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  W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod sygnaturą akt I Ns 
927/14 z wniosku Elżbiety Żukowskiej toczy się postępowanie o uzna-
nie za zmarłego Grzegorza Bardadyn urodzonego 10 stycznia 1965r. 
w Warszawie, syna Mariana i Ireny z domu Wysockiej, zameldowane-
go w Warszawie przy ulicy Broniewskiego 1a m. 19, zamieszkałego od 
1980r. w Kanadzie i tam zaginionego w 2003r. Sąd wzywa Grzegorza 
Bardadyn, aby w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od ukazania 
się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie 
może zostać uznany za zmarłego. Sąd zwraca się również do wszyst-
kich osób, które mogą udzielić informacji o zaginionym Grzegorzu Bar-
dadyn, aby przekazały te informacje Sądowi w powyższym terminie.

OGŁOSZENIE

  Filumenistyka (gr. philéo = lubiê + 
³ac. lumen = œwiat³o, ozdoba) to nauka 
i hobby zajmuj¹ce siê histori¹ niecenia 
ognia, a przede wszystkim zbiorami 
etykiet zapa³czanych. Termin ten po 
raz pierwszy zosta³ u¿yty w 1943 roku 
przez brytyjsk¹ kolekcjonerkê i ów-
czesn¹ prezes The British Matchbox 
Label & Booklet Society – Marjorie 
S. Evans. 
  To w³aœnie w Anglii powsta³y pier-
wsze stowarzyszenia zrzeszaj¹ce ko-
lekcjonerów. W Polsce organizacja 
filumenistyczna zaistnia³a po 1955 
roku jako czêœæ Polskiego Zwi¹zku 
Filatelistów i w tej formie funkcjonu-
je do dziœ. Najwiêksz¹ popularnoœæ 
kolekcjonerstwo zapa³czane odnoto-
wa³o w latach 1960-1980. Obecnie 
prze¿ywa swój renesans, a to za spra-
w¹ Internetu, który rozproszonym po 
œwiecie zbieraczom umo¿liwia wy-
mianê kolekcji, wiedzy i doœwiadczeñ. 

Dla przyk³adu w 1998 roku istnia³o 
tylko 7 stron internetowych w wiêk-
szym lub mniejszym stopniu poœwiê-
conych filumenistyce, w 2007 odnoto-
wano oko³o 100, przy czym liczba ta 
stale wzrasta. Jedna z pierwszych to 
rosyjska witryna The Virtual Match-
box Labels Museum, powsta³a w 1998 
roku i szczyci siê 7946 etykietami 
z 73 krajów. Nastêpne to The British 
Matchbox Label & Booklet Society, 
oraz Rathkamp Matchcover Society. 
Ta ostatnia stanowi najstarsz¹ organi-
zacjê filumenistyczn¹ na œwiecie i li-
czy sobie ju¿ 67 lat. Istnieje te¿ forum 
dedykowane zapa³kom (http://forum-
zapalki.eu/), na którym miêdzy inny-
mi znajduje siê dzia³ poœwiêcony bu-
dowlom i obiektom z zapa³ek. Ten 
z kolei ma poddzia³y: budowle, moto-
ryzacja, lotnictwo i marynarka, inne, 
stadiony. W zak³adce „inne” znalaz³am 
obiekty science-fiction, poci¹gi, ró¿ne 
budowle i twory, które najwyraŸniej 
autorom trudno by³o inaczej sklasyfi-
kowaæ. Jeœli dopiero zaczyna siê przy-
godê z budowlami z zapa³ek, mo¿na 
skorzystaæ z zamieszczonych tam po-
radników i oczywiœcie pomocy pozo-
sta³ych forumowiczów. Warto dodaæ 
– forum liczy sobie zaledwie 309 za-
rejestrowanych u¿ytkowników (swoj¹ 
rejestracj¹ dobi³am do 310).
  Pisz¹c o budowlach z zapa³ek nie 
mogê pomin¹æ wspomnianego ju¿ 
wczeœniej Anatola Karonia i jego
„RzeŸb w jednej zapa³ce”, któremu 
poœwiêcona jest jedna sala wystawo-
wa w czêstochowskim muzeum. Po 
raz pierwszy swoje rzeŸby zaprezen-
towa³ w 1986 roku. Przez lata powsta-
³o ponad 400 rzeŸb, wszystkie wyko-
nane w jednej zapa³ce przy pomocy
zêbów i paznokci. Tylko przy „Eks-
ploduj¹cym Chopinie” skorzysta³ 
z ig³y. Miniaturowa skala wymaga 
skupienia, do tego rzeŸby intryguj¹ ty-
tu³ami: „B³ysk Geniuszu”, „L. Wa³êsa 
skacz¹cy przez p³ot”, „Martin Heideg-

ger dŸwigaj¹cy pustkê” czy „Kocha-
nie, bêdziemy mieli dziecko”, „Przy-
p³yw uczuæ”, „W Polskê idziemy”, by 
wymieniæ tylko kilka. Do najbardziej 
spektakularnych przedsiêwziêæ Karo-
nia nale¿y Projekt Panteon z 1998 ro-
ku. W sali galerii Pa³acyk w Warsza-
wie powsta³a wówczas wzorowana na 
rzymskim panteonie rotunda, zbudo-
wana z 25 tys. pude³ek, o wysokoœci 
i œrednicy 4m. Wewn¹trz sta³a wie¿a 
zbudowana z zapa³ek, a na œcianach 
pomiêdzy czterema wejœciami wisia³y 
gabloty z 192 rzeŸbami. Ca³oœæ eks-
pozycji zatytu³owana by³a „Mimo-
chód – art.”. Warto odwiedziæ Anatola 
Karonia osobiœcie – w Warszawie pod 
Barbakanem ma sta³e miejsce, gdzie 
w przejœciu ulicznym pokazuje swoj¹ 
gablotê z kolekcj¹ 48 rzeŸb. 
  Najwiêcej zwi¹zków filumenistycz-
nych na œwiecie – na chwilê obecn¹ 
- znajduje siê w Australii (5), w Sta-

nach Zjednoczonych (40 mniejszych 
klubów), Wielkiej Brytanii (3), Cze-
chach (3), Rosji (2), w Niemczech (2) 
a tak¿e w Belgii, Francji, Holandii, 
Indiach, Kanadzie, na Malcie, w Por-
tugalii, Rumunii, S³owacji, Tajlandii 
i P³d. Afryce. Spoœród znanych na 
œwiecie filumenistów nale¿y wymie-
niæ Japoñczyka Teichi Yoshizawê, 
który trafi³ do Ksiêgi Rekordów Guin-
nessa, jako najs³ynniejszy na œwiecie 
filumenista, a tak¿e Portugalczyka, 
Jose Manuela Pereirê z wydan¹ przez 
niego seri¹ albumów katalogowych 
„Phillalbum”.

   O rozwoju kolekcjonerstwa filu-
menistycznego zdecydowa³y przede 
wszystkim dwa wzglêdy. Efektowna, 
barwna szata graficzna etykiet oraz 
ich bogata i zró¿nicowana tematyka. 
„Etykieta zapa³czana spe³nia dwie 
zupe³nie ró¿ne funkcje: jedn¹ dziœ 
ju¿ w zasadzie szcz¹tkow¹ – nalepki 
towarowej i drug¹ bêd¹c¹ w pe³ni 
rozkwitu – funkcjê mikroplakatu 
o okreœlonych zadaniach propagan-
dowych, oœwiatowych lub reklamo-
wych” - mo¿emy przeczytaæ w Ilust-
rowanym Katalogu Polskich Etykiet 
Zapa³czanych 1945-1966. W zale¿-
noœci od tych zadañ wyró¿nia siê trzy 
typy etykiet spe³niaj¹ce trzy podsta-

wowe funkcje spo³eczne: narzêdzia 
agitacji i propagandy spo³eczno-poli-
tycznej lub gospodarczej; pomocy 
naukowej (oœwiatowej) popularyzuj¹-
cej wiadomoœci z dziedziny kultury, 
sztuki, ochrony zdrowia itd.; œrodka 
reklamy handlowej, us³ugowej, ubez-
pieczeniowej itd. Niektóre etykiety 
spe³niaj¹ jeszcze czwart¹ funkcjê – 
dekoracyjn¹. Etykieta typu dekoracyj-
nego w klasycznej postaci pozbawio-
na jest jakichkolwiek zadañ u¿ytko-
wych, stanowi po prostu estetyczn¹ 
ozdobê pude³ka zapa³czanego prze-
wa¿nie asortymentów luksusowych 
lub eksportowych.
  Nastêpnie etykiety dzieli siê wed³ug 
dwóch podstawowych kryteriów: 
formalnego – na podstawie cech ze-
zewnêtrznych etykiety, takich jak wiel-
koœæ, kszta³t, materia³, przeznaczenie 
zapa³ek itp. oraz treœciowego, – czyli 
uwzglêdniaj¹c treœæ, jak¹ wyra¿a ry-
sunek i tekst. Klasyfikacja formalna 
wynika z ró¿nic w budowie etykiety, 
co z kolei wi¹¿e siê z konstrukcj¹ 
pude³ka, przede wszystkim z iloœci¹ 
p³aszczyzn, które etykieta okrywa. 
I tak, ze wzglêdu na iloœæ p³aszczyzn 
podzia³ jest na: jednop³aszczyznowe 
a wœród nich normalne, (czyli wierz-
chnie) i spodówki (skrót „spod.”), na-
stêpnie na wielop³aszczyznowe, czyli
ca³ostki i etykiety ksi¹¿eczkowe. Jed-
nop³aszczyznowe s¹ naklejane na pu-
de³kach typu szufladkowego i sta-
nowi¹ najpopularniejszy w Polsce 
i Europie rodzaj etykiet. Naklejone na 
górnej p³aszczyŸnie pude³ka nazywa-
j¹ siê normalnymi lub wierzchnimi, 
a umieszczone na dolnej, spodniej 
czêœci pude³ka - spodówkami. Istniej¹ 
jeszcze etykiety typu banderolowego - 
popularne w Anglii i Japonii – w Pols-
ce jednak nie wystêpuj¹. Przyk³adem 
polskiej etykiety wielop³aszczyznowej 
s¹ ca³ostki zapa³czane, czyli etykiety 
wydrukowane bezpoœrednio na karto-
nie lub tekturze tworz¹cej konstruk-
cjê pude³ka. Jest to wiêc zachowane 
w ca³oœci, ale bez szufladki, pude³ko 
zapa³czane roz³ożone na p³ask.
  Zale¿nie od wielkoœci etykiety pol-
skie dzielimy na nastêpuj¹ce grupy: 
liliputy (ok. 27x40mm), normalne (ok. 

34x42mm, 34x50mm lub 34x54mm), 
specjalne – np.: fajkowe, turystyczne i 
o wymiarach poœrednich miêdzy nor-
malnymi a gabinetowymi, gabineto-
we (ok. 68x100mm) należ¹ce do asor-
tymentów luksusowych.
 W zale¿noœci od przeznaczenia za-
pa³ek na rynek wewnêtrzny b¹dŸ za-
graniczny, dzielimy etykiety zapa³cza-
ne na krajowe i eksportowe. Choæ ety-
kiety zapa³ek eksportowych mog¹ z 
ró¿nych przyczyn znaleŸæ siê tak¿e na 
pude³kach zapa³ek sprzedawanych na 
rynku krajowym. 
 Chyba najbardziej znan¹ polsk¹ seri¹ 
eksportow¹ jest Black Cat, który sta³ 
siê znakiem firmowym Czêstochowy.

  G³ównym, najbardziej kszta³c¹cym 
dzia³em filumenistyki jest w³aœnie 
zbieranie etykiet. To etykieta skupia 
najwiêcej zainteresowania zarówno 
zbieraczy, jak i wydawców i badaczy. 
Producent chce zapa³ki rozpowszech-
niæ, umieszcza wiêc na powierzchni 
pude³ka dzie³o graficzne ma³ej formy 
– ma ono przekazaæ treœæ, trafiæ do 
odbiorcy. W Internecie pojawi³o siê 
nawet celne okreœlenie striking ima-
ges (uderzaj¹ce obrazy) bêd¹ce gr¹ 
s³own¹ (z ang. to strike a match to 
zapalaæ zapa³kê), która oddaje cha-
rakter, jaki przez lata etykieta sobie 
wykszta³ci³a. Plakat w skali mikro, 
mniejsze s¹ ju¿ tylko znaczki. I choæ 
tekst starych etykiet niejednokrotnie 
dziœ ju¿ œmieszy a kontekst pozostaje 
ma³o zrozumia³y, to grafika jest wci¹¿ 
atrakcyjna.

  Przyk³ady polskie:
A może spróbujesz jadać margarynę?
Zostań traktorzyst¹
Obywatelu zbierz, odnieœ, sprzedaj 
z³om metali nieżelaznych
Szukajmy stonki ziemniaczanej
Zwalczaj chwasty
Wszyscy do walki z wo³kiem zbożo-
wym
Rolniku kontraktuj cielęta
Zwalczajmy s³odyczka na rzepaku
Podróżuj¹c LOTEM przyspieszasz 
wykonanie planu
Nie używaj grzejników elektrycznych
Chcesz mieæ futro – hoduj króliki
Znak drogowy – twój przyjaciel
ChodŸmy praw¹ stron¹ chodnika
Pozostawmy w spokoju ma³e sarenki
Pozostawmy w spokoju ma³e zaj¹czki
Mój tatuœ nosi koszule Z.P.O.
Czystoœæ to zdrowie równie¿ zwierz¹t 
rzeŸnych
  Dziœ przestrzeñ na prostopad³o-
œciennym pude³ku pozostaje niedo-
ceniona. 
  Gdy przegl¹dam szuflady w domu, 
znajdujê jedynie marn¹ reklamê hur-
towni papierosów King z niewybred-
n¹ typografi¹ (Czechowice), naklejo-
ny z jednej strony papierek zachêca-
j¹cy do reklamy na zapa³kach i po-
dany numer telefonu (importowane 

z Bia³orusi), czy logo Konsorcjum 
Dystrybutorów Wyrobów Tytonio-
wych S.A. (znowu Czechowice). S³a-
bo dzisiaj z tym mikroplakatem, czy 
choæby dekoracyjnoœci¹ ma³ych pude-
³ek. Mo¿e ciê¿ko dziœ z treœci¹, któr¹ 
można by przekazaæ ludziom do rêki. 
A może ca³a uwaga zainteresowanych  
przenios³a siê na chromowane zapal-
niczki Zippo, czy kolorowe plastiki 
tak chêtnie wykorzystywane w kam-
paniach przedwyborczych. Ja tam 
zapalniczek nie lubiê, wolê odpalaæ 
zapa³ki. Tak od siebie, od serca, albo 
do siebie, krótkim poci¹gniêciem, 
tylko zahaczaj¹c draskê albo zdecy-
dowanym poci¹gniêciem przez ca³¹ 
jej d³ugoœæ. Na jak wiele sposobów 
mo¿na odpaliæ zapa³kê… I zawsze po-
zwalam jej siê spaliæ do koñca, niech 
siê drewienko nie marnuje i przeżyje 

swoje, chyba, że nie mam czasu. Do 
tego zbieram te wybrakowane, które
przesz³y niezauważone przez palce 
pani kontrolerki jakoœci. Jak¿e œmiesz-
na jest zapa³ka bez ³ebka, a o tak¹ 
najtrudniej. Najwiêcej u³omków mam 
spoœród czechowickich (zielonych)
i tych z importu ze Wschodu (br¹zo-
wych).
  Jakiœ czas temu w Internecie zna-
laz³am intryguj¹c¹ grê: http://www.
myprograms.kgb.pl/JavaScript/za-
palki.htm. Na stronie tej mo¿na za-
graæ w zapa³ki z w³asnym kompute-
rem. Polega to na tym, że wybiera siê 
1, 2 lub 3 zapa³ki w każdym ruchu. 
Przegrywa ten, kto bêdzie musia³ za-
braæ ostatni¹ zapa³kê. Jak dot¹d stale 
przegrywam. „Przegra³eœ. Zabra³eœ 
ostatni¹ zapa³kê!!! Czy chcesz zagraæ 
jeszcze raz?... Nie możesz zabraæ tylu 
zapa³ek, poniewa¿ ju¿ tylu nie ma!” 
To naprawdê irytuj¹ce! Pozostaje so-
bie ¿yczyæ bardziej udanych trafieñ 
na Allegro i eBayu, gdzie mo¿na upo-
lowaæ prawdziwe precjoza filumenis-
tyczne i co ciekawszych zapa³ek w pu-
de³eczkach. No i grafikom ¿yczê, by
dostrzegli pole do popisu i ekspresji, 
które dzieñ w dzieñ zdarza im siê 
potrzymaæ w d³oni.


