Kolekcjonerzy w Lanckoronie
Trzydniowy pobyt członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w królewskiej
Lanckoronie był niezwykle udany. Statutowe zebrania przeplatane atrakcyjnymi
spotkaniami towarzyskimi i imprezami kulturalnymi sprawiły, że goście Galicyjskiego
Oddziału KKiKŁ PZŁ, organizatora imprezy, wyjechali w poczuciu dobrze spełnionego
obowiązku, z pełnym bagażem wrażeń, a niektórzy z rarytasami kolekcjonerskimi nabytymi
podczas giełdy klubowej.

IX Lanckorońskie Spotkania z Kulturą Łowiecką
Gości powitał Marek P. Krzemień, udzielając głosu wójtowi gminy Tadeuszowi Łopacie,
który podziękował obecnym za wybór Lanckorony na miejsce zjazdu, życzył pomyślnych
obrad, przyjemnie spędzonego weekendu, udanych zakupów na giełdzie kolekcjonerskiej
oraz zaprosił do odwiedzania gościnnej i pięknej Lanckorony.
Hołdując zasadzie łączenia przyjemnego z pożytecznym organizatorzy rozpoczęli zjazd od XI
Lanckorońskich Spotkań z Kulturą Łowiecką, w ramach których swe umiejętności
zaprezentował zespół śpiewaczy „Kwiczoły” z Wisły. Na koncert składały się, wykonywane a
cappella, piosenki myśliwskie oraz wabienie zwierzyny. Największymi brawami nagrodzono
pokaz naśladowania głosów ptaków śpiewających.
Zasadniczym punktem wieczoru była prelekcja Krzysztofa Mielnikiewicza pt. „Polowanie na
znaki pocztowe”. Autor przedstawił korzyści płynące z kolekcjonerstwa, scharakteryzował
znaczki (czyste, kasowane, ząbkowane, cięte, automatowe, nominałowe, beznominałowe,
reklamowe, lotnicze, z przedrukiem, dziurkowane, zeszycikowe, personalizowane,
trójwymiarowe, błędy i usterki i in.), sposoby kasowania znaków opłaty (frankatury
mechaniczne, datowniki, stemple okolicznościowe, dodatkowe), całostki i całości
pocztowe, nalepki, listowniki, sekretniki, telegramy, koperty FDC, aerografy, v-maile oraz
zasady budowy eksponatów filatelistycznych, zwracając szczególną uwagę na wybór
tematu zbioru, tytuł i plan eksponatu. Podał przykłady dobrze skonstruowanych kart
wystawowych, na których znaki pocztowe ilustrują ciekawą opowieść łowiecką.

O filatelistyce opowiada
Krzysztof Mielnikiewicz

Zbieractwo
znaczków ma
cechy polowania,
kolekcjonerstwo
łowiectwa.
Wspólnym
mianownikiem
jest
wystawiennictwo.

Znaczki zbieram od szkoły podstawowej. Przed 60 laty na dobry początek otrzymałem w prezencie
od przyjaciela ojca kompletny zbiór znaków pocztowych wolnego miasta Gdańska. Po kilku
tygodniach „wymieniłem” duży klaser z tymi „nieciekawymi” dla kilkunastoletniego chłopca
walorami na kilkanaście afrykańskich kolorowych znaczków „ze zwierzakami”. W tym jawnym
oszustwie, z udziałem sąsiada, wytrawnego filatelisty, widzę przepowiednię i zapowiedź związania
się z na dobre i złe z łowiectwem i filatelistyką. Kolekcjonerstwo łowieckie zajmuje moją uwagę od
1980 r., tj. od wstąpienia w szeregi myśliwych.
Pojęcia „zbieractwo” i „kolekcjonerstwo” słowniki na ogół określają jako synonimy. W opinii wielu
historyków sztuki, kulturoznawców, kolekcjonerstwo
jest wyższym stopniem zbieractwa, podobnie jak łowiectwo - ujmujące w sobie myślistwo. Zresztą
kolekcjonowanie to swoiste polowanie, polegające na tropieniu, podchodzie, ocenie jakości
(selekcji), decyzji pozyskania (strzału), szczegółowej ocenie jakości trofeum, preparacji i ekspozycji.
Cechą zbierania jest polowanie, cechą kolekcjonerstwa jest łowiectwo, ujmujące w sobie elementy
kulturotwórcze: zdobywanie wiedzy i dzielenie się z nią z zainteresowanymi społecznościami w
formie wystaw, publikacji, prezentacji multimedialnych; opracowywanie zbioru i eksponowanie go
na wystawach; pomnażanie dorobku kulturowego poprzez tworzenie nowych dzieł, którymi w
filatelistyce są: datowniki okolicznościowe, znaczki pocztowe, całości
i całostki pocztowe, znaczki personalizowane, publikacje prasowe i książkowe wreszcie
opracowane zbiory, które jeden z kolekcjonerów nazwał dziełami sztuki. Wielu historyków –
filatelistów i ja się z tym zgadzam, uważa że kolekcjonerstwo tematyczne jest nauką pomocniczą
odpowiednich dyscyplin naukowych.

Kolekcje członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, niektóre imponujące, powstają z miłości
do łowiectwa, a nie z chęci zysku. Dla prawdziwego myśliwego - kolekcjonera bodźcem do stworzenia
dobrego zbioru jest wzbogacanie wiedzy, zachowanie dla potomnych zabytków kultury i modna
ostatnio w środowisku myśliwskim budowa gabinetów (galerii), w których gromadzimy i kontemplujemy
piękno sztuki. Nie da się ukryć, że są też zbieracze, dla których kolekcjonowanie to schlebianie
próżności, potrzeba szpanowania, obnoszenie się z bogactwem, a także środek do zdobycia prestiżu,
funkcji społecznych i odznaczeń korporacyjnych.
O kolekcjonerstwie napisano tomy książek, wiele ciekawych materiałów zamieszczono w Internecie, nie
ma więc problemu ze zdobyciem podstawowej wiedzy na temat kolekcjonerskiego hobby. Moim
zadaniem jest, niestety, tylko zasygnalizowanie myśliwym o korzyściach płynących ze zbierania znaków
pocztowych opisujących łowiectwo, o różnorodności materiału tematycznego, o budowie zbioru i
eksponatu.
Podstawową korzyścią filatelistyki tematycznej, trudnej, ale dość popularnej dziedziny zbieractwa, jest
możliwość poznania i pogłębienia wiedzy z niemal wszystkich dziedzin łowiectwa, w szczególności zaś z
najbardziej nas interesującej historii i kultury łowieckiej. Filatelistyka daje możliwość pogłębienia
wiedzy dotyczącej: systematyki zwierząt łownych, biologii, etologii oraz kynologii, sokolnictwa, hodowli
i innych dziedzin łowiectwa, o których nie będę pisał. Skupię się na kulturze łowieckiej, która jest
uczestnikom „Lanckorońskich spotkań z kulturą łowiecką” najbliższa.
W ostatnich latach daje się zauważyć u zbieraczy znaków pocztowych coraz większe zainteresowanie
tematyką łowiecką Na początku lat dziewięćdziesiątych było nas kilku, dzisiaj zainteresowanie
filatelistyką „łowiecką” deklaruje ponad 20 klubowiczów.

Z satysfakcją przyznaję, że KKiKŁ PZŁ odgrywa bardzo istotną rolę w popularyzacji tejże dziedziny
zbieractwa, a dynamicznie rozwijający się handel internetowy oraz dwudziestoletnia prezentacja
polskich nowości filatelistycznych o tematyce łowieckiej w czasopiśmie „Kultura Łowiecka” i na
stronach internetowych powoduje, że zainteresowanie tematem wśród myśliwych kolekcjonerów
wzrasta. Rynek znaczków o tematyce łowieckiej jest spory, na międzynarodowych giełdach
internetowych (Delcampe, Ebay, Allegro) możemy wylicytować większość interesujących walorów, w
tym rarytasów. Zjawisko cieszy, chociaż zdawać trzeba sobie sprawę, łowiectwo w filatelistyce nie jest
na tyle popularne, na ile warte jest tej popularności, chociażby z uwagi na to, ze znaczki są nośnikami
niezwykłej ilości dóbr kultury materialnej inspirowanej łowiectwem. Jako filatelista nie kolekcjonuję
tylko kawałków papieru lecz wiedzę wiążącą się z tymi przedmiotami. Znajdując walor filatelistyczny o
tematyce łowieckiej w pierwszej chwili nie interesuje mnie kraj, z jakiego pochodzi znak pocztowy, ile
kosztuje, na jakim papierze jest wykonany. Interesuje mnie informacja zawarta na walorze (rysunek,
napis), który przedstawia zwierzę łowne, metodę polowania, tradycję łowiecką, wydarzenie
historyczne, zabytek kultury, miejscowość związaną z łowiectwem, patrona myśliwych, postać
znanego myśliwego itd. Później przychodzi czas na analizę szczegółową waloru pod względem
łowieckim i filatelistycznym.
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Jest to niekiedy bardzo trudne, bowiem o zakwalifikowaniu znaczka, całostki,
telegramu, aerogramu i wielu innych walorów do zbioru decyduje nieraz mało
widoczny szczegół. Nie ma problemu z opisem znanych dzieł malarskich,
architek-tonicznych, literackich inspirowanych łowiectwem, które powta-rzają
się w większości rodzimych podręczników łowieckich. Trudności sprawia
rozpoznanie i szczegółowy opis obrazów niesionych na walorach zagranicznych,
niekiedy pokazanych we fragmentach z uwagi na skąpą literaturę przedmiotu.

Trudno zorientować się na pierwszy
rzut oka, że stempel dotyczy targów
łowieckich

Nie ma w katalogu i na znaczku informacji, że
na witrażu widnieje św. Hubert. Irlandia, 2006
r., Mi. 1699

„Diana w kąpieli”, fragment kominka na zamku
D’Ecouen zbudowanym w 1560 r. Obecnie
Muzeum Renesansu. Francja, 1972 r., Mi. 2167. Ze
znaczka nie wynika, że można go użyć do mitu o
Akteonie
Anglia, 1972 r., Michel nr
594. Polowanie
Tutenchamona – złota
statuetka z grobowca
faraona

Trudno zorientować
się na pierwszy rzut
oka, że znaczki
dotyczą łowiectwa. W
katalogach nie ma
takiego opisu
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Watykan 1988, Michel nr 950,
Fresk autorstwa Paolo
Veronese z 1560 r. „Myś-liwy
w oporządzeniu”. Villa
Barbaro.

GG 1944 r., Mi. nr 120.
Conrad Celtis (14591508), autor dzieła
„Pieśń o Wiśle”, w
której opisał żubra i
polowanie na niego

Włochy, 1977 r., Mi. nr 1568.
Castel del Monte zbudowany
m.in. dla obserwowania ptaków
drapieżnych przez Fryderyka II
Hohenstaufa, autora traktatu o
sokolnictwie.
Francja, 1985 r., Mi. 2518. Z
góry Solutre pierwotni
łowcy spędzali w przepaść
zwierzynę

Stempel Wschodnio
niemckiej Posen
1911. W jej ramach
urządzono duży
dział łowiecki.
Wydano katalog
trofeów łowieckich

W operetce
„Student i
żebrak” K.
Milloeckera
przedstawiono
problem
kłusownictwa

Druk telegramu,
na którym
pokazano
Peugeota 15 cv
„sur Chassis”,
służącego m.in.
do przewożenia
myśliwych na
polowania
Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

O braku obszernej publikacji w języku polskim na temat kulturotwórczej roli łowiectwa
wiemy wszyscy. Dla mnie takim wspaniałym podręcznikiem jest klaser ze znakami
pocztowymi opisującymi łowieckie i przyrodnicze fascynacje twórców, utrwalone w
przedmiotach rozrzuconych na całym świecie, tworzące kolekcję muzealną zgromadzoną w
jednym miejscu, jakiej trudno byłoby znaleźć w jednym miejscu.
Znaczki w albumie powinny być rozpoznane, a obrazy na nich zawarte opisane przez
filatelistę.
Lakoniczna notatka w katalogu lub napis na znaczku, brak polskojęzycznej literatury nie
pozwalają bardzo często na głębsze zapoznanie się z tematem, utrudniają profesjonalnie
opisanie waloru w zbiorze filatelistycznym. Na szczęście dla kolekcjonerów pojawił się
Internet. Zobaczmy jak możemy zwiedzać świat i wzbogacać łowiecką wiedzę dzięki
obrazom na znakach pocztowych.
Wybór tematu zbioru
Tematem naszych zainteresowań jest „Łowiectwo w filatelistyce”. Podobnie
sformułowanymi tematami zbiorów są: „Ptaki”, „Las”, „Ludzie”, Zwierzęta”. Ujęcie takie jest
szerokie jak podstawa góry lodowej. Doświadczony filatelista tematyk wie, że zebranie w
miarę kompletnego zbioru znaków dla opisania ww. tematów jest dla przeciętnego
filatelisty prawie niemożliwe. Dlatego warto zawęzić zakres tematyczny do najbardziej nas
interesującego, do takiego, w którym nasza wiedza jest dogłębna i pozwoli kompetentnie
oraz interesująco opowiedzieć historię ilustrowaną znaczkami i pozwoli zgromadzić w
miarę pełny materiał. Niezbędne jest też posiadanie wiedzy filatelistycznej.
W interesującym nas łowiectwie mamy ogrom materiału filatelistycznego i z odległych
czasów. Każdy jest w stanie wybrać coś dla siebie. Tyle jest tematów ile gatunków zwierząt
łownych.

Miłośnicy polowań na grubego zwierza zorientują się budując zbiór „Zwierzyna gruba”,
później eksponat wystawowy, że znaczków i innych walorów jest na tyle dużo, że z
powodzeniem można się ograniczyć do skompletowania zbioru motywowego np. o
jeleniu, dziku czy łosiu.
Kolekcję znaków „Jelenie świata” zgromadził nasz klubowy kolega śp. Wacław
Przybylski, członek honorowy PZŁ, znany z „Podwieczorku przy mikrofonie”.
Konstruując eksponat wystawowy jeszcze bardziej się ograniczył, pokazując jelenia
szlachetnego, o którym widział prawie wszystko, twierdząc że polskich myśliwych
zafascynowanych tym zwierzem zainteresuje najbardziej.
Podobnie jest z tematem „Kultura łowiecka”, obejmującym tradycje i zwyczaje (kult
myśliwski, polowania okazjonalne), kulturotwórczą rolę łowiectwa (malarstwo, rzeźba,
muzyka, literatura, architektura, strój myśliwski, kulinaria itp.). Temat jest szeroki, ale
możliwy skompletowania. Można z niego wyodrębnić eksponaty podzbiory, wg
pomysłowości i wiedzy filatelisty. Nasuwają mi się następujące przykłady:
„Od myślistwa do łowiectwa – niezbędna ewolucja”. Można tu zaprezentować
ewolucję myśliwego. Od łowcy zbieracza ubranego w przepaskę, polującego z
pięściakiem, poprzez neandertalczyka, artystę Kromaniończyka polującego z łukiem,
samotnego tropiciela, łowcę – hodowcę, i tak dalej aż do współczesnego myśliwego
wyposażonego w nowoczesną broń palną, ale już gospodarza – hodowcę, ochroniarza
przyrody, kolekcjonera kultywującego tradycje łowieckie.
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„Łowiectwo w tradycji i kulturze”. Opowiedzieć o łowcach - artystach
paleolitycznych (znaczków i innych walorów wystarczyłoby na odrębny eksponat),
mitach, pokazać dzieła sztuki (malarstwo, rzeźba, wyroby rzemieślnicze, itp.) i
architektury inspirowane łowiectwem oraz sylwetki ich twórców, dzieła literackie i
muzyczne, pisarzy i kompozytorów mających w swym dorobku utwory
inspirowane łowami. Wspomnę jeszcze o tysiącach walorów filatelistycznych z
herbami miast i regionów, mających na tarczach motywy myśliwskie, nadawanych
przez możnych zafascynowanych zwierzyną i polowaniami. To tylko niektóre
przykłady do rozwinięcia tematu.
„Kultura i etyka łowiecka – wymogiem cywilizacyjnym”.
Pokazać narodziny kultu myśliwskiego wyrażonego w wytworach pierwotnych łowców,
myśliwych okresu antycznego i czasów prasłowiańskich. Narodziny wiary i wynikające z
tego zmiany w podejściu do myślistwa. Pokazać zmiany metod polowań z
„barbarzyńskich” (wnyki, doły, sidła, żelaza) na bardziej „humanitarne” (broń z optyką
itp.) (o ile zabijanie jest humanitarne ?). Pokazać fascynacje sztuką inspirowaną
łowiectwem. Omówić udział myśliwych w ochronie przyrody (ochrona kozicy, żubra,
bobra, pokazać myśliwych zajmujących się tą tematyką), pokazać działalność
współczesnych organizacji, klubów i myśliwych (wystawy łowieckie, konkursy psów »psy
myśliwskie może stanowić poważny, odrębny, zbiór«, strzelectwo myśliwskie »broń
myśliwska i strzelectwo może być ciekawym zbiorem«, trofea, itp.).

Tytuł i plan eksponatu
Tytuł eksponatu powinien być jak dobra instrukcja obsługi. Precyzyjnie, zwięźle i
zrozumiale określić zawartość eksponatu. Tytuł nie może być zbyt ogólny, jak np.
„Łowiectwo”, ponieważ bez przeczytania planu zbioru nie bylibyśmy w stanie
przewidzieć co autor planuje wyeksponować, o czym opowiada. Zbyt
szczegółowa nazwa zbioru, np. „Wystawy łowieckie” może nastręczyć kłopotów z
dobraniem różnorodnego materiału, a eksponat składał się będzie ze zbyt
jednorodnego lub niezbyt dobrze widzianego przez ekspertów materiału (mało
znaczków, większość całostek, stempli, FDC, CM, znaczków personalizowanych).
Tytuł może być bardzo krótki, jednoznaczny, poprawny, ale niebyt wyrafinowany,
niewzbudzający natychmiastowego zainteresowania zbiorem i chęcią jego
obejrzenia. Może brzmieć: „Strzelectwo myśliwskie”, „Metody polowań”,
„Łowiectwo w malarstwie”, „Jeleń”, „Historia łowiectwa”. Możemy też poprzez
tytuł zaintrygować widza, czy jurora pisząc na karcie tytułowej: „Marzenia św.
Huberta” i przedstawić kulturowe i etyczne aspekty łowiectwa; „Świątynie
kultury łowieckiej” – rozwinięciem tematu byłyby zabytki kultury i sztuki będące
w grotach, muzeach, bibliotekach i galeriach prywatnych; „Zwierzę fascynujące
mistycyzmem, siłą i urodą” – mowa w zbiorze będzie o jeleniu szlachetnym.

Inwencja twórcza wystawcy jest nieograniczona.
Dobry plan zbioru jest elementem szczegółowej analizy jurorskiej, jest trudny do
napisania. Po przeczytaniu planu powinniśmy precyzyjnie wiedzieć: o czym opowiada
eksponat, czy nas zainteresuje, czy wystawca jest znawcą tematu. Plan powinien być
opowiadaniem i wymusić takie ułożenie i opis walorów na kartach wystawowych, aby
zilustrowały i rozwinęły ten plan w atrakcyjną opowieść. Plan musi być realistyczny,
dostosowany do posiadanych walorów. Niedopuszczalna jest konstrukcja eksponatu, w
którym atrakcyjny plan nie ma poparcia walorami filatelistycznymi. Dobrze jest aby,
podobnie jak tytuł, plan był napisany „lekkim piórem” niemalże „poetycko”, ale
zrozumiale.

Prezentuję dwa plany eksponatu
„O historii i kulturze łowieckiej – wykład dla nowo wstępujących do Polskiego
Związku Łowieckiego”.
(Karty wystawowe z opisanymi znakami wyświetlone jako prezentacja multimedialna są
prawie wystarczające do zilustrowania wykładu.)

1. Najstarsi łowcy
1.1. Prymitywne metody polowań
1.2. Łowcy niedźwiedzia jaskiniowego
1.3. Łowcy reniferów
1.4 Początki sztuki łowieckiej
2. Kult myśliwski u pogan
2.1. Magia prałowców
2.2 Mityczni myśliwi i ich bogowie
2.2.1. Artemida (Diana)
2.2.2. Polowania Herkulesa
3. Kult myśliwski chrześcijański
3.1. św. Eustachy
3.2. św. Hubert
3.3. św. Emeryk, św. Bavon
3.4 Współczesne przejawy kultu św. Huberta
4. Łowiectwo w średniowieczu w Europie
4.1. Metody polowań i zwierzęta łowne
4.2.
Rezydencje myśliwskie
5. Polowania królewskie i szlacheckie w Polsce
5.1. Łowiectwo w dobie piastowskiej
5.2. Łowiectwo Jagiellonów
5.3 Służba łowiecka i pierwsze prawa
łowieckie
5.4. Łowiectwo sarmackie
5.5. Historia broni myśliwskiej

6. Łowiectwo pod zaborami
7. Łowiectwo w okresie międzywojennym
8. Współczesne łowiectwo
8.1 Organizacje w Europie
8.2. Organizacja łowiectwa w Polsce
8.3. Wymogi etyczne stawiane polskim myśliwym.
9. Kulturotwórcza rola łowiectwa
9.1. Malarstwo o tematyce łowieckiej
9.2. Architektura
9.3. Muzyka
9.4. Rzeźba
9.5. Literatura
10. Upowszechnianie kultury łowieckiej
10.1. Wystawy łowieckie i trofeistyka
10.2. Festyny i imprezy łowieckie
10.3. Działalność klubów łowieckich
11. Dzisiejszy myśliwy, a ochrona przyrody

1. Udane łowy prałowców warunkiem przeżycia:
- kamieniem, kością, kijem i ogniem,
- wyzwaniem były mamuty i niedźwiedzie jaskiniowe,
- renifery, żubry i dziki zwierzyną ostatniego zlodowacenia,
- malarstwo naskalne - apogeum działalności artystycznej,
2. Pierwsze cywilizacje zmieniają oblicze myślistwa.
- brąz i żelazo nowym materiałem na broń,
- koń i ptaki łowcze pomocnikami myśliwych,
- polowanie na grubego zwierza przywilejem władców,
3. Kult myśliwski zmieniał swoje oblicze.
- zaczęło się od kultu ognia.
- Zeus zesłał Artemidę (Dianę) w arkadyjskie łowiska,
- święci: Eustachy, Hubert, Bavon i Emeryk detronizują Dianę.
4. Monarchowie polowali z rozmachem i z zamiłowaniem.
- prawa łowieckie powstają w Zachodniej Europie
- służba łowiecka i ciężary stanu na usługach Piastów i Jagiellonów,
- ptak drapieżny na rękawicy – sokolnictwo w Polsce.
- największy myśliwy pośród królów i król pośród myśliwych i jego następcy,
- zmierzch monarszego i szlacheckiego łowiectwa,
5. Zanim powstała broń palna.
- był kamień, kij, pięściak, uzbrojony w grot oszczep,
- łuk i kusza bronią stosowaną do czasów współczesnych.

6. Broń palna i akcesoria zrewolucjonizowały łowiectwo:
- do zapłonu prochu potrzebny był lont i skałka,

- szybka ewolucja - od kapiszonówki do bezkurkówki,
- fabryki broni palnej oferują bogaty jej asortyment,
- do udanych łowów potrzebne jest wyposażenie.
7. Myśliwi zrzeszają się tworząc organizacje łowieckie
- łowiectwo pod zaborami,
- w dwudziestoleciu międzywojennym powstaje Polski Związek Łowiecki
8. Kultura łowiecka fundamentem współczesnego łowiectwa:
- muzea łowieckie - źródłem wiedzy,
- zachwycająca architektura i rzeźba rodzi się już w antyku.
- zdobnictwo atrefaktów inspirowane polowaniami,
- muzyka z motywami myśliwskimi dziełem wybitnych twórców,
- muzyka praktyczna narodziła się w Pszczynie,
- literatura i prasa podstawą wiedzy i ucztą duchową,
- malarstwo o tematyce łowieckiej obecne na całym świecie.
9. Wystawiennictwo łowieckie ukazuje osiągnięcia myśliwych.
- wystawy światowe i międzynarodowe,
- wystawy krajowe i regionalne,
- Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ aktywny filatelistycznie
10. Etyka łowiecka i ochrona przyrody – wymogiem ponadczasowym.
- zasady etyki łowieckiej podstawą współczesnego łowiectwa,
- myśliwi na froncie ochrony przyrody.

1. Udane łowy prałowców warunkiem przeżycia:
- kamieniem, kością i kijem trudno zaspokoić głód
- wyzwaniem były mamuty i niedźwiedzie jaskiniowe,
- żubry, renifery i dziki zwierzyną ostatniego zlodowacenia,
- magia myśliwska zaczęła się w paleolicie,
- malarstwo naskalne – apogeum działalno0ści artystycznej.
2. W neolicie polowanie dla mięsa zeszło na drugi plan.
3. Pierwsze cywilizacje zmieniają oblicze myślistwa.
- brąz i żelazo nowym materiałem do do budowy broni,
- koń i ptaki łowcze pomocnikami myśliwych,
- polowanie na grubego zwierza przywilejem władców,
4. Zeus zsyła boską Artemidę (Rzymską Dianę) w arkadyjskie łowiska.
5. Święci: Eustachy, Hubert, Bavon i Emeryk detronizują Dianę.
6. Prawa łowieckie i rezydencje myśliwskie powstają w średniowieczu.
7. Piastowie i Jagiellonowie polowali z rozmachem i zamiłowaniem:
- służba łowiecka i ciężary stanu na usługach panującego,
- zwierzyna gruba dla władców, drobna dla kmieci – regale łowieckie,
- ptak drapieżny na rękawicy – sokolnictwo w Polsce.
8. Największy myśliwy spośród królów i król spośród myśliwych.
9. Potomkowie Jagiełły kontynuatorami myśliwskiego rzemiosła.
10. Zmierzch monarszego łowiectwa w czasach królów elekcyjnych.
11. Chartek, ptaszek i fuzyjka – czyli łowy sarmackie.
12. Pod zaborami rodziła się łowiecka aktywność polskich myśliwych.

13. Zanim powstała broń palna
- był kamień, kij, pięściak, uzbrojony w grot oszczep,
- łuk i kusza bronią stosowaną do czasów współczesnych.
14. Broń palna zrewolucjonizowała łowiectwo:
- do zapłonu prochu potrzebny był lont i skałka,
- szybka ewolucja - od kapiszonówki do bezkurkówki,
- fabryki broni palnej oferują bogaty jej asortyment.
15. Do udanych łowów potrzebne są akcesoria myśliwskie
17. W niepodległej Polsce powstał Polski Związek Łowiecki
18. Aby być myśliwym, nie strzelaczem, trzeba znać kulturę, etykę łowiecką:
- muzea łowieckie - źródłem wiedzy,
- zachwycająca architektura i rzeźba rodzi się już w antyku’
- zdobnictwo przedmiotów kultowych i użytkowych inspirowane polowaniami,
- muzyka z motywami dziełem wybitnych twórców,
- muzyka praktyczna narodziła się w Pszczynie,
- literatura i prasa podstawą wiedzy i ucztą duchową,
- malarstwo o tematyce łowieckiej obecne na całym świecie.
19. Wystawiennictwo łowieckie ukazuje osiągnięcia myśliwych.
20. Organizacje łowieckie i ich działalność kulturalna.
21. Z etyką za pan brat – wymóg ponadczasowy.
22. Ochrona przyrody obowiązkiem ustawowym.

Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

Rozwinięcie tematu – umiejętność narracji zilustrowanej
znakami pocztowymi.
Pokazać wiedzę łowiecką i filatelistyczną.

O wiedzy łowieckiej świadczy plan eksponatu i jego rozwinięcie,
które w logiczny sposób opowiada historię przy umiejętnym
wykorzystaniu odpowiednich obrazów na znakach pocztowych,
Gruntowna wiedza łowiecka i umiejętność przyporządkowania
treści przedstawionych na znakach (rysunek główny i drugoplanowy, napisy, znaki wodne, nalepki itp.) tematowi łowieckiemu wróży sukces wystawienniczy, zwłaszcza że opisy
katalogowe znaczków w wielu przypadkach są niewystarczające.
Bez gruntownej wiedzy łowieckiej nie będziemy w stanie wyselekcjonować najbardziej ciekawych znaczków i innych walorów do
zbieranego tematu. Podam kilka przykładów:
Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

Dokonajmy przeglądu materiału filatelistycznego, który może
być nośnikiem tematyki łowieckiej. Jest on bardzo różnorodny,
ale nie każdy walor nadaje się do eksponatu wystawowego.
Regulamin Specjalny Przed przystąpieniem do opracowywania
zbioru należy zapoznać się z dokumentem „Regulamin Specjalny
Oceny Eksponatów Tematycznych (RSOET),
http://www.zgpzf.pl/pliki/3f_SREV_klasa_tematyczna_TEM.pdf
Według RSOET odpowiedni materiał pocztowo - filatelistyczny
to taki, który dla celów przekazywania poczty lub innych form
komunikacji pocztowej został wydany, miał być wydany lub
został wytworzony w czasie przygotowania do druku, był
używany lub też uważany był za ważny dla opłaty przesyłek przez
rządowe, lokalne lub prywatne agencje pocztowe bądź też przez
w pełni upoważnione lub uprawomocnione władze.”

Typ materiału:

Do wykorzystania napis
na marginesie i logo
Zwierzęta łowne Ardenów. Belgia, 19Mi.
2800/3. Do wykorzystania cała seria.88,

Znaczki pocztowe
Znaczki pocztowe – są to podstawowe znaki filatelistyczne, na których powinien opierać
się zbiór i eksponat. Filatelista – wystawca powinien gromadzić różne rodzaje znaczków,
a najbardziej przydatne z punktu widzenia narracji zamieścić na kartach. Należy dać
pierwszeństwo znakom opisującym wprost dane wydarzenie, walorom wydanym z tej
okazji. Na przykład do opisania I Światowej Wystawy Łowieckiej w Budapeszcie w 1971 r.
użyjemy jednego (kilku) znaczków wydanych przez pocztę Węgier, a nie Czechosłowacji,
najlepiej najrzadszego lub najlepiej od-dającego ducha imprezy.

Czarnodruk,
Rzadkość.

Znaczki Czechosłowacji wydane z tej samej
okazji. Traktujemy jako drugorzędne

Znaczki i stempel wydane z okazji
Międzynarodowej Wystawy Łowieckiej w
Budapeszcie w 1971 r. Eksponujemy w pierwszej
kolejności
Znaczki i stemple (wystawy łowieckiej i filatelistycznej o tematyce łowieckiej) wydane z okazji
Międzynarodowej Wystawy Łowieckiej w Płowdiw w 1981 r. Eksponujemy je w pierwszej
kolejności.

Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

Różnorodność znaczków użytych na kartach wystawowych świadczy o
wiedzy filatelistycznej wystawcy. Podam przykłady różnych rodzajów
znaczków, pomijając kryteria ich podziału:

czyste – są one preferowane w zbiorach tematycznych, choć kasowane z
historycznego punktu widzenia i logiki kolekcjonerstwa są cenniejsze.
Dawniej kolekcjonerzy zbierali znaczki odklejając lub wycinając je z przesyłek, albo zbierali na wycinkach.

Mołdawia, 2008 r., wydanie wspólne z
Kazachstanem. Do wykorzystania margines

„Diana w kąpieli” obraz Pietro de
Pietri, ok. 1700 r., Monaco 2014 r.

Rarytasy Mołdawii z 1858 (Mi. nr 2 i nr 5)
przedstawiające żubra (tura?), b. drogie.

Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

Znaczki wydane
z okazji Kongresu CIC. Rumunia 2004 r.,
Mi. 5819/20

Kwalifikując znaczki do
eksponatu zwracamy
uwagę na drugi plan,
który niejednokrotnie
umożliwia ciekawe
rozwinięcie tematu
Myśliwy ze strzelbą przy
drzewie. Touva, 1927, Mi 19.
Malowidła naskalne
w Hiszpanii. ZSRR,
1970, Mi. 3786.
Przerwa w polowaniu
z psem. Polska, 1967,
Mi. 1796.
W tle polowanie par
force na lwa. CSRS,
1975, Mi. 2241
Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

Łowiectwo na drugim planie

Zamek myśliwski Castel
del Monte, Włochy
1950 r., Mi 817

Polowanie z oszczepem,
Rumunia 1961, Mi. 1982.

Pies tropiący. Polska 2003,
Mi. 4065

Jeleń z psami Rzeźba Diany

Jelenie.
Paragwaj, 1970, Mi. 2048.
Fragmenty
architektury
łowieckiej na zamku w
Anet zbudowanym przez
króla Henryka II, zapalonego myśliwego dla kochanki Diany de Poiters.
Francja, 1970, Mi. 1698.
Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

kasowane – nie powinno w jednym eksponacie mieszać znaczków
kasowanych z czystymi. Umieszczenie znaczka kasowanego ma uzasadnienie,
gdy jest on wyjątkowo cenny. Znaczek kasowany możemy umieścić także
wówczas, kiedy zdobycie czystego jest bardzo trudne. Kasownik nie powinien
zasłaniać ważnej informacji zawartej na znaczku.

Polowanie na bizony,
USA, 1898, Mi. 119

Sarna rogacz.
Lichtenstein, 1950, Mi. 285.

Polowanie Shapura
II na lwy. Iran 1950,
Mi. 897.

Mołdawia z 1858 (Mi.
nr 4)

Polowanie na
dzika, fresk,
Grecja. 1955.
Mi. 629C.

ząbkowane (perforowane) – znaczki ząbkowane są wydaniami
podstawowymi.
cięte – poczty wydają je jako równoległe wydania, zazwyczaj są
droższe i w mniejszych nakładach. Niektóre kraje, np. Węgry,
znaczki cięte wydawały regularnie do początku lat 90 – tych.

Albania, 1962 r.,
Mi. blok 16 (cięty, rzadki) i 15 (ząbkowany)

Albania, 1962 r.,
Mi. 699 i 704 (kozica)
Mi. 702 i 707 (sarny)
Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

Lotnicze (Avia) – znaczek przeznaczony do frankowania przesyłek przewożonych pocztą
powietrzną. Jordania 1954, Mi.
307

znaczek na znaczku – znaczek z umieszczoną
reprodukcją innego znaczka pocztowego

Na znaczku Rumunii z 2008 r.
pierwsze znaczki Mołdawii

Przywieszka reklamowa R14, R15

Mongolia, 1978, Mi. 1162, oraz Austria, 1960, Mi. 1083

reklamowe – mające rysunki
lub teksty reklamowe wykonane
w fazie projektowej i druku,
bądź jako dodruki na marginesach arkuszy lub przywieszkach, umieszczone za
zgodą poczty

trójwymiarowe – wykonywane techniką druku

wielowarstwowego, mające tzw. „głębię
rysunku”, traktuje się je jako wydania
komercyjne, spekulacyjne, aczkolwiek są one
oficjalnymi wydaniami (np. Bhutanu),
Trójwymiarowy Bhutan, 1969, Mi 304 Av

zeszycikowe (buklet, karnet, książeczka) – znaczki w minizestawach o
różnej konfiguracji zszyte, spięte lub sklejone w okładkach, które są
pełnoprawnym nośnikiem informacji (reklamy). Jeżeli wykorzystujemy
okładki, będące pełnoprawnymi znakami, uzewnętrzniamy znaczki
(czasami reprodukcje) znaczków, bez względu na ich treść.

Portugalia Azory, 1998, Mi. 391-4
Jugosławia 1978 MH1, Mi. 1771-6

personalizowane – znaczki produkowane przez pocztę na zamówienie klienta i wg
jego projektu. W eksponatach wystawowych podlegających ocenie filatelistycznej
niezalecane, podobnie jak np. chińskie pocztówki – całostki, czy hiszpańskie
koperty z nadrukowanym znaczkiem i ilustracją na kopercie. Spełniają one rolę
pamiątki filatelistycznej z odbytych uroczystości i jubileuszy.

Znaczki personalizowane wydane z inicjatywy członków KKiKŁ PZŁ

Chińskie karty pocztowe
personalizowane, materiał
filatelistyczny drugorzędny

Koperty personalizowane Portugalii o tematyce
„Diana w malarstwie”. W eksponatach
tematycznych nieuznawane

z przedrukiem lub nadrukiem – nadruk na znaczku może być napisem,
rysunkiem, ozdobnikiem, naniesionym ręcznie lub maszynowo. Oficjalne
nadruki, przedruki naniesione przez emitenta lub za jego zgodą są
pełnowartościowymi elementami objaśniającymi temat lub podkreślającymi
wiedzę filatelistyczną wystawcy. Przy wykorzystaniu znaczka z nadrukiem do
opisu tematu nadruk traktujemy priorytetowo.

1922 r., Mi. nr 64

1918 r., Mi. nr 39

1922 r., Mi. nr 60

Gujana
Independence
1966, Mi. 249

Okręg Kłajpedy.

Memelland, 1938, Mi. Typ I, Gujana
Independence nr III i IV

Łopaty łosia

Dziurkowane (perfinsy) od perforated initials
Znaczki dziurkowały, głównie firmy, chroniąc je przed kradzieżą przez
pracowników. Dziurki układane były najczęściej w formie inicjałów nazw firm
lub ich właścicieli. Myśliwych zainteresują dziurkowania firm produkujących
broń myśliwską (Fabrique Nationale d’Armes – perfin FN i Verney Carron –
perfin V.C.F.)

Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

Ze względu na materiał znaczki mogą być papierowe, w tym ze
znakami wodnymi metalowe (aluminiowe, srebrne, złote),
plastikowe, jedwabne, na drewnianym fornirze itp. Nie
wszystkie, ale większość z nich jest wydaniami komercyjnymi.

fornir

złoto

srebro

jedwab

Znak wodny (trofeum
antylopy) na znaczkach
Afryki Południowej

Afryka Południowo - Zachodnia1954 r., Mi. 282

Eksponat będzie bardziej interesujący i wyżej oceniony jeżeli
pokażemy znaczki na różnych etapach produkcji, a więc:
wzory (specimen, sample, muster,
prova i in.), tj. znaczki w wersji
zatwierdzonej do wprowadzenia w
obieg pocztowy
Kiribati, 1982 r., Mi. 283

próby, wg encyklopedii filatelistyki, odbitka z pojedynczych klisz lub
pełnych form drukowych, w różnych barwach, w różnych stopniach
wykończenia, na różnych papierach, itp. Ma na celu ustalenie
definitywnego rysunku (barwa, kontrola poszczególnych faz produkcji.
Mogą być próby akceptowe, autorskie odbijane w toku rytowania,
wykonywane w niewielkiej liczbie na luksusowym papierze z podpisem
rytownika. Jako definitywne próby są wydaniami luksusowymi lub
pamiątkowymi, osiągają wysokie ceny
Próba na polskim bloku ze znaczkiem
przedstawiającym „Legendę o orle
białym”. Jedna z wersji legendy posiada
wątek, związany z polowaniem braci.

Polska, 1993 r., Mi. 122 BF

Próby
autorskie z
podpisem
grawera

Próba druku i znaki
kontrolne drukarni

Wydania oficjalne poczty francuskiej ukazujące etapy produkcji znaczków
kolorowych
Karol I w stroju myśliwskim. Francja, 1999, Mi. 3430.
Wydania
oficjalne
poczty
francuskiej
ukazujące
odbitkę rytu
znaczka.

Na kolejne matryce wykonane z ww. rytu nakłada się
farby: cyjan, magenta, yellow, key colour (kluczowy –
czyli czarny blacK) (system CMYK) i otrzymujemy znaczek
definitywny.

Diana. Fujeira, Mi. 1258

szkice autorskie (eseje) - to projekty wstępne (koncepcyjne), na których podstawie, po
akceptacji, rysownik przystępuje do opracowania wersji końcowej znaczka. Powinno się
eksponować tylko te szkice, które posłużyły do wydania definitywnego. Szkice powinny być
autoryzowane przez autora, wydawcę lub eksperta,
San Marino, 1961, Mi 686

Lesotho, 1968, Mi 63
San Marino, 1961, Mi 692

Egipt, 1996, Mi 1336
źródło: delcamp.net

Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

błędy powstają na etapie projektowania, wynikać mogą :
* z nieznajomości tematyki projektowanego znaczka (w łowiectwie: dorysowany ogon » kwiat« u sarny, zła postawa strzelecka łucznika uniemożliwiająca
strzał, złe podpisy pod gatunkami zwierząt i pod nazwami broni, błędy w
określeniu nazw ludzi i zwierząt),
* z braku wiedzy artystycznej (złe cienie postaci w stosunku do położenia
słońca).,
Na etapie przygotowania znaczka do druku pojawiają się:
* błędy grawerskie, najczęściej w napisach (np. zamiast lepus aeuropeus, jest
lepus aeuropens),
* błędy powstałe w druku offsetowym w wyniku złego ustawienia projektów
znaczków do naświetlenia

Sokół na niewłaściwej ręce
sokolnika jadącego konno
Nie ma zwierzyny łownej.
Jest zwierzyna lub są
zwierzęta łowne

Na lewym znaczku syn Wilhelma
Tella ma kuszę z cięciwą za trzonem,
co uniemożliwi strzał

W programie igrzysk w Monachium
nie było konkurencji związanych z
polowaniem par force
Nieprawidłowa nazwa łacińska zająca na
prawym znaczku: Lepus europaens. Powinno
być jak na lewym europaeus

Na znaczkach DDR i San Marino
rogacze posiadają kwiaty (ogony
w gwarze łowieckiej)

Nieprawidłowa postawa łucznika.
Wysunięta niewłaściwa noga.

Na podstawie art. Allaina Francois w Le Monde des Philatelistes nr 503/1966 pt. „La chasse aux erreus „

Na znaczku napisano Venus, a
narysowano Dianę.

usterki (też błędy), odchylenie
obrazu znaczka od zatwierdzonej
próby, powtarzające się na części
nakładu, powstałe samorzutnie
wskutek
błędów
drukarskich
(przesunięcia barw, przesunięcia
perforacji,
abklacze
»odbitki
rysunku na odwrocie znaczka«,
plamy farby, uszkodzenia czcionek,
itp.
Błąd perforacji

Błąd druku

Znaczki mogą być elementami:
Arkuszy
sprzedażnych
Godnym
zalecenia jest
wykorzystanie
górnego paska z
tytułem emisji

Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

bloków okolicznościowych (od
1 do 4 znaczków obramowanych
Niemcy 2005.
marginesem),

W opisie kilka
zamków
myśliwskich.
Daje to
możliwość
szerokiego
opisu tematu
za pomocą
jednego bloku

Blok z kilkoma ważnymi dla łowiectwa
elementami: trofea kozicy i rogacza,
oznaka CIC, znaczkiem nr 1 Mołdawii z
turem, sylwetkami zwierzyny.
Rumunia, 2004, Mi. bl. 339

Kielich „Diana w kąpieli”, M.
Dindlingera, na marginesie
muzeum w Dreźnie. Jemen AR
, 1972, bl. 183

Na marginesie
jedno z
nielicznych
przedstawień
na znaczkach
św. Eustachego,
patrona
myśliwych
Komory, 1978
Mi. bl. 166

arkusików (do 16 znaczków, czasem z przywieszkami, napisami
okolicznościowymi na marginesach lub przywieszkach), z ciekawymi
marginesami, na
których widnieją
interesujące napisy,
bądź rysunki nadające
się do opisu tematu
(tropy zwierzyny,
akcesoria myśliwskie,
psy w różnych pozach
itp.),
zeszycików
znaczkowych, które
zostały
zaprezentowane
wcześniej
Na marginesie bloku informacje do wykorzystania w
narracji tematu (opisy, tropy psów)

Na marginesach bloków informacje do
wykorzystania w rozwinięciu tematu (tropy
zwierzyny, sylwetki zwierząt i ptaków,
środowisko bytowania)

Kasowanie znaków opłaty (ręczne i mechaniczne)
Frankatury mechaniczne – zastępują frankowanie (naklejanie znaczków na
przesyłkę) i stemplowanie. Zawierają: oznaczenie kraju nadania, miejsca i
daty wysłania przesyłki, opłaty kwotowej. Większość odbitek z maszyn
frankujących posiada dodatkowe informacje (napisy reklamowe, ozdobniki)
podawane przez pocztę, jak i firmy prywatne – z akceptacją poczty.

Nazwiska słynnego myśliwego
Jerzego Krupki nie można
wykorzystać do rozwinięcia tematu

Frankatury mechaniczne

Należy unikać frankatur z nominałem
00. Przesyłka taka nie przeszła drogi
pocztowej, została ofrankowana
grzecznościowo, lup podczas próby
maszyny frankującej.

Kasowanie znaków opłaty ( ręczne i mechaniczne)
kasowniki zwykłe, datowniki
Znaki opłaty pocztowej mogą być kasowane ręcznie i mechanicznie.
Powszechnie stosowanymi kasownikami są zwykłe stemple zwane
datownikami, zawierające: datę nadania i nazwę urzędu nadania.

Nazwa daty i miasta widniejącego na stemplu lub innym walorze (nalepka) może
być wykorzystana do opisu tematycznego w ściśle określonych przypadkach.
Nazwę miejscowości i datę można użyć w eksponacie jeżeli służą do logicznego,
chronologicznego przedstawienia zdarzeń prezentowanych na kartach
wystawowych. Nazwa miejscowości może być użyta jeżeli pochodzi od określenia
postawionego w rozwinięciu tematu lub temat rozwijany jest od nazwy
miejscowości.
Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

Nazwy miejscowości: Saint Hubert, Jägerndorf (Wioska myśliwych), Hirszberg
(Jelenia Góra), Hirschengraben (Jeleni rów), Lisia Góra, Niedźwiedź i wiele innych
można użyć w eksponacie łowieckim. Mamy w tu duże pole do popisu, bowiem
wiele miast wzięło swoje nazwy od zwierząt łownych, zdarzeń lub legend
związanych z polowaniami królewskimi (Łowicz, Kozienice, Łosice, Sokółka,
Wieleń itp.).
Jagendorf (obecnie
Krnov)– w tłumaczeniu
Wioska myśliwych.
Można użyć stempla w
eksponacie. List
przedznaczkowy

Herb
współczesny
Lisia Góra – nazwa
związana z tematem, może
być użyta w eksponacie.
Nazwa wsi, wg legendy
pochodzi od dużej liczby
lisów w średniowiecznych
czasach.

Hirschengraben (Rów
jeleni). Miejsce na
przedmieściach Zurichu
gdzie średniowieczu
trzymano na obrzeżach
miasta jelenie. Nazwa
do wykorzystania.

Siedziba biskupstwa św. Huberta

Tuła – miasto
wyrobu broni
myśliwskiej

Lwów – siedziba
Galicyjskiego
Towarzystwa
Łowieckiego
Nazw miejscowości i
nazwiska wybitnego
myśliwego –
kolekcjonera nie
możemy użyć do
opisu

Stemple okolicznościowe
Stosowane są dla upamiętnienia ważnego wydarzenia (jubileusz, impreza,
wystawa, emisja znaczków), oddanie czci ważnej osobistości lub innych
okoliczności. Dzielą się one na stemple ze stałą i zmienną datą. Te ostatnie są
najczęściej stemplami propagandowymi lub turystycznymi, reklamującymi
walory turystyczne miast i regionów oraz ich jubileusze. Stemple
okolicznościowe mogą być odbijane ręcznie lub maszynowo (wirniki).

Stempel okolicznościowy jubileuszu KKiKŁ na
znaczku personalizowanym i karcie wydanej z tej
okazji. Całość analogiczna.

Stemple okolicznościowe z wystaw:
łowieckiej i filatelistycznej
zorganizowanych z okazji
Międzynarodowej Wystawy Łowieckiej
w Płowdiw w 1981 r.

Stemple FDC
(pierwszego dnia obiegu)
użyte na kopercie FDC i
karcie pocztowej.
Wartościowsza jest
prezentacja stempla na
karcie pocztowej.

Stemple
okolicznościowe ze
zmienną datą

Stemple
okolicznościowe
mechaniczne
(wirniki)

O tym, że na tzw.
PEWUC-e w Poznaniu
prezentowane było
łowiectwo, świadczy
stempel wydany w
rocznicę
pięćdziesięciolecia
wystawy w 1979 r.

Stemple dodatkowe – rodzaj stempla okolicznościowego, stosowanego przez
pocztę, nie zawierający datownika. Nie można nim kasować znaków opłaty.
Stemple prywatne nie brane są pod ocenę.

Fałszerstwo
na szkodę
Poczty, za
mała
opłata

Stempel prywatny
urzędu miasta

Stemple prywatne kół
łowieckich, nieuznawane
przez regulamin RSOET

Inne stemple i
adnotacje
(cenzury,
zwolnienia od
opłaty,
doręczenia
itp.)

Stemple
cenzur
jenieckich w
oflagach i
stalagach z
wizerunkami
zwierzyny.
Ciekawe w
ekspnacie

Nalepki – kartka papieru różnego kształtu i wielkości.
Najpopularniejszymi są nalepki: poleceniowe (R-ki), poczty lotniczej, przesyłek
wartościowych itp.
Pierwsza o tematyce ściśle
łowieckiej nalepka
poleceniowa R-ka z numerem
1, wydana z inicjatywy i wg
projektu K. Mielnikiewicza
List „przepłacony”

Do wykorzystania nazwa
Zwierzyniec – od miejsca łowów
Zamojskich, wizerunek konika
polskiego i logo parku

Żubr w Pszczynie na R-ce, doskonała okazja
do opowiedzenia o żubrach książąt Pless z
Pszczyny i polowaniach na nie przez cesarzy

Bardzo ciekawa i prawie
nieznana w polskich kręgach
myśliwskich miejscowość
„Święty Hubert” w Jugosławii i
związana z nią historia
osadnictwa niemieckiego i
francuskiego
Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

Rączy
izraelski
jeleń na
nalepkach i
znaczkach
lotniczych

Nalepki reklamowe, fiskalne

Znaczki fiskalne, i inne prywatne nalepki, nie są obiektem zainteresowania filatelistyki klasycznej.
Znaczki - nalepki, zwłaszcza USA, których zakup jest obowiązkowy przy
wykupie licencji łowieckiej wydawane
przez poszczególne departamenty w
celu finansowania ochrony przyrody
(ptactwa wodnego i migrującego). Są
katalogowane przez Yverta i osiągają
wysokie ceny. Jest to odrębna i
popularna w Ameryce dziedzina
zbieractwa.

Inne walory filatelistyczne
Całostki pocztowe – są to druki pocztowe z wydrukowanym na nich
znakiem opłaty. Zaliczamy do nich m.in.:

* Koperty z nadrukowanym znakiem opłaty

Piękna i droga
całostka, którą
można użyć do
eksponatu. Na
całostce reklama
firmy sprzedającej
broń myśliwską

Całostka bowiem
znaczek jest
nadrukowany a nie
naklejony. Doklejenie
znaczków nie zmienia
charakteru całostki.
Całostka po przejściu
drogi pocztowej jest
całością pocztową.

rzadka całostka perska z 1912 r. do
tematu sokolnictwo

Całostka
personalizowana
(wydana przez
pocztę hiszpańską,
przez sędziów
traktowana jak
druk)

Koperta z ilustracjami tematycznymi bez nadrukowanego znaczka
nie jest całostką.

* Koperty Mulread’ego – wprowadzone w 1840 roku jako pierwsze ilustrowane całostki
pocztowe będące połączeniem koperty i listownika. Były krytykowane za nadmiar rysunków.
Wykonywano liczne ich karykatury.
Koperta oficjalna
Napis informujący
o opłacie
Karykatury kopert
Mulread’ego

To poroże jelenia,
a nie renifera jak podają książki

* Karty pocztowe
Istnieje wiele rodzajów kart. Klasycznymi, najstarszymi wzorami kart są czyste
druki z umieszczonym znaczkiem i liniami adresowymi oraz napisem w różnych
językach, zależnie od wydawcy, „kartka (karta) pocztowa”. Z biegiem lat na
kartach umieszczano rysunki reklamowe, ozdobniki, rysunki i obrazy
ograniczając miejsce do korespondencji. Rysunki i napisy, niezależnie od znaczka
są przydatne do rozwinięcia tematu, ale tylko zamieszczone na kartach całostkach. W Polsce wydano 2 całostki poświęcone łowiectwu i kilkadziesiąt,
które można użyć do eksponatu. W oflagach i stalagach korzystano z całostek
jenieckich.

Pomnik Diany –
wzorowany na
tym z Luwru
Całostka Conga
Belg. Z I poł. XX
wieku
Józef Chełmoński
malarz scen
łowieckich

Całostka
Bayernu z
motywami
myśliwski
mi

Nadrukowane
znaczki kwalifikują
walor do całostek
filatelistycznych.
Tematyka
łowiecka.

Ponieważ w kręgach hobbystycznych modne jest wydawanie kartek
beznominałowych (z inicjatywy członków KKiKŁ PZŁ wydano ich kilkanaście)
trzeba zaznaczyć, że z punktu widzenia filatelistyki tematycznej są one
formularzami pocztowymi i nie mogą samodzielnie być eksponowane. Kartka ta
jeżeli koresponduje ze znaczkiem pocztowym i stemplem okolicznościowym,
dopasowanym do karty (najlepiej wydanym z tej samej okazji co kartka) stanowi
interesującą całość pocztową. „Wzmacnia” walor. Nie można zamieszczać kart
beznominałowych czystych, także wyłącznie z uwagi na ozdobnik karty i rozwijać
nim temat.

Karty beznominałowe
po przebyciu drogi
pocztowej z
ostemplowanymi
znaczkami i innymi
znakami zaliczane są
do całości pocztowych

Listowniki– całostki będące listami bezkopertowymi. Po zapisaniu strony
wewnętrznej, złożeniu i zaklejeniu, zaadresowaniu na stronie wydrukowanego
znaczka listownik gotowy jest do wysłania. Masowo wykorzystywany był do
korespondencji jenieckiej. Odmianą listownika jest sekretnik, który posiada
dodatkowe perforowanie niszczone w razie próby otwarcia listu.
Listownik lotniczy – aerogram. Listownik do 5 gram, do zagranicznej korespondencji lotniczej. Stosowany także do korespondencji obozowej (prisoner of
war post).

Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

Całości brytyjskiej
korespondencji jenieckiej
(lotniczej), która wg wymogów
była opłacana znaczkami.
Większość formularzy poczty
obozowej zwolnione było od
opłaty pocztowej.

Blankiety telegramów –
nadawcze i oddawcze
Przykłady telegramów z
tematyką łowiecką

Na okładkach
telegramu
pokazano trofea
i sokolnika”

Na tym telegramie pokazano
Peugeota 15 CV dla
myśliwych - „sur Chassis”
Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

Karty maximum – klasyczna karta maksimum to widokówka z naklejonym i ostemplowanym znaczkiem pocztowym. Regulaminowa karta maksimum posiada
jednakowy tematycznie rysunek znaczka, widokówki i datownika okolicznościowego. W eksponatach filatelistycznych nisko oceniana. Można ją zastosować,
kiedy wyjaśnia się np. tematykę łowiecką „ukrytą” na znaczku lub z uwagi na
stempel.

Koperty pierwszego dnia obiegu FDC. Zazwyczaj ozdobne koperty lub kartki pocztowe wydane przez pocztę lub na zlecenie instytucji prywatnych z nalepionym
znaczkiem (serią znaczków) ostemplowane datownikiem zwykłym lub okolicznościowym z datą wprowadzenia znaczków do obiegu. Przez kilka dni dopuszczone do obiegu pocztowego. Walory te w eksponatach niezalecane, jeżeli już to z
obiegu pocztowego z uwagi na datownik okolicznościowy lub nalepki (np. okolicznościowe R-ki), o ile koperta przeszła obieg pocztowy.

Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

Bardziej ceniona koperta
FDC – bowiem jest z
obiegu pocztowego

Aerografy – wiadomość zapisana na formularzu, mikrofilmowana, przesyłana
pocztą lotniczą, odtwarzana w zbiornicy odbiorczej, przesyłana do adresata pocztą
ogólną. Na jednym mikrofilmie pocztą lotniczą przewożono 1700 tysięcy takich
listów.

Jeżeli ktoś z kolegów
myśliwych opracowuje
zbiór o jeleniowatych,
może wykorzystać
pokazany aerograf.

Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

V-maile – amerykańska korespondencja wojskowa pomiędzy krajem, a miejscem stacjonowania jednostek wojskowych, najczęściej daleko oddalonych. Vmaile w okresach świąt były drukami ozdobnymi. Po przejściu drogi pocztowej
stawały się całościami pocztowymi.

Terier szkocki –
pies myśliwski

Ruch drogowy zagraża zającom
i dzikim królikom

całości pocztowe.

Pierwsza ze stemplem Jagerndorf
(Wioska myśliwych) i znakami
dopłaty. Po prawej piękna i rzadka
całość perska z 1912 r. do tematu
sokolnictwo

Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

Całość z nadrukami reklamowymi.
Nieprzydatna do eksponatu
wystawowego, nadruki mają
charakter prywatny

Z grupy walorów zaliczanych do usług pocztowych warto poszukać poczt
urzędowych i wojskowych (opisane v-maile, aerografy), poczty obozów
jenieckich, telegramy, poczty specjalne (balonowa, samochodowa, rowerowa i
inne).
Poczta balonowa zorganizowana z
okazji Międzynarodowej Wystawy
Łowieckiej w Nowym Sadzie.

Znaczek z serii wydanej z tej samej
okazji. Jugosławia 1967, Mi. 1228 1231

Leśna poczta samochodowa. Stemple
wydano z okazji Międzynarodowego
Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ.
Znaczki CEPT Europa w 2011 r.
poświęcone były temu wydarzeniu. Na
stemplu zwierzęta łowne.

Poczta harcerska. Stemple wydano z
okazji Wystawy Filatelistycznej „Zielone
Płuca Polski”

Poczta kolejowa. Przewieziono kolejką
wąskotorową na trasie Hajnówka –
Topiło - Hajnówka. Stemple i kartkę
wydano z okazji Wystawy
Filatelistycznej „Ochrona Puszczy
Białowieskiej”. Stempel dodatkowy
można użyć do opisania łowów
prezydenta I. Mościckiego i jego gości
rozwożonych do łowisk położonych na
tej trasie.

Karta pocztowa (całostka) reklamowa.
Wysokiej klasy i wysoko wyceniany walor
filatelistyczny. Przydatny do zbioru łowieckiego

Nadrukowany znaczek

źródło: delkamp.net

Pardwa.
Irlandia
1989, Mi.
690

List z 22 maja 1798 r., z okresu
przedznaczkowego, wysłany z
Finlandii, jako „priorytetowy”, co
zaznaczono zalakowanym piórem
pardwy, jako zwierzęcia łownego.
Może z tego powodu wejść do
zbioru łowieckiego .

Ze zbioru Alaina Francois

Filatelista - tematyk ma wiele możliwości doboru odpowiedniego materiału
filatelistycznego. Musi jednak wiedzieć, że nie każdy walor nadaje się na kartę
wystawową, mimo że jest z filatelistycznego punktu widzenia pełnoprawnym,
ciekawym, rzadkim i drogim walorem.
Są też materiały nieodpowiednie, do których zaliczamy:
wydania fantazyjne (cinderella) nieistniejących terytoriów pocztowych, państw,
rządów emigracyjnych i agencji nieuprawnionych do prowadzenia usług
pocztowych

Bardzo ciekawa i przydatna tematyka do budowy zbioru, nie można jej wykorzystać
bowiem są to wydania fantazyjne (cinderella), niekatalogowane w Michlu

„prywatna twórczość” (znaczki, stemple, prywatne stemple dodatkowe,
ozdobniki i rysunki, nadruki, nalepki reklamowe).

Wszelkie prywatne wydania,
ozdobniki, nalepki, pieczątki nie są
materiałem filatelistycznym, przez
sędziów traktowane jako
niepożądane elementy eksponatu.
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Podsumowaniem niniejszego
tekstu popularyzującego
filatelistykę tematyczną będą
przykładowe karty wystawowe
Diany, ilustrujące fragment
eksponatu łowieckiego.

Opracował Krzysztof Mielnikiewicz

