - 87 pkt. i medal duży
pozłacany (klasa historii poczty);
Roman Okniński (O. Warszawski) za eksponat Działalność poczty w Królestwie Galicji i Lodomerii
do 1914 r. - 87 pkt. i medal duży pozłacany (klasa historii poczty);
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Janusz Jaskulski (O. Wielkopolski) za eksponat Wędkarstwo moje hobby - 90 pkt. i medal złoty
(klasa tematyczna);
Roman Okniński (O. Warszawski) za eksponat Stempel numerowy "1" Królestwa Polskiego - 90 pkt.
(klasa eksponatów jednoekranowych);
Krzysztof Witek (O. Warszawski) za eksponat Majdanek - korespondencja obozowa - niemy świadek
tragicznych losów więźniów - 86 pkt. (klasa eksponatów jednoekranowych);
Konrad Andraczek (O. Warszawski) za eksponat Uroki polskiej motoryzacji - 85 pkt. i medal duży
pozłacany (klasa młodzieżowa),
Janusz Manterys (O. Beskidzki) za książkę Austro-węgierskie poczty polowe na ziemiach polskich
w czasie I wojny światowej - 86 pkt. i medal duży pozłacany (klasa literatury).
Na PHILATAIPEI 2016 prezentowano tylko 1 eksponat wystawcy zagranicznego, a dotyczący
polskich znaków pocztowych. Było to opracowanie Ross Marshalla (Nowa Zelandia) Polska poczta
sądowa. Za ten jednoekranowy eksponat wystawca uzyskał 85 pkt.
Komisarzem PZF wystawy PHILATAIPEI 2016 był kol. Krzysztof Piwko (O. Warszawski).
Ludwik K. Malendowicz

Filatelistyczne Mistrzostwa Świata PHILATAIPEI 2016(2016.10.21-26).
Eksponaty tematyczne.

Na
Filatelistycznych
Mistrzostwach
Świata
PHILATAIPEI 2016 prezentowano 54 klasyczne
eksponaty tematyczne oraz 12 tematycznych eksponatów
jednoekranowych.
Klasyczne eksponaty uzyskały następujące wyróżnienia:
LG – 1; G – 12; LV – 17; V – 9; LS – 5; S – 6; SB – 3; B
– 1.
Tylko jeden eksponat klasy tematycznej otrzymał medal
duży złoty (w nawiasach wyróżnienia na wcześniejszych
wystawach FIP). Jest to opracowanie:
MEUWIS, Michel (Belgia) Proszę, zapoznaj mnie z literaturą francuską [BELGICA 2006 – G90;
ECTP 2007 – 87 pkt.; ECTP 2011 – 93 pkt.; INDONESIA 2012 – G93; ECTP 2013 - G94;
PHILATAIPEI 2016 - LG95].
Dwanaście eksponatów zostało wyróżnionych medalem złotym. Oto one:
BATS, Willy (Belgia) Autobus [BRASILIANA’93 - V80; MOSKWA'97 - V83;
PHILEXFRANCE’99 – V80; ESPANA 2000 – V82; BELGICA 2001 – V81; EURO-CUPRUM
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2001 - V83; ECTP 2007 – 81 pkt.; ECTP 2007 – 90 pkt.; ISRAEL 2008 – LV88; PORTUGAL
2010 - LV86; PHILATAIPEI 2016 - G90]
DELAEY, Yannick (Belgia) Koleje żelazne. Potrzebujemy was [POLSKA’93 - V80; BANGKOK’93
– LV85; MOSKWA'97 - G92; ISRAEL 98 - G91; CHINA’99 – LG95; BELGICA 2001 – G90;
PHILAKOREA 2002 – LG95; BANGKOK 2003 – LG95; ECTP 2006 - 95 pkt.; ECTP 2008 – 94
pkt.; PHILATAIPEI 2016 - G93]
DELIZOICOV-NETO, Demetrio (Brazylia) Znacząca obecność (o roślinach, LKM) [INDIPEX 2011
– V83; INDONESIA 2012 – V83; AUSTRALIA 2013 - LV87; BRASILIANA 2013 - G90;
PHILAKOREA 2014 - LV89; PHILATAIPEI 2016 - G90]
ETHERINGTON, Jim (Wielka Brytania) 1940: desperacki rok Brytanii [IBRA 2009 – G90; ITALY
2009 - G90; ECTP 2015 - LV89; PHILATAIPEI 2016 - G92]
GARCIA, Miguel (Urugwaj) Latarnie morskie: wieże obserwacyjne wybrzeża [PHILANIPPON’01 –
V80; CHINA 2009 – LV87; PHILANIPPON 2011 – G92; BRASILIANA 2013 - G92;
PHILATAIPEI 2016 - G91]
HO, I-Hung (Tajwan) Węglowodany żywności i napojów - najważniejsze źródła odżywiania dla ludzi
[AUSTRALIA 2013 - 92 G; PHILATAIPEI 2016 - G92]
JASKULSKI, Janusz (Polska) Wędkarstwo – moje hobby [ECTP 2008 – 84 pkt.; BULGARIA 2009
LV85; ANTWERPIA 2010 – LV85; INDIPEX 2011 – G90; ECTP 2011 – 86 pkt.; INDONESIA
2012 – G90; BRASILIANA 2013 - LV87; PLANETE TIMBRE PARIS 2014 - LV88;
SINGAPORE 2015 - G91; PHILATAIPEI 2016 - G90]
JIMENEZ, Bernard (Francja) Od kamienia do biżuterii [PHILATAIPEI 2016 - G90]
KATSUI, Akinori (Japonia) Telefony. Życie A.G. Bella i co on pozostawił aktualny Historia telefonu
- od telegrafu do digitalizacji [PHILANIPPON’01 – V83; ESPANA 06 – LV85; LONDON 2010
– LV88; PHILANIPPON 2011 – LV86; AUSTRALIA 2013 - G92; BRASILIANA 2013 - G92;
NY 2016 - G93; PHILATAIPEI 2016 - G91]
LEE, Linda Joy (Australia) Magia kwiatów [SINGAPORE 2004 – V82; EFIRO 2008 – LV88;
PORTUGAL 2010 – G90; PHILANIPPON 2011 – LV88; THAILAND 2013 - G91;
BRASILIANA 2013 - G91; ECTP 2015 - G90; NY 2016 - G90; PHILATAIPEI 2016 - G90]
MIRALLES, María Teresa (Hiszpania) Pielęgniarstwo: dla opieki, nauki i komfortu [AUSTRALIA
2013 - 76 LS; BRASILIANA 2013 - V83; PHILAKOREA 2014 - LV85; MALAYSIA 2014 - V81;
ECTP 2015 - LV85; PHILATAIPEI 2016 - G91]
SOLLAS, Bjorn G. (Norwegia) Albrecht Duerrer – produkt i model swoich czasów [GENOVA’92 V82; ISRAEL 98 - LV87; IBRA’99 - LV88; CHINA’99 – LV89; ESPANA 2000 – G90;
BELGICA 2001 – LV86; BRNO 2005 – LV87; BELGICA 2006 – LV86; EFIRO 2008 – G90;
BULGARIA 2009 - G90; PORTUGAL 2010 - G90; INDONESIA 2012 – G91; AUSTRALIA
2013 - G91; BRASILIANA 2013 - G90; SINGAPORE 2015 - G91; NY 2016 - LV89;
PHILATAIPEI 2016 - G90]
Jak widzimy, w tej grupie wyróżnień znalazł sie po raz pierwszy wystawiany eksponat kol. Bernarda
Jimeneza (Francja), skąd inąd znanego wystawcy oraz sędziego filatelistycznego. Na uwagę zasługuje
znaczący wzrost oceny eksponatu o pielęgniarstwie. Cieszy kolejny medal złoty kol. Janusza
Jaskulskiego - czwarte złoto na 5. wystawie światowej to naprawdę wspaniałe osiągnięcie.
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W grupie eksponatów wyróżnionych medalem dużym pozłacanym (17) znalazł się 1 eksponat, który
po raz pierwszy otrzymały tak wysokie wyróżnienia. Awanse niektórych opracowań tej grupy są
zaskakujące. Oto grupa tych eksponatów:
CHENDAWAN, Teguh (Indonesia) Jestem samochodem [INDONESIA 2012 - LS76; MALAYSIA
2014 V80; PHILATAIPEI 2016 - LV88]
DIAZ, Luis-Fernando (Kostaryka) Od atrakcyjności do ostracyzmu. Historia tytoniu. [INDIPEX
2011 – V82; PHILATAIPEI 2016 - LV88]
HERRMAN, Daniel (Francja) Olimpizm - nieustająca walka o nowości [PLANETE TIMBRE
PARIS 2014 - V81; ECTP 2015 - V81; SINGAPORE 2015 - LV86; NOTOS 2015 - V80;
PHILATAIPEI 2016 - LV86]
JUARI, Sitatag (Indonesia) Jestem motylem: Piękne skrzydła w różnych środowiskach
[INDONESIA 2012 - LS75; MALAYSIA 2014 V82; PHILATAIPEI 2016 - LV88]
PAQUET, Jacques (Belgia) Katedra gotycka – pomiędzy bogiem a ludźmi [ECTP 2013 - V80;
PLANETE TIMBRE PARIS 2014 - LS75; SINGAPORE 2015 - V83; PHILATAIPEI 2016 LV85]
RHODES, Mike (Australia). Kwestia energii [BANGKOK’93 – V84; CHINA’99 - V80; MALAYSIA
2014 - V81; PHILATAIPEI 2016 - LV88]
WANG, Chin-Ren (Taiwan) Opowieść o kulturze Shengxiao [PHILATAIPEI 2016 - LV87].
Wśród 9. eksponatów wyróżnionych medalem pozłacanym znalazły się nowe opracowania, którymi
są:
HANDOYO, Herman Yoseph (Indonezja) Legenda o ostatnich gigantach na ziemi [PHILATAIPEI
2016 - V82]
HANDOYO, Jusak Johan (Indonezja) Statek - sposób transportu na wodzie [PHILATAIPEI 2016 V80]
JAIN, Pragya (India) Mahatma Gandhi - życie w służbie dla ludzkości [PHILATAIPEI 2016 - V83]
W klasie eksponatów tematycznych jednoekranowych znalazły się opracowania, które śmiało
możnaby zrealizować na 5. ekranach. Przykładami niech będą tytuły niektórych z nich: Życie papugi
dla mnie; Znaki zodiaku: bogowie, gwiazdy, herosi; Ochryd - miasto UNESCO, czy też Drzewo
oliwne. Z ciekawszych tytułów to: Historyczna świątynia Machu Picchu oraz Od Glyph
(przedhiszpańskie pismo składające się z wyrytych w kamieniu znaków) do komputera
personalnego (edukacja w Meksyku).
Analiza wyników medalowych klasy tematycznej wskazuje, iż oceny były porównywalne z ocenami
osiąganymi na wcześniejszych wystawach. Tak więc, mała liczba wyróżnień dużych złotych i złotych
spowodowana jest małą liczbą najlepszych eksponatów zgłoszonych na wystawę.

Ludwik K. Malendowicz
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Eksponat ze złotymi medalami na wystawach FIP, ale ten plan!
Na dwóch Światowych Wystawach Filatelistycznych - AUSTRALIA 2013 oraz PHILATAIPEI 2016
medale złote, z liczbą punktów 92 uzyskał eksponat Węglowodany żywności i napojów najistotniejsze składniki odżywcze ludzkości opracowany przez wystawcę z Tajwanu I-Hung Ho.
Rzadko spotykany temat i wysokie oceny wzbudziły moje zainteresowanie. Udało mi się pozyskać
planu tego eksponatu, na podstawie którego mógłbym zorientować się o podejściu autora do tego
bardzo szerokiego zagadnienia. Plan ten „przeszedł” moje oczekiwania. Na pierwszej stronie autor
zamieszcza wprowadzenie, na drugiej plan. Oto one:
Węglowodany żywności i napojów - najistotniejsze składniki odżywcze ludzkości
Uzależnieni od żywności możemy żyć w świecie. Ludzie zwykle mówią „Chleb jest podstawą życia”.
W wielu podstawowych produktach żywnościowych węglowodany są najistotniejszymi składnikami
utrzymującymi życie. Są one powszechnie wytwarzane z dwutlenku węgla i wody przez zielone
rośliny. Z nich wytwarzana jest w organizmach energia i tłuszcze. Ogólnie, do węglowodanów zalicza
się cukry proste, disacharydy (dwucukry), wielocukry oraz skrobię. Wiele węglowodanów
wykorzystywanych jest jako główne źródło żywności, słodyczy, przypraw i napojów.
Ten eksponat ukazuje uprawy związane z produkcją węglowodanów, podstawowe produkty
zawierające węglowodany, posiłki, przyprawy i słodycze, napoje zawierające węglowodany
i węglowodany przetworzone, ich relacje ze zdrowiem ludzi oraz interakcje z ludźmi. Wierzę, że po
obejrzeniu tego eksponatu pozostanie z Tobą słodki smak.
Na karcie tytułowej autor zamieścił niezaakceptowany przez De La Rue esej z rysunkiem znaczka
Stanu Północnej Afryki (Sudan) z roku 1895.
Po powyższym wstępie następuje właściwy plan:
Wstęp - transformacja do ery węglowodanów, jako głównego składnika żywności
1. Mitologia, legendy, religia
1.1. Mitologia, niezapisane - chiński smok, róg szczęścia, Afrodyta i Ateny, Ceres
1.2. Religia i zapisy - Księga Rodzaju i cudy Jezusa, historie, eucharystia
1.3. Legendy - wilczyca i Romulus i Remus, Wilhelm Tell, Marianna
1.4. Baśnie - baśnie Grimma
2. Uprawa węglowodanów
2.1. Niezbędne elementy - warunki fotosyntezy
2.1. Tradycyjne metody upraw - orka, siew, nawadnianie i nawożenie
2.3. Zapobieganie chorobom i szkodnikom - strategie, akcje zapobiegania powszechnym szkodnikom
2.4. Zbieranie plonów - styl tradycyjny
2.5. Współczesne uprawy - mechanizacja, wykorzystywanie osiągnięć nauki
2.6. Hodowla zwierząt - mleczarstwo, pszczelarstwo
3. Uprawa głównych produktów zawierających węglowodany
3.1. Ryż - uprawa, gatunki azjatycki i afrykański
3.2. Pszenica - powszechne gatunki
3.3. Kukurydza - ogólnie
3.4. Różnorodne rośliny zawierające skrobię - orzeszki ziemne, proso, maranta trzcinowa
3.5. Świeże owoce w żywieniu/z punktu widzenia odżywiania się, zawartości i typu: ananasy, cytrusy,
pomarańcza, oliwki, daktyle, banany, winogrono, jabłka
3.6. Trzcina cukrowa i sacharoza - obszary uprawy, uprawa i produkcja
3.7. Różnorodne źródła cukrów - buraki cukrowe, syrop klonowy, słód
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4. Główne produkty i posiłki zawierające węglowodany
4.1. Żywność z ryżu - posiłki z ryżu gotowanego
4.2. Posiłki mączne - mąka i skrobia, wypiek chleba
4.3. Zboże - śniadania ze zboża i mączki dla dzieci
4.4. Mleko i nabiał - mleko ludzkie, produkty mleczne z bydła
5. Powszechne przyprawy i desery
5.1. Przyprawy - produkty z pomidorów, miód, ocet winny, algi i laminaryna, dżemy owocowe
i konserwanty
5.2. Słodycze - cukierki
5.3. Desery - biskwity i ciasteczka
6. Napoje zawierające węglowodany lub ich przetwory
6.1. Kakao - ziarno, przetwarzanie, mielenie
6.2. Soki owocowe - wytwarzane ze świeżych owoców
6.3. Napoje bezalkoholowe
6.4. Piwo - piwo słodowe, browary, napój w okresie globalizacji
6.5. Napoje alkoholowe - wino, aperitify, wina musujące i szampan, spirytus destylowany, koniaki
i winiaki
7. Węglowodany i zdrowie
7.1. Węglowodany związane z próchnicą zębów - etiologia i zapobieganie, higiena jamy ustnej
7.2. Choroby metaboliczne - cukrzyca
7.3. Wielocukry dla zdrowia - grzyby
7.4. Węglowodany związane z bakteriami - higiena zapobiegawcza, recepty
7.5. Kawa dla zdrowia - trawienie i odnowa
7.6. Fitness i dieta dla kontroli masy ciała - otyłość, ćwiczenia obniżające masę ciała
8. Co czyni człowiek w odniesieniu do żywności zawierającej węglowodany
8.1. Rozwój gotowania - narzędzia do gotowania, sposoby gotowania, gastronomia
8.2. Festiwale i uroczystości - festiwale, Halloween, wieczór wigilijny i św. Mikołaj, wieczór
sylwestrowy, walentynki, urodziny
8.3. Wystawy - ukazujące współczesną technologię upraw roślin wykorzystywanych dla żywności
8.4. Od odkrywczych podróży do wymiany - odkrycia zapoczątkowały wymiany
8.5. Handel produktami zbożowymi szlakami morskimi
8.6. Żywność zawierająca węglowodany w czasie wojny i rewolucji - przykłady, od głodu do
rewolucji
8.7. Uwalnianie ludzi od głodu efektywnymi strategiami - pytania i działania
8.8. Prawidłowe działania mające na celu utrzymanie bogatego świata - ochrona środowiska, Dzień
Dziękczynienia
Tak szczegółowego opracowania jeszcze nie widziałem. Prawdziwy zawrót głowy. Rozbudowany
plan szczegółowo opisuje podejście autora do rozwinięcia tematu. Zawiera on szereg szczegółów,
które winny być przedstawione bezpośrednio na kartach wystawowych. Moim zdaniem, plan ten jest
niezborny, mało logiczny. Autor „przyczepia” do poszczególnych punktów mało istotne hasła, a ich
celem jest najprawdopodobniej możliwość włączenia ciekawszych walorów do eksponatu. Z drugiej
strony plan ten ukazuje możliwość przedstawienia wielokierunkowych współzależności pomiędzy
poszczególnymi hasłami - ale czy autor miał to na celu?
Analizując powyższy plan miałem szereg wątpliwości - i dalej wątpię, czy w filatelistyce tematycznej
takie plany to najlepsze wyjście. Wątpię w to.
Ludwik K. Malendowicz
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