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"Wszystko zaczęło się od wizyty Ojca Świętego w Tarnowie 10 czerwca 1987 roku. 

Antoni Filipowicz - bo o nim mowa - już od dzieciostwa kolekcjonował znaczki,                       

a po spotkaniu z Janem Pawłem II dowiedział się, że ma zostad wydany klaser ze znaczkami 

papieskimi z całego świata. Okazało się jednak, że wydano nie klaser lecz album książkowy 

o tej tematyce. W sklepie filatelistycznym w Tarnowie Antoni zakupił pierwsze serie             

z papieskimi znaczkami i był to początek sprofilowanego kolekcjonerstwa". 

fragment opracowania z książki Agaty Ożarowskiej-Nowickiej "LEŚNICY z pasją" 
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POCZĄTKI 

             Pasja pana Antoniego 

Filipowicza, której owocem 

jest ten wyjątkowy zbiór 

sięga roku 1987 kiedy            

to po raz pierwszy zakupił             

on papieskie znaczki 

pocztowe wydane z okazji 

spotkania z papieżem            

w Tarnowie. Od tego zaczęła 

się fascynacja samą osobą 

Jana Pawła II jak i chęd 

bogacenia swojej kolekcji      

w coraz to okazalsze                 

i ciekawsze egzemplarze. 

Dziś pan Antoni może pochwalid się pokaźną kolekcją obejmującą portrety, tysiące znaczków, kart 

telefonicznych, medali, okolicznościowych stempli pocztowych, plakatów, monet, albumów fotograficznych, 

książek, pielgrzymkowych pamiątek, multimediów, kopert z tak zwanych poczt okolicznościowych, kart                 

i biletów wstępu ze wszystkich wizyt Papieża w Polsce.  

Pan Antonii chętnie opowiada jak wyglądały jego poszukiwania i starania o to wszystko gdy jeszcze nie było 

internetu. Jeździł on po giełdach w różnych krajach np. w Berlinie, Pradze, Słowacji i oczywiście w Polsce.                 

Aby zdobyd wydawane znaczki czy medale z okazji wizyt Papieża w różnych krajach 

na całym świecie na początku pan Antoni musiał zorientowad się gdzie papież ma się 

udad z wizytami. W tym celu pisał wpierw do Watykanu. Następnie pisał do danego 

ministerstwa poczty i telekomunikacji czy mają oni zamiar wydad specjalne znaczki, 

medale czy karty telefoniczne. Było to bardzo czasochłonne zadanie, ponieważ 

niektóre korespondencje trwały nawet rok. Dziś wszystko stało się łatwiejsze. 

„Korzystając z internetu biorę udział w giełdach na całym świecie i kupno medalu lub innego waloru 

kolekcjonerskiego trwa sekundę”  
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KARTY TELEFONICZNE 

 

Dużą rolę w kolekcji pana Filipowicza odgrywają karty telefoniczne. Pochodzą one z całego świata.               

Pan Antoni posiada około 90% kart telefonicznych, które wyszły na świecie. Brakuje kilka polskich kart,               

które są w zasadzie nie do osiągnięcia oraz sporo chioskich, których Chioczycy wydali około 3 tysięcy. Karty 

znajdują się w antyramach. Do ciekawszych kart należą dwa izraelskie puzzle, składające się z 24 kart,           

które razem ułożone dają obraz papieża Jana Pawła II. Karty telefoniczne dzielimy na magnetyczne, chipowe              

i prepaidowe. Wszystkie karty wykonane są z plastiku lecz Grecja, jako jedyne paostwo, wydała karty                 

na cienkiej, drewnianej płytce bukowej. Telekomunikacja amerykaoska zamówiła w firmie America Fox karty 

telefoniczne papieskie lecz ostatecznie firma zrezygnowała co oznaczało, że wszystkie karty powinny zostad 

zniszczone. Zachowało się około 50 egzemplarzy z czego 3 należą do kolekcji pana Antoniego. Jedną                              

z najciekawszych kart telefonicznych jest karta z podpisem samego papieża. Pierwszą kartą papieską wydaną      

na świecie była karta z Wenezueli.                                        
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POLSKIE MEDALE JANA PAWŁA II 

 

Kilka medali pan Antonii otrzymał mając pokazy w Częstochowie. Znajdziemy tam również medale 

żony pana Filipowicza wydane przez Stowarzyszenie Pamięd Jana Pawła II. 
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MEDALE WATYKAOSKIE TZW. „ANNUALNE”  

 

Pierwszy medal na początku pontyfikatu Jana Pawła II na tzw. „vacante” czyli bezpapiestwie 1978 rok. 

Watykan wydaje medale bez papieża. 

Jak nazwa wskazuję medale annualne to medale wydane w Watykanie, w każdym roku pontyfikatu 

Jana Pawła II. Każdy z nich jest inny. Medale te projektowali: Włosi, Japooczyk i Polak (Czesław Dźwigaj medal 

XVIII 1996 r.). Medale są powiązane tematycznie z rokiem, którego dotyczą, upamiętniając najważniejsze 

wydarzenia z pontyfikatu danego papieża. Wydawane są w brązie, srebrze i złocie. W brązie i srebrze około                

6 tysięcy sztuk, w złocie tysiąc. Pan Antoni tworzy kolekcję srebrnych i brązowych. 

Medali w brązie i srebrze jest 26 sztuk na każdy rok pontyfikatu. W 2005 roku nie zdążono wydad medalu, także 

ostatni medal jest z 2004 roku. Woreczek z medalami w brązie i srebrze złożył do trumny Jana Pawła II kardynał 

kamerling Eduardo Martimez Somalo. 
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MEDALE Z RÓŻNYCH PAOSTW ŚWIATA  

 

Medale z Niemiec, Słowacji, Litwy, Watykanu, Filipin, Singapuru, Ukrainy, USA, Meksyku, Australii…. 

Dwa najciekawsze medale na fotografii poniżej. Awers i rewers. 27 października 1986 roku Jan Paweł II 

zorganizował Światowy Dzieo Modlitwy o Pokój w Asyżu, zapraszając przedstawicieli głównych religii świata                  

i wyznao chrześcijaoskich aby w wielu językach modlid się o pokój na świecie. W mieście św. Franciszka spotkali 

się chrześcijanie, żydzi, muzułmanie, hinduiści, buddyści, przedstawiciele religii ludów pierwotnych z całego 

świata. Do Asyżu przybyło 47 delegacji reprezentujących wyznania chrześcijaoskie oraz przedstawiciele                     

13 innych religii. Hasłem przewodnim spotkania było „Byd razem, aby się modlid”. Było to międzyreligijne 

spotkanie modlitewne w intencji pokoju na świecie. Medale te przedstawiają papieża właśnie                                    

z tego wydarzenia. 
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MEDALE WATYKAOSKIE I POLSKIE  

 

Oprócz medali watykaoskich i polskich dwa medale Stowarzyszenia „Podkarpackiego Towarzystwa 

Numizmatycznego w Tarnobrzegu” z wklejoną ceramiką i herbem papieskim oraz herbem Tarnobrzegu. 

 

 

Medale z biegów papieskich z Lubina, Białegostoku i Bydgoszczy oraz monety z Malawi, Congo, Ugandy, Niue - 

wszystkie z podobizną Jana Pawła II. 
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W ponad pięddziesięciu miastach odbywają się biegi papieskie, gdzie uczestnicy otrzymują okolicznościowe 

medale.  
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MONETY I BANKNOTY  

 

W gablocie podziwiad możemy komplet monet watykaoskich, które Watykan wydaje co roku inne.                 

Także monety z Polski, Kuby, Republiki Cabo Verde, złote monety z Liberii i Conga (te pod szkłem 

powiększającym).  

W zbiorze jest jeden komplet monet z Watykanu wydany po śmierci Jana Pawła II. Jest to komplet bardzo 

poszukiwany przez kolekcjonerów, ponieważ papież Benedykt XVI został bardzo szybko wybrany więc wszystkie 

monety musiały zostad przetopione i wydawane z podobizną następnego papieża. 

Zbiór banknotów z dodrukowanym tekstem na różne okazje przez stowarzyszenia kolekcjonerskie.                           

Na niektórych możemy odczytad np. apel Jana Pawła II na Dzieo Modlitw i Postu, wszelakie hasła, datę urodzin     

i śmierci papieża. 

Do kolekcji należą polskie złoty, euro, dolary, peso filipioskie i argentyoskie. 
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KARTY RÓŻAOCOWE, MODLITEWNIKI I KARTY WSTĘPU ZE SPOTKAO JANA PAWŁA II Z WIERNYMI 

W POLSCE  

 

Wydane karty różaocowe z odbitym różaocem z jednej strony i na rewersie z podobizną papieża. 

Modlitewniki pielgrzymów z całą liturgią, wydawane z okazji spotkao z papieżem (głównie w Polsce).             

Karty wstępu ze spotkao Papieża w Polsce. 

 

PAMIĄTKI Z PIELGRZYMEK I SPOTKAO PAPIEŻA Z PIELGRZYMAMI (GŁÓWNIE W POLSCE)   

CZAPECZKI, CHUSTY, WACHLARZE  

 

Pamiątki pielgrzymów ze spotkao z Ojcem Świętym.  
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PAMIĄTKI Z BEATYFIKACJI I KANONIZACJI JANA PAWŁA II 

 

Kilka monet, medali, bilety do metra w dniu beatyfikacji, medal wydany na kanonizacje, na jednej                   

z kart w prawym dolnym narożniku wycinek ze skarpetki Jana Pawła II. Karty pocztowe też z kanonizacji. 

Stemple okolicznościowe. 

 

 

Medale mosiężne prof. Józefa  Stasioskiego. 
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W szafach znajduje się też porcelana. Głównie talerze wydane z okazji wizyt papieża w Anglii, Stanach 

Zjednoczonych, Czechach, Polsce. 



16 
 

Medale wydane przez Cegielnię PPHU 

CEGIEŁKA w Faustiance 39 (Gmina Rudniki). 

Cegielnia wybudowana w 1905 roku, została 

zamknięta w 2008 r. Dzierżawcą cegielni                   

był p. Stanisław Dygudaj. Produkowano tam: 

pustaki, rurki drenażowe, cegły pełne i dziurawki, 

wyroby ceramiki ozdobnej i użytkowej: doniczki 

ceramiczne, kufle, medale, donice, świeczniki, 

talerze, puchary, wazony i pamiątki ceramiczne.  

Po uzyskaniu informacji o wydaniu medalu ceramicznego przez p. Stanisława Dygudaja z okazji 

nadania imienia Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej w Dalachowie w dniu 19 VI 2004 roku, 

Antoni Filipowicz zgłosił się do cegielni z propozycją 

wyprodukowania kilku medali papieskich.                 

Po kilkukrotnych odwiedzinach w cegielni                             

p. Stanisław Dygudaj wyraził taką zgodę. Długo                

nie zdradzał sposobu ich produkcji.                                          

Jak się dowiedziano (po wielokrotnych rozmowach) 

miejsce poboru gliny wybierano w miejscach                      

jej występowania o najlepszej, najszlachetniejszej 

strukturze. Wybór odpowiedniej gliny był bardzo 

skomplikowany. Glina musiała byd odpowiednia, 

żeby na medalu nie było żadnych odprysków po ziarenkach piasku. Można to zaobserwowad              

na medalach (litery, wygląd twarzy, włosów itp.). 

Pozyskana odpowiednia glina była umieszczana w metalowych pojemnikach, gdzie znajdowały                   

się metalowe kule, z dodatkiem dużej ilości wody. Poprzez stałe obracanie bębna, glina ulegała 

rozpuszczeniu do tzw. „glinianego mleczka”, które następnie zostawało przecedzane przez gęste 

płótna, w celu odłączenia drobnych ziaren piasku. Następnie całośd była odparowywana                             

co powodowało uzyskanie czystej, dobrej jakości gliny, nadającej się do produkcji medali. Medale 

całkowicie robiono ręcznie. Matrycę do wykonania medali wykonywał pracownik cegielni 

(zatrudniony artysta z Ukrainy). Na początku wypukłą, a następnie wklęsłą. Po wykonaniu 

odpowiedniej wielkości plastra gliny, był on ściskany obustronnie 

matrycą (awers i rewers). Kształt medalu z gliny pozostawał              

do całkowitego wyschnięcia. Następnie przenoszony                          

był do specjalnych pieców gdzie następowało jego wypalanie, 

które trwało przez kilka godzin. Po wypaleniu medale można 

było poddawad jeszcze obróbce upiększającej: szkleniu, 

lakierowaniu lub malowaniu. 

        Medal ceramiczny jest medalem pięknym i wyjątkowym. 

Niekiedy określanym medalem z duszą. Może coś w tym jest,    

bo całkowicie to ręczna robota. Niestety ma jedną wadę:                

jest delikatny i trzeba się z nim obchodzid ostrożnie.  

Zakład Ceramiki Budowlanej Tubądzin wydał płytkę z podobizną papieża z okazji jego wizyty                       

w Kaliszu.  
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Są tam również medale projektowane przez profesora Józefa Stasioskiego - jednego z największych 

medalierów w Polsce i na świecie.  

Obok szaf zobaczyd możemy narty na jakich papież jeździł jeszcze jako Karol Wojtyła.  

Z pozostałości w kolekcji znajdują się również różne książki, albumy papieskie, płyty CD, kasety video, medale 

ceramiczne, korespondencje pana Antoniego z Watykanem z oryginalnymi podpisami Jana Pawła II. 

Cały komplet czasopism polskiego wydania L’Osservatore Romano. Brakuje dwóch numerów z okresu stanu 

wojennego, prawdopodobnie zostały zniszczone na polecenie władz. Nikt nie zachował żadnego egzemplarza.  

Najważniejsze relikwie I stopnia - włosy Jana Pawła II z certyfikatem oryginalności.  
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Papieskie życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy do wiernych w poszczególnych 

latach pontyfikatu oraz życzenia do wiernych kraju, który odwiedzał Ojciec Święty. Także prywatna 

korespondencja autora z Watykanem.   
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Pan Antoni Filipowicz pracę       

w Nadleśnictwie Przedborów rozpoczął 

w lutym 1977 r. jako stażysta,                  

by po niespełna dwóch latach                  

w styczniu 1979 r. awansowad                        

na stanowisko, wówczas jeszcze 

nadleśniczego terenowego, które 

później zostało przemianowane                

na inżyniera nadzoru. 

W styczniu 2009 r. Pan Antoni zostaje 

powołany na zastępcę nadleśniczego 

nadleśnictwa Przedborów, które 

piastował aż do 2 stycznia 2017 r.  

I tutaj jak powiedział Pan nadleśniczy można byłoby zakooczyd życiorys, gdyby nie pasje pozazawodowe. 

Pan Antoni Filipowicz jest jednym z najbardziej znanych na świecie kolekcjonerów pamiątek                                             

po Św. Janie Pawle II. W jego zbiorach znajduje się ponad 3 tys. kart telefonicznych z wizerunkiem Papieża,                     

są w nich również numizmaty i okolicznościowe medale. Swoje zbiory Pan Antoni prezentował na przeszło                  

30 wystawach krajowych i zagranicznych. 

             

 



 

 

 

 

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku         

Wspomożycielu w trudnych sprawach. 

Ty, który swoim życiem świadczyłeś 

O wielkiej miłości do Boga i ludzi, 

prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi,   

w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagad 

innym. 

Przez miłośd i wielkie cierpienie, ofiarowane 

za bliźnich, co dzieo zbliżałeś się do świętości. 

Pragnę prosid Cię o wstawiennictwo 

w mojej sprawie…, wierząc, że przez 

Twoją wiarę, modlitwę i miłośd pomożesz 

zanieśd ją do Boga.   

… 

Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej 

Papieskiej modlitwy. Pragnę przez 

Jezusa i Maryję za Twoim przykładem 

zbliżad się do Boga. 

Ojcze nasz … 

Zdrowaś Maryjo … 

Chwała Ojcu … 

 

o. Gabriel Bartoszewski 
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