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ALLEZ LES BLEUS !!!! 
NIEBIESCY NAPRZÓD !!!! 

czyli 

Piłka nożna i filatelistyka, PHILFOOT FRANCE 98 

Allez fes blues!!! Al/ez Ie b/ue .... ten okrzyk na długo pozostanic we Francji 
symbolem narodowego sukcesu. Jak olbrzymi<! musi mieć przyjemność or
ganizator wystawy sportowej, kiedy dedykował ją swojej ukochanej drużynie 
Nicbieskich i ta nie zawiodła oczekiwar1 , chociaż może te oczek iwania były 
trochę na wyros t. Ale ściany i FOOTIX, oficja lna maskotka finałów, pomogły 

niebieskim. Nie będę ukrywał, że w swojej prezentacji filatelistycznej po
s tawiłem na Francuzów, chociaż sercem jestem z Holendrami. 

Pan Jean Pierre Picquot z Paryża, główny animator i organizator światowej , 

tak światowej , wystawy fil ate listyk i olimpij skiej i sportowej PH l LFOOT 
FRANCE 98, zorganizowanej jako jedyna impreza kulturalna finałów XVI 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FRANCJA 98, dopiął sprawę do kor1ca. Po 
raz pierwszy odbyła się wystawa filatelistyczna tej skali poświęcona jednej 
dyscyplinie sportu piłce nożnej. Wystawa była na miarę osiągnięcia Niebies-

1 
kich w naszym światku filatelistycznym. 
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.--WarszfiiDski Biuletyn Pilatelis~emy -~ 
Zanim więcej o wystawie i programie francuskiej poczty, nic mogę po

wstrzymać się od ogólnych wrażeń związanych z M undialcm. O wydawnict
wach francuskiej poczty związanych z Mundialem napi sze w nast<;_:pnym 
wydaniu WBF. Dzisiaj, póki wrażenia jeszcze gorące o wystawie i Mundialu . 

Gdybym był bardzo cyniczny to tytuł mojego artyk ułu. szczególnie w fazie 
eliminacyjnej finału , mógłby brzmieć: 

Pilkarska LIPA- Telewizyjna GRA czy Zaczarowana PIŁKA ??? 

Z dużą nadzieją ws iadałem do samolotu na Okęciu - kierunek Stade de 
France i światowa wystawa filatelistyki sportowej PHTLFOOT FRANCE 98. 
Pocz<)tek zupełnie niezły, AIR FRANCE po długotrwałym, bzdurnym strajku 
jako rekompensatę za tylko dwugodzinne opóźnienie odlotu z Warszawy 
serwuje szampana. Prawdziwy szampan BRUT, żadne tam pieniiwo wino, 
sowietskoje szampanskojc czy spumante. T oto pierwsza niespodzianka - mini 
szampan z piękną naklejką piłkarskich mistrzostw świata FRANCE 98. Czyżby 
zapow iedź szampai1skich mistrzostw dla Francuzów??? Serwuje pierwszy pilot 
bocninga. 

Miraż pryska po lądowan iu. Śladu atmosfery mistrzostw, rozfanatyzowa
nych tłumów. Pierwszy spacer po Polach Elizejskich szok normalnie 
zabiega ni ludzie, turyści. Gdybym nie wiedzi ał, że w tym kraju, w tym mieście 
odbywa się największa impreza sportowa św ia ta finał piłkarsk ich mistrzostw 
świata z udziałem 32 krajów, mógłbym spokojnie wyjechać. Telewizja pod
grzewa atmosferę do czerwoności, a tutaj młodz i Francuzi w sercu Paryża nie 
mają pojęc i a co si ę dzieje. Telewizyjny obraz rozradowanych i czasami 
rozszala łych kibiców na trybunach ma się nijak do codziennej paryskiej ulicy. 
Z pewnością w mniejszych miastach było inaczej. Tylko ta noc Zło t ej Nike. 
Jak.Lc odmienny widok Pól Elizejskich widzie liśmy w noc 12; 13 li pca i tu 
telewizja była już bezsilna. To były prawdziwe, żywe miliony ludzi w jednym 
miejscu. Niepotrzebne były zb liżen ia kamery. Wszystko odczarowało się 

w kilka naście minut. 
Osobiście kibicowałem wiernie piłka rzom llolandii i Francji. To właśnie te 

dwie ek ipy dostarczy ły najpię kniejszych w rażeJ1. Holendrzy razem z Brazylij
czykami budowali futbol XXI wieku. F ran cuzi gładko wykoi1czyli tę budowl<;_:. 
Co więcej nam potrzeba? Ano kiedyś to my dokładali śmy Brazylijczykom. 
Holendrom i Francuzom. Dzisiaj Polski Związek Piłki No.Lncj wisi nad 
pachnącym wiadrem, a szmaciana liga zadziwia odpornością na sk uteczną 

i piękną grę. O kibicach lepiej nie wspominać. Gdzie jest nasza uskrzydlona 
Biało-Czerwona, która dodawała nam otuchy w beznadziejnym PRL i ciem
nych czasach wro n') Podziwiano nas za polot, odważną grę, polski styl. 
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----- WarszlliDski Bmletyn llilatelis~cmy - -------, 
A teraz, brylowała Chorwacja, która wylizuje się z wojennych doświadczeń. 

To Chorwaci, podobnie jak my zaskoczyli wszystkich. Oczywiście "Lipa" 
dotyczy tzw. wielkich tego finału, którzy przekombinowali, ale nadal twierdzą, 
że są najlepsi na świecie, a tylko szczęście im nie dopisuje. 

Warto tutaj przywołać sytuację gdy kolejne francuskie miasto protestowało 
poprzez lokalną prasę przeciwko przybyciu "brytyjsk ich zwierząt" czytaj 
pseudokibiców, których my znamy również ze stadionu warszawskiej Legii 
i stadionów innych "sławnych" polskich klubów. Tamtejsze towarzystwo 
opieki nad zwierzcttami zaskarżyło lokalną prasę do sądu za porównywanie 
zwierząt do brytyjskich kibiców, wzywając do przeproszenia zwierząt przez 
prasę. Nie doczekałem się wyroku sądu, ale z pewnością był on sprawiedliwy dla 
zwierząt. Na szczęście, Mundial przebiegał we wspaniałej sportowej atmosferze. 

I jakże odmiennie było na Stade de France podczas meczu Dania - N igeria, 
który miałem przyjemność obejrzeć "na żywo". Nieodparte wrażenie robi 
stadion dla osiemdziesięciu tysięcy kibiców. Nowoczesna konstrukcja, a r
chitektura XXI wieku. Suchej nitki n ic pozostawiali Francuzi na Komitecie 
Organizacyjnym za budowę tego stad ionu stawiano pytania DUŻYMI 
U TERA M l po co nam ten stadion w Paryżu? Kto tam będzie gra ł? 

Odpowiedź na to pytanie była jedna - to był stadion dla mistrzów futbolu, 
Niebieskich. Teraz już nikt nie zadaje pyta11 . 

Wystawa PHILFOOT FRANCE 98 miała w zamierzeniu organizatorów 
filatelistyczne eksponaty "piłkarskie" ze wszystkich 32 krajów uczestniczących 
w finałach. Na szczęście poziom filatelistyki olimpijskiej i sportowej w nie
których z tych krajów jest niższy od poziomu piłki nożnej i nie znaleziono 
eksponatów odpowiedniej rangi . Dzięki temu, a z uwagi na to, że w Polsce n a 
szczęście poziom filatelistyki "futbolowej" przerósł poziom piłkarzy, znaleźliś

my si ę w gronie światowej filatelistyki poświęconej piłce nożnej. Ale to zadanie, 
też nie było łatwe dla nas. Okazuje się, że w Polsce było brak eksponatu 
poświęconego os iągnięciom polskiego piłkarstwa. Wielu kolegów zbierających 
futbolowy temat nie było w stanie przygotować eksponatu. Zachęcony 

doborowym towarzystwem wystawców opracowałem eksponat pt.: "BIAŁO
-CZERWONA JEDENASTKA". 

Wystawę PHILFOOT FRANCE 98, oficjalną imprezę kulturalną Finałów 
XVI Mistrzostw Świata w Pilce Nożnej, otworzyli w dniu 25 maja 1998 roku 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw F. Sastre i M. Platini, 
Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpij skiego Juan A. Sama
ranch, Dyrektor Poczty Francuskiej C. Bormaud oraz Prezydent Francuskiego 
Towarzystwa Kolekcjonerów Olimpijskich i Sportowych M. Boucher oraz 
Dyrektor Muzeum Poczty Francuskiej S. Debien. Wystawa została zlokalizo
wana w Muzeum Poczty na Motparnasse. 
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Muszę przyznać, że tak pięknej ekspozycji sportowo-filatelistycznej jeszcze 

nie widziałem, oprócz Muzeum Olimpijskiego w Lozannie. Będę trochę 

nieksromny i wspomnę tutaj salon filatelistyki olimpijskiej i sportowej w Muze
um Historycznym Miasta Krakowa w 1994 r. Na wystawie Philfoot połączono 
muzealia sportowe, ekspozycję muzeum poczty na temat przygotowania 
znaczków FRANCE 98 oraz eksponaty filatelistyczne. Wystawa była niekon
kursowa co umożliwiło filatelistom włączenie pewnych elementów niepo
cztowych do eksponatów. Przyznam, że sa m lubię takie wtrącenia w formie np. 
starych pocztówek związanych z tematem, związanych z imprezami spor
towymi, oczywiście użytych pocztowo. Często ożywiają one nudny świat 

tekstowych stem pli. 

Wystawa została starannie zaprojektowana i zrealizowana. Ustawiona ona 
została na mini piłkarskim boisku, a uczestnikami gry byli woskowi zawodnicy 
(przerażająco naturalnie wyglądający), fotogramy piłkarzy w akcji oraz zwie
dzający. Duże fotogramy na ścianach imitowały kibiców na piłkarskim 

stadionie. 

W części sportowych muzealiów pokazano plakaty z poprzednich mi st
rzostw świata, dyplomy, programy, grafik ę, prasę o raz wiele pamiątek od 
słynnych zawodn ików. Brazylijska telewizja wraz z sa mym Pele przebywała 
blisko 5 godzin kręcąc progra m o wystawie. Wystawa trwała od 25 maja do 18 
lipca 1998 r. Zwiedziło ją około czterech t ysięcy osób. 

Muzeum Poczty pokazało proces przygotowania "okrągłego" znaczka 
FRANCE 98 od projektu do druku używając nowoczesnych techni k prezen
tacyjnych. Pokazano również pełną dokumentację znaczka wydanego z okazji 
MŚ w piłce nożnej, które odbyly się wc Francji w 1938 roku. Polskajcdenastka 
debiutowała na tych mistrzostwach. przegrywając w dogrywce z Brazylią 5:4. 
Na wystawie można było obejrzeć dokument filateli styczny z tego wydarzenia 
- o ficjalna kartka pocztowa mistrzostw z podpisami całej polskiej drużyny, 

wysłana tu ż po meczu. 

Filateliści zaprezentowali 35 ekspona tów poświęconych piłce nożnej. Or
gan izatorom udało się dotrzeć do odległych krajów i rozkład geografi czny 
wystawców był bardzo ciekawy: Argentyna ( l ), Niemcy (l), Belgia (l), Brazylia 
(l), Bułgaria ( l), C hiny (2), Egipt (1), Francja (1), Kolumbia (1), C ho rwacja ( l), 
Dania (l) , Hiszpania (l), Francja (2), Grecja (l), Wielka Brytania (3), Węgry (2), 
Włochy (4). Ho landia (l), Polska (1), Rumunia ( l), Rosja (2). Słowacja (1). 
Szwajcaria (1), Czechy (l), Tajlandia (1), Urugwaj (1). Przyglądając się innym 
światowym wystawom olimpijskim należy wyraźnie stwierdzić, że piłka nożna J 
to temat N r l , po tematyce igrzysk olimpijskich. 
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fe]Tionde 
DES PHJLATELISTES 

Fot. 4 

CADEAUX 
• un entier 
p os tal 
sur carte 
postale 
• une entree 
a tarif reduit 
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Z dużą niecierpliwością pragnąłem zapoznać się z tymi eksponatami jeden 

temat, alejakie bc;dzie podejście, plan, materiał? Może trochę byłem zaw iedzio
ny brakiem różnorodności koncepcji - dominowały eksponaty poświęcone 
mistrzostwom świata, a wic;c generalnie układ chronologiczny. Tylko czterech 
wystawców pokazało futbol własnych krajów poprzez filatelistykę Brazylij
czyk. Egipcjanin, Chorwat i niżej podpisany. Kilka eksponatów dotyczyło 
futbolu ogólnie. głównie w układzie tematycznym. Z pewnośc i <! nic zawiodłem 
się na prezentowanym materiale. Prawie nie było powtórek w eksponatach. 
Brak miejsca nie pozwala na szczegółowe opisanie eksponatów. Kilku wystaw
ców pokazało doskonałe eksponaty, ale wyró.tniłbym tutaj L. Jonkent z Holan
dii, który po raz pierwszy pokazał specja lizację znaczka 3c (piłkarz) z serii 
ol impijskiej 1928 roku na blisko 50 kartach. Mam okazję obserwować rozwój 
tego zb ioru przez wiele łat, a le dopiero doskonała ekspozycja pozwala ukazać 
potęgę materiału i wyni ków wieloletnich żmudnych stud iów. Specjalny uk łon 

dla Włochów zawsze byli w tej dziedzinie najlepsi. również na boisku. choc iaż 

nie tym razem. Eksponat " Biało-Czerwona Jedenastka'· został przyjęty bardzo 
.tyczliwie. zawiera on walory. któ re mogłyby być ozdobą najlepszych eks
ponatów. Sam eksponat postaram się zaprezentować w kolejnych wydaniach 
WBF. Nagrodą dla wystawców była radość z uczestn ictwa w wystawie w kraju 
mi strza świata, dyplom z licznymi podpisami oficjeli (rys. l ), spotkanie 
przyjació ł o raz bilet (oryginalny) na Stade de France w dniu 28 lipca, a był to 
mecz Dania-Nigeria, 4:1 (Rys. 2, reprodukcja dla kolekcjonerów). 

Wystawie towarzyr,zyło szereg imprez towarzyszących przede wszystkim 
przeprowadzono finał młodzieżowego konkursu filatelistycznego FRANCE 98. 
El imin acje odbyły si ę w 10 miastach. w których odbywaly s ię mecze finałowe 

najlepsza wiedza piłkarsko-filatelistyczna o raz dobry eksponat dal przepust 
kę młodym Francuzom na PH ILFOOT FRANCE 98 oraz na S ta de de F ra nce. 
Obok eksponatów z calego świata. francuska młodzież W) pad la zupełnie 

sympatycznie. 

Ważną imprezą było spotkanie w dniu 27 czerwca w Paryżu, przedstawicieli 
klubów filatelistyki o limpijsk iej i sportowej zrzeszo nych w Międzynarodowej 
Federacji F ilatelistyki O li mpijsk iej FI PO pod auspicjami Mic;:dzynarodowego 
Kom itetu O limpijskiego. Blisko trzygodzinnemu spotkaniu przewodniczył 

Prezydent FIPO, stat utowo jest nim Przewodniczący MKOL J.E. Juan A. 
Samaranch. D yskutowano problemy międzynarodowej filatelistyki olimpijs
kiej oraz przedstawiono aktualną sytuację w poszczególnych krajach (reprezen- J 
towanych było 17 krajów). Dzięki Polskiemu Komitetowi Ol impijskiemu ni żej 

podpisany mógł dolecieć do Pa ryża i uczestniczyć w tych ważnych wyda rze-
l_i1iach. Dokonano wyboru jednego przed s tawiciela klubów do Zarz<1du FI PO. 
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L fVENEMENT PHILATELIQUF OFFIC:: I f'L 
DŁ LA COUPE DUMONO E DE FOOTBALL 

MUS EE 
DE 

LA POSTE 

Fot. 5 

25 MAI - 18 JUILLET 1998 
PARtS 

Fot. 6 

Został nim Grek, Giorgios Dolianitis. Dr. Manfred Bergman oficjalnie 
zakomunikował Światową wystawę filatelistyki olimpijskiej i sportowej OLY
MPHILEX 2000, która odbędzie się podczas igrzysk olimpijskich w Sydney. 
Pokazano również logo wystawy OL YMPHILEX 2000. Spotkanie udokumen
towano stemplem okolicznościowym (Rys. 3). Następnego dnia odbyło się 
spotkanie członków Francuskiego Towarzystwa Kolekcjonerów Olimpijskich 
i Sportowych oraz obecnych filatelistów z całego świata. Był również szampan 
i życzenia mistrzowskiego tytutu dla Francji , chociaż Włosi wstrzymywali się 
z drinkiem. 
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Organizatorzy PHILFOOT FRANCE 98 zadbali szczególnie o promocj~ 
i wydawnictwa pocztowe wystawy. Przede wszystkim zwraca uwag~ specjalne 
wydanic czasopisma "Les Monde des Philatelistes", poświęconego w całości 

(l 00 stron) wystawie i filatelistyce o tematyce piłki nożnej (Rys. 4). Wydawnict
wo to należy traktowaćjako oficjalny katalog wystawy. Wystawę reklamowano 
wielobarwną ulotką składanką wydaną przez Muzeum Poczty (Rys. 5). 

Z okazji wystawy francuska poczta wydała ilustrowam!, dwustronną cało
stkę pocztową z wydrukowanym "okrągłym" znaczkiem (rys. 3 i 6). Oplata za 
kartkę 6.00 Franka. co oznaczało że można ją wysłać do wszystkich krajów 
świata. Na stronie ze znakiem opłaty znajdują si~ jeszcze logo fgrancuskiej 
poczty jako oficjalnego sponsora mistrzostw oraz logo Francuskiego Towarzy
stwa Kolekcjonerów Olimpijskich i Sportowych FIPO/ AFCOS. Po stronie 
ilustracyjnej prezentowane jest logo wystawy oraz FOOTIX, czyli oficjalna 
maskotka mistrzostw FRANCE 98. 

O wydawnictwach Francuskiej Poczty z okazji samych mistrzostw w kolej
nym numerze WBF. 

ROMANBABUT 

****************************************************************** 
* * * * * * ;. ZDZISŁAW BEN. G.AŁECKI ~ 
* * * * * * * * 
~ artysta plastyk ~ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

projektuje - wykonuje w metalu 
od świecznika do bramy wjazdowej 

teł. 847-79-42 

* * * * * * * * * * * * * * * * ::: 

****************************************************************** 
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