










Recenzja opracowania Przemysława Przybka:
„Powstanie Wielkopolskie w korespondencji wojennej”.

Strukturę treściową książki wyznaczają: wydarzenia historyczne, miejsca oraz obiekty
związane z Powstaniem Wielkopolskim umiejscowione w kolejności odpowiadającej rozwojowi
wypadków z okresu Powstania.
W pracy zawarto  część opisową i część ilustracyjną – ta ostatnia dominuje, książkę należy
przeglądać pod tym kątem. Całość starannie i rzetelnie wykonana.

Bogata część ilustracyjna w postaci korespondencji pochodzącej z omawianego okresu
przedstawia głównie zagadnienia filatelistyczne: datowniki pocztowe, stemple wojskowe - tzw.
stemple formacyjne, cenzury, stemple powstańczej poczty polowej, adnotacje i typowo
pocztowe uwagi związane z przesyłaniem listów: jak zmiany adresu, dopłaty, odciążenia,
zwroty itp.

Dla urozmaicenia treści książki autor pokazał niekiedy ilustracje obiektów, o których pisze –
są to na ogół drugie, widokowe strony kartek pocztowych, czy ilustracje opisywanego obiektu.
Wybrane walory filatelistyczne pochodzą z kolekcji autora, gromadzonej przez okres
kilkudziesięciu lat. Czasem stan tych walorów pozostawia  nieco do życzenia, ale
przedstawianych pocztówek i listów po ponad stuletnim okresie, który minął od zakończenia
Powstania Wielkopolskiego nie ma zbyt wiele. Autor potwierdza, że dysponuje wiedzą
historyczną, pocztową i filatelistyczną oraz że porusza się w jej obszarze swobodnie. Co
najważniejsze – czytelnik ma tę pewność, że o zagadnieniu pisze ktoś związany z Poznaniem,
ktoś, kto tu się urodził, tu żyje i zna to miasto.

Powstała w ten sposób swoista monografia Powstania Wielkopolskiego, różna jednakże od
dotychczasowych opracowań, które skupiały się na ogół na opisach stempli cenzury, ich
cechach fizycznych takich jak wymiary, odmiany barw, ich pochodzeniu, czy datach
stosowania. Szczególnie ciekawy jest fragment opisujący organizowanie życia społecznego i
gospodarczego po okresie Powstania, z pewnością niewielu mieszkańców Polski wschodniej
wie, że w II RP utworzono i w niej działało  Ministerstwo Byłego Zaboru Pruskiego.

Podkreślić należy, że w pracy wymienione są i pokazane typy i odmiany omawianych stempli.
Przykładowo wymieniono cechy, którymi różnią się odmiany stempli cenzury Kontrola
Docernatu Poczty NRL w Poznaniu, stemple używane na terenie poligonu Biedrusko
(Warthelager), czy  stemple używane na lotnisku w Ławicy - Zapasowy Oddział Lotniczy nr 4
Poznań (Flieger Ersatz Abteilung Nr 4 Posen).

Na koniec warto wspomnieć, że autor jest absolwentem VII Studium Filatelistyki Polskiego
Związku Filatelistów w Ciechocinku z lat 2001 – 2003. W latach  2016 - 2017 r. autor był
członkiem  sądownie zarejestrowanej w Hamburgu organizacji ekspertów filatelistycznych
Verband Philatelisticher Prüfer e.V, Od roku 2018 do dnia dzisiejszego jest członkiem nowo
powstałej, również zarejestrowanej sądownie w Hamburgu niemiecko – polskiej organizacji
ekspertów pod nazwą Verein Philatelisticher Prüfer e.V
W obu organiozacjach autor jest ekspertem w zakresia znaków pocztowych Danzig – Wolnego
Miasta Gdańska
Jak widać nie stanowi to przeszkody, by interesować się również dziejami rodzinnego miasta,
także przez pryzmat filtelistyki.
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