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K AP I T U Ł A F I L A T E L I S T Y C Z N A
XV EDYCJA za 2013 rok

Notki biograficzne kandydatów do wyróżnienia statuetką „PRYMUS”
/ opracowanie na podstawie danych z nadesłanych wniosków /

Kategoria „Za całokształt działalności na rzecz polskiej
filatelistyki”
Marian BRONIEC, o/Śląsko-Dąbrowski - wniosek złożył A. Kurczyński (2012),
Członek PZF od 1962 r. Pełnił szereg funkcji związkowych: wiceprezesa Koła nr 5 w
Tarnowskich Górach, członka Zarządu Oddziału i wiceprezesa Oddziału w Bytomiu, członka
Zarządu Okręgu w Katowicach, przew. Okręgowej Komisji Wystaw. Kilkakrotnie wybierany
delegatem na Walne Zjazdy Związku. Sędzia filatelistyczny I klasy. Wieloletni, znany w kraju
i zagranicą wystawca - posiada pięć eksponatów wystawowych na poziomie światowym, za
które na wystawach krajowych, ogólnopolskich, europejskich, międzynarodowych i światowych otrzymywał
zawsze bardzo wysokie wyróżnienia (w tych ostatnich uczestniczył 30 krotnie uzyskując w nich wysokie
wyróżnienia medalowe – w tym: 8 x Z, 11 x DPZ, 10 x PZ, 4 x DS, 1 x S , 2x diamentowe). W okręgu katowickim
PZF dał się poznać jako organizator wernisaży, pokazów, wystaw konkursowych a także okolicznościowych
akademii i innych imprez filatelistycznych – w tym związanych z obchodami „Tarnogórskich Gwarków”. Był
komisarzem wielu wystaw okręgowych, krajowych i ogólnopolskich a także krajowym komisarzem Europejskiej
WF „Euro-Cuprum 2001” w Lubinie. Posiadając bogatą, wszechstronną wiedzę filatelistyczną dzieli się nią w
środowisku w szeregu opracowaniach i publikacjach w katalogach wystaw, w monografii „Ruch filatelistyczny na
ziemi tarnogórskiej w latach 1949-86”, w „Poczta w Księstwie Warszawskim” (współautor publikacji) i innych.
Od 2008 r Członek Honorowy Polskiej Akademii Filatelistyki, złotą odznakę ”Za zasługi dla polskiej filatelistyki”
otrzymał w 2001r a w 2006 r. XIX Zjazd Związku wyróżnił go tytułem Członka Honorowego PZF. Statuetką
„Prymus” wyróżniony był już 2 krotnie – za lata 1999 i 2001 (w kategorii „Za najlepszy eksponat roku”.)
Jerzy HENKE, o/Koszalin

- wniosek złożył Andrzej Skorek / 2012,

Członek PZF od 1963r. W latach 1985 - 1997 wiceprezes Koła Miejskiego w Słupsku i
jednocześnie, do 1994 członek Zarządu Okręgu w Koszalinie. Od 1994 do 1997 pełni funkcję
prezesa a od 1997 wiceprezesa Okręgu W okresie 1963 do 1990 jest zaangażowanym
opiekunem szkolnych kół PZF na terenie Chełmna i Słupska i propagatorem konkursów wśród
młodzieży na „najładniejszy znaczek polski”. Był delegatem na XIV, XV, XIX i XX Walny Zjazd
Związku. Jest wystawcą ( 3 wysoko oceniane eksponaty tematyczne), sędzią filatelistycznym (od 2002 II klasy).
Jest znanym publicystą filatelistycznym, autorem wielu opracowań, głównie z historii poczty w Słupsku, o
Heinrichu von Stephan - inicjatorze i założycielu UPU, pomysłodawcy karty pocztowej a także autorem
materiałów i artykułów z okazji jubileuszu 450 - lecia Poczty Polskiej. Jest trzykrotnym laureatem medalu „Za
Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (ostatni w 2010r.)
W marcu 2011r. odbyła się promocja jego książki (114 stron, 1000 egz.) „Heinrich von Stephan, najwybitniejsza
postać Ziemi Słupskiej XIX wieku”. W roku 2011 reprezentował także Związek na Konferencji we Frankfurcie .
Posiada wszystkie możliwe wyróżnienia Związkowe a od 2002 r. godność Członka Honorowego PZF.
Za pracę zawodową i działalność społeczną odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Za Zasługi dla Województwa Bydgoskiego.
Edmund JANKOWSKI, o/Wielkopolski – wniosek złożył Okręg Wielkopolski PZF
Edmund Jankowski urodził się 17 listopada 1926 r. w Lesznie. Ukończył wyższe studia
prawnicze na wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Jest Członkiem Honorowym PZF.
Tytuł nadano mu na XVI Walnym Zjeździe PZF w 1994 r.
Edmund Jankowski 1 lutego 1954 r. wstąpił do Koła Polskiego Związku Filatelistów
zorganizowanego w Lesznie dwa lata wcześniej. Czynnie zaangażowany w pracę Koła jeszcze w roku 1954
wybrany został wiceprezesem. W dniu 31 stycznia 1963 r. został jego prezesem. Funkcję prezesa pełnił do 2010
roku. Obecnie jest honorowym prezesem Koła.
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W roku 1969 wybrano go w skład Zarządu i Prezydium Okręgu Wielkopolskiego. W latach 1994-1997 był
prezesem Zarządu Okręgu i członkiem Zarządu Głównego PZF. Wielokrotnie (8 razy) był Delegatem na kolejnych
Zjazdach, współprzewodnicząc na zjeździe w Bydgoszczy i przewodnicząc XVI Walnemu Zjazdowi w Poznaniu.
Historia Koła to działalność w nim Edmunda Jankowskiego. Pod jego przewodnictwem leszczyńskie Koło PZF
(począwszy od 1958 r.) wznowiło przewozy poczty szybowcami i balonami Prawie co roku Koło organizowało
”poczty szybowcowe” i poczty balonowe”. W ciągu minionych 50 lat przewieziono w granicach 160 tys. przesyłek
szybowcami i balonami startującymi z Leszna i okolic. Koło szczyci się faktem, że tak duża liczba przesyłek zdobi
zbiory filatelistyczne nie tylko w kraju, ale i na całym świecie.
Leszczyńskie Koło w okresie swego istnienia pod jego kierownictwem zorganizowało 19 wystaw, w tym 4
krajowe, którymi uczczony został Jubileusz 450-lecia miasta Leszna, 160 Jubileusz Straży Pożarnej, wystawę
upamiętniającą 60-lecie odzyskania Niepodległości (jedyną zresztą w Polsce, która skupiła 131 zbiorów na 630
ekranach), oraz rocznice związane z 325-leciem ustanowienia Poczty w Lesznie i 450-lecia Poczty w Polsce.
Pozostałe związane były z rocznicami i jubileuszami wydarzeń na trwałe wpisującymi się w historię miasta
Leszna. Na wystawę z okazji 325 rocznicy utworzenia Poczty w Lesznie, Edmund Jankowski opracował na
kilkudziesięciu stronach historię poczty w Lesznie, zamieszczoną w Katalogu Wystawy liczącym 102 str. Jego
autorstwa było też wydanie pokazujące 50 lecie Koła PZF w Lesznie, przygotowane na ponad 60 str. Z okazji
450-lecia Leszna Koło uhonorowane zostało Medalem i Honorowym Dyplomem Rady Miasta Leszna, a Prezes
Koła wyróżniony został Gratulacjami Prezydenta Miasta Leszna za promowanie m. Leszna na świecie. Należy
dodać, że leszczyńscy filateliści zdobyli na Wystawach różnej rangi ponad 600 wyróżnień medalowych, co daje
członkom leszczyńskiego Koła dużą satysfakcję.
Koło było również inicjatorem i organizatorem powstania Klubu Zbieraczy Znaków Pocztowych o tematyce
religijnej. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Górce Duchownej w lipcu 1957 r. Wydawnictwa filatelistyczne tego
Zjazdu przygotowane były również przez członków Koła.
Od 1994 r. Koło Leszczyńskie współpracuje z niemieckimi filatelistami w ramach partnerskiej współpracy miast
Leszna i Suhl. Współpraca obejmuje wymianę bilateralną, prezentacje zbiorów i materiałów filatelistycznych
m.in.: dot. współpracy miast partnerskich udział w wystawach filatelistycznych, konferencjach i uroczystościach
organizowanych np.: z wprowadzeniem znaczka do obiegu pocztowego w Suhl i Goerlitz oraz w Lesznie.
Za pracę społeczną i zawodową Prezes Koła Edmund Jankowski odznaczony został Orderem Sztandaru Pracy II
Klasy, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz szeregiem
innych wyróżnień i odznak resortowych.
Edmund Jankowski jest od wielu lat czynnym wystawcą. Prezentowane przez niego liczne zbiory w wielu klasach
wystawowych wyróżniane wielokrotnie były najcenniejszymi medalami i dyplomami.
Jerzy Maciej NOWAK - o/Częstochowa - wniosek złożył Eugeniusz Pradela (2014)
Członek Związku od 1970 r.- Koło nr1 w Częstochowie. W latach 1972-77 sekretarz a nast. do
1988 prezes Koła nr 25 w Zawierciu. W okresie 1973-73 członek i sekretarz Oddziału PZF w
Częstochowie a później do 1981 członek Oddziału w Sosnowcu. W 2002 r. wybrany prezesem
Okręgu w Częstochowie. Delegat na XVII, XIX i XX Walne Zjazdy PZF. Absolwent Studium
Filatelistyki (2003). W latach 2006 - 11 wiceprezes Zarządu Głównego. Wystawca i sędzia konkursowy (od 2003 I
klasy) Jego eksponaty „Prowizoryczne wydania GROSZY” „Nadruki „groszy”- wydania lokalne” i „Poczta regionu
częstochowskiego 1808 1946” zdobyły wiele wysokich wyróżnień na wystawach krajowych a także światowych
(„SINGAPUR 2004”, „St. PETERSBURG 2007”, „IZRAEL 2008”, „PARYŻ 2004”). Organizator i współorganizator
licznych wystaw okręgowych, krajowych i XIII OWF „Katowice 2003”. Inicjator i współzałożyciel Klubu
Zainteresowań „Czenstochowiana” (2002) i „Prowizoria” (2004) - prezes tego Klubu. Członek Klubu „Arge-Polen”.
Autor wielu artykułów i relacji z wystaw krajowych i zagranicznych na łamach „Filatelisty” i „Przeglądu
Filatelistycznego”. Współautor publikacji „Poczta w Księstwie Warszawskim” (2001) oraz inicjator i współautor
monografii „Historia poczty i filatelistyki na terenie Ziemi Częstochowskiej”(2010). Rzeczoznawca PZF w zakresie
wyceny znaczków i zbiorów filatelistycznych. Inicjator i projektant kartek beznominałowych i datowników
okolicznościowych – współautor wydania przez PP znaczka z autoportretem Dudy Gracza (Fi 4190). W swojej
działalności wiele czasu i wysiłku poświęcał pracy i działaniom integrującym środowisko zawierciańskich i
częstochowskich filatelistów. Za aktywną i wszechstronną działalność w PZF wyróżniony został wszystkimi
odznaczeniami do Złotej Odznaki Honorowej „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” a XX Walny Zajazd Delegatów
PZF w Polkowicach nadał mu godność Członka Honorowego PZF.
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Jerzy ŚLIWA, o/Wałbrzyski - wniosek złożył Henryk Monkos, / 2012
ur.13.09.1933 w Dąbrowie Górniczej. Do Polskiego Związku Filatelistów wstąpił w 1968 w Kole
nr 52 w Wałbrzychu. W latach 1969-1978 członek Zarządu Koła. Od 1981 do 1989 sekretarz i
wiceprezes Zarządu Koła nr 2 w Wałbrzychu. W latach 1996-1997 członek, a od 1997 do 1999
sekretarz Zarządu Okręgu PZF w Wałbrzychu. Od 1999 prezes Zarządu Okręgu i członek
Zarządu Głównego PZF. Posiadacz zbioru generalnego Polski, Niemiec, NRD i Berlina. Organizator licznych
wystaw i pokazów filatelistycznych w okręgu. Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVIII OWF
„Wałbrzych-Książ’99”. Członek komitetów honorowych wystaw międzynarodowych, ogólnopolskich, krajowych i
okręgowych. Za działalność filatelistyczną został wyróżniony: Złotą Odznaką Honorową PZF (1995), złotą
odznaką „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki” (2007), odznaką „100 lat polskiego ruchu filatelistycznego”, 50-lecia
i 60-lecia PZF, złotą odznaką „Zasłużony dla Łączności” (2000), tytułem Zasłużony dla Okręgu Wrocławskiego,
Wałbrzyskiego i Warszawskiego. Na XX Walnym Zjeździe PZF otrzymał godność Członka Honorowego PZF
(Polkowice 2011). Ponadto otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi (2000) i odznakę Zasłużony Działacz Kultury (2003).
Ryszard WDOWIAK o/Wrocław wniosek złożył Kazimierz Rosiewicz (2014)
Członek PZF od 1995 r. – wiceprezes Koła w Głogowie. W 2003 r. zakłada Koło nr 21 w Lubinie
i do 2005 jest jego wiceprezesem. W 1999 r. obejmuje funkcję wiceprezesa Zarządu Okręgu we
Wrocławiu a od 2005 r., do nadal zostaje jego prezesem. W latach 2002 - 2004 aktywnie działa
we władzach naczelnych Związku pełniąc funkcję wiceprezesa ZG. Inicjator i współorganizator
wielu wysokiej rangi wystaw filatelistycznych: 2001 Lubin - Europejska WF „Euro Cuprum” w
Lubinie, 2008 Wrocław – XX jubileuszowa Ogólnopolska WF z okazji 450 lecia Poczty Polskiej,
2011 Polkowice - pierwsza w historii polskiej filatelistyki Europejska Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna,
międzynarodowe WF „Polska- Czechy” i „Polska-Czechy- Niemcy” i wiele krajowych – ostatnia KWF „50 lat
szkolnictwa górniczego –Lubin 2013”. W bardzo trudnym, kryzysowym okresie dla PZF, potrafił swym znanym
zaangażowaniem i zapałem zapewnić przygotowanie i sprawną organizację i przebieg 2 Walnych Zjazdów
Związku – XIX w Lubinie i XX w Polkowicach. Czynny, aktywny wystawca – jego eksponat „Górnictwo”
wielokrotnie uzyskuje wysokie wyróżnienia. Jest absolwentem Studium Filatelistyki. Sędzia filatelistyczny - od
2006 r. I klasy. Współautor kilkunastu katalogów wystawowych i okręgowego Biuletynu Informacyjnego. W całym
okresie działalności aktywnie inicjuje rozwój filatelistyki młodzieżowej na terenie Okręgu. Wiele jego zasługi jest w
tym, że wrocławski okręg PZF ma najliczniejszą w kraju ilość kół i wystawców a od wielu lat zajmuje zespołowo I
miejsce w OMKF.

Kategoria „Za najlepszy eksponat roku”
Ryszard PRANGE, o/Wielkopolski - wniosek złożył Marek Zbierski,(2014)
Zgłoszony eksponat: „ Wino – dar bogów, słońca i ludzi”
Temat ilustrowany jest niezwykle rzadkim i różnorodnymi materiałem: cennymi
znaczkami (w tym dziewiętnastowiecznymi), tematycznymi ostemplowaniami, listami przed
znaczkowymi, całostkami (koperty Mulreadyego z 1840/41r), także reklamowymi z przełomu XIX
/XX i pocz. XX w. (rosyjskie, niemieckie, francuskie). Eksponat „opisuje” uprawę winorośli,
produkcję wina, jego dystrybucję i degustację. Umieszczono w nim wiele tematycznych odniesień na starych
telegramach. Poza licznymi rzadkościami rarytasem jest umiejętnie wykorzystany list z XVI w.
Wystawca w 2009 r. za typowany do wyróżnienia eksponat otrzymał tytuł Mistrza Polski i Gratulacje Jury
na Pierwszych Mistrzostwach Polski w Filatelistyce Tematycznej w Pszczynie, a na Międzynarodowej WF
„Głogów 2009” medal Duży Złoty.
W latach 2010 / 2011 eksponat otrzymywał nast. oceny:
- DPZ - Światowa Wystawa Filatelistyczna – „ Portugal - 2010”- Lizbona
- DPZ - Światowa Wystawa Filatelistyczna – „INDIPEX” - 2011”- New Delhi
- Z - Bilateralna Wystawa „NIEMCY – POLSKA 2010”- Franfurkt n/Odrą
- Wicemistrz Europy - Mistrzostwa Europy w Filatelistyce Tematycznej w Essen-2011
- Z - Światowa Wystawa Filatelistyczna -„ INDONESIA 2012” – Jakarta
- Z - Światowa Wystawa Filatelistyczna -„BRAZILIANA 2013” - Rio de Janeiro
Największe osiągnięcie ubiegłego roku to tytuł - Mistrza Europy na Mistrzostwach Europy w Filatelistyce
Tematycznej w Essen-2013
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Mieczysław ROŻEK o/Wielkopolski - wniosek złożył Marek Zbierski (2014)
Typowany eksponat wszechstronnie przedstawia cały aspekt spraw związanych z
odwiecznym dążeniem człowieka do penetrowania gór i zdobywania ich niedostępnych
szczytów. Opowieść ilustrowana jest różnorodnymi i rzadkimi walorami : głównie cennymi
znaczkami ( również dziewiętnastowiecznymi), ostemplowaniami tematycznymi , listami
przedznaczkowymi, całostkami z całego świata (w tym reklamowymi), frankaturami z
przełomu XIX i XX Wieku . W eksponacie jest wiele rzadkości, w tym błędy druku znaczków , próby znaczków i
całostek ( nie wprowadzone do obiegu znaczki z widokiem na Tatry, próby znaczków Czechosłowacji i Bułgarii,
unikatowa frankatura USA ze spotkania (odwołanego) w 1953 r. w Nowym Jorku z M. Herzogiem - pierwszym
zdobywcą (w 1950 r) ośmiotysięcznika Annapurna .
Ważniejsze wyróżnienia medalowe typowanego eksponatu :
- PZ - Światowa WF „POLSKA 93 ,PZ - Międzynarodowa WF „SLOVOLIMFILA 2004”
- DS - FIPO „Ateny 2004” DPZ - „Olimpic Expo 2008” Z + NS + GJ, - XX OWF „Wrocław 2009”
- LG + GJ – MWF „Hunfila 2009”, DZ - Międzynarodowa WF „ Głogów 2009”, PZ - „Antverpia 2010”,
- PZ - „Salon du Timbre 2010” Paryż, DZ - Bilateralna WF „ Niemcy – Polska Frankfurt 2010”,
- DZ - Międzynarodowa WF „Głogów 2011”,
- PZ - Światowa WF „Thailand 2013”,
- PZ + V miejsce na Mistrzostwach Europy w Filatelistyce Tematycznej, Wicemistrz Polski na Pierwszych
Mistrzostwach Polski w Filatelistyce Tematycznej „Pszczyna 2009”
Krzysztof TRAWIŃSKI, o/Warszawski – wniosek złożył KZ „TEMATICA” przy ZO Poznań (Marek
Zbierski - 2014)
Zgłoszony eksponat : „W cieniu drzew”
Członek Koła nr 1 w Warszawie. Od założenia Klubu Zainteresowań TEMATICA (2011 r.) jest
jego aktywnym członkiem. Eksponat tematyczny „ Las i cywilizacja”, prezentowany od 1988 r.
na wielu wystawach krajowych, Krzysztof Trawiński generalnie przebudował i nadał mu nowy tytuł: „W cieniu
drzew” przez co, uzyskując coraz wyższe wyróżnienia, wszedł do czołówki polskich wystawców – tematyków.
Wystawca typowanego eksponatu, coraz bardziej go udoskonalając, otrzymał – począwszy od 2011r. następujące oceny :
- MWF Głogów 2011 - medal Z
- KWF Gostyń 2012 - medal DZ
- Bilateralna WF POLSKA - NIEMCY , KARGOWA - 2012 – medal Z + Grand Prix (największy, jak dotąd,
sukces - „pokonanie” wszystkich eksponatów, polskich i niemieckich, zarówno tematycznych jak i innych klas
wystawowych)
- Mistrzostwa Europy w Filatelistyce Tematycznej , ESSEN 2013 – medal DPZ

Kategoria „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą”
Henryk JAKOWIEC, o/Zachodniopomorski - wniosek złożył Zdzisław Mąka,
Wieloletni przewodniczący Komisji ds. filatelistyki młodzieżowej Okręgu, aktualnie prezes
Zarządu Okręgu, Członek Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF.
Pomysłodawca i organizator corocznych Spotkań Młodzieży Filatelistycznej Okręgu, w których
poza tematami filatelistycznymi odbywają się intersujące pokazy i zajęcia jak: pokaz statków
ratownictwa morskiego, akcji gaszenia lasów z helikopterów, nauka udzielania pierwszej pomocy przez
Ratowników Medycznych i wiele innych. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem i z każdym rokiem bierze
w nich udział coraz więcej młodzieży - w roku 2011 uczestniczyło w nich ok. 120 osób. Efektem działań Henryka
Jakowca jest systematyczny wzrost liczby członków w Kolach Młodzieżowych w Okręgu. Największe Koło
Młodzieżowe w Okręgu liczy już 80 członków! Autor licznych rebusów i zagadek dla młodzieży. Opiekun i
wychowawca wielu uczestników Finałów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego.

4

Leszek KOZIEŁ, o/Łódzki - wniosek złożył Stanisław Dacyk (2014)
Członek PZF od 1967r – nieprzerwanie w kole „Wifama” w Łodzi. Członek Zarządu Okręgu
od 1981 a w latach 1986 -1998 członek ZG. Od 1973r. jest przewodniczącym Okręgowej Komisji
ds. Filatelistyki Młodzieżowej a w okresie 1981-1995 członkiem tej Komisji przy Zarządzie
Głównym. Brał czynny udział w organizowaniu i pracach jury kolejnych OMKF, a także w
organizowaniu wystaw okręgowych i krajowych w Okręgu Łódzkim w tym XII OWF „Łódź-75”
Od początku swej działalności w Związku poświęcał się głównie pracy z najmłodszymi filatelistami, skutecznie
popularyzując to hobby wśród dzieci tworząc koła młodzieżowe w szkołach, Domach Kultury, Domach Dziecka i
Zakładach Wychowawczych - w Kutnie i w Łękawie k/Bełchatowa. Wykorzystując bogate osobiste
doświadczenie zawodowe doskonale nawiązuje kontakt z dziećmi i młodzieżą szkolną a także potrafi przekonać
wielu nauczycieli i wychowawców do wykorzystywania zainteresowań filatelistycznych młodzieży w ramach zajęć
dydaktycznych z geografii, przyrody, historii, fizyki i chemii.
Pomysłodawca i realizator organizowanych cyklicznie – od 1970 roku - dużych, okręgowych wystaw
konkursowych dla młodzieży pod nazwą „Juvenis” – stanowiących pionierską inicjatywę filatelistyczną w skali
kraju. Wystawy taki e odbywały się zawsze poza Łodzią : w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Pabianicach,
Kutnie, Ozorkowie, Konstantynowie, Zduńskiej Woli, w ośrodkach gdzie młodzież ma znacznie mniejszy wybór
zajęć i rozrywek o charakterze kulturalno-wychowawczych. Jest autorem wielu opracowań szkoleniowych dla
młodych filatelistów. Młodzi wychowankowie Leszka Kozieła odnieśli wiele sukcesów filatelistycznych – m.in.
pięciokrotnie byli zwycięzcami Ogólnopolskich Młodzieżowych Konkursów Filatelistycznych.
Za działalność filatelistyczną w środowisku młodzieżowym wyróżniony został odznaką „Zasłużony działacz
kultury” (1987) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej(2010). Posiada wszystkie honorowe wyróżnienia PZF ze
złotą odznaką „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki”(1995) włącznie. XX Walny Zjazd nadał mu godność Członka
Honorowego PZF.
Andrzej NOWAK (Zabrze), o/Śląsko-Dąbrowski - wniosek złożył Henryk Monkos, / 2014
Od 1992 przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej w Oddziale w Zabrzu, drugą
kadencję – w Okręgu Śląsko-Dąbrowskim a po XX Walnym Zjeździe PZF członek Głównej
Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej ZG PZF. Był opiekunem MKF przy SP nr 12 w Zabrzu,
aktualnie pełni tę funkcję dla MKF przy SP w Gierałtowicach. Z jego inicjatywy, przy wsparciu
prezesa Zarządu Oddziału, powstały nowe koła młodzieżowe w Zabrzu i w Gierałtowicach, których członkowie
reprezentowali Oddział w finałach krajowych OMKF zajmując czołowe miejsca (czterokrotnie - I miejsce,
pięciokrotnie - II, jeden raz III i czterokrotnie IV miejsce). Jego wychowankowie z dużym powodzeniem
uczestniczą także w wystawach filatelistycznych zdobywając wysokie wyróżnienia a Grzegorz Kujawa w 2008 r.
zdobył statuetkę „Prymus- Junior”. Andrzej Nowak był współorganizatorem czterech konkursów pocztowo filatelistycznych w Zabrzu i współautorem katalogów wystaw okręgowych i krajowych organizowanych przez
Oddział. Od 1992 r. prowadzi Młodzieżową Kronikę Oddziału PZF w Zabrzu, prezentowaną na wystawach
filatelistycznych. Wielokrotny inicjator konkursów plastycznych na projekt znaczka i kartki pocztowej. W latach
2012 – 2013 jego podopieczni zajmowali wysokie miejsca w Finałach OMKF. Dzięki jego zaangażowaniu Okręg
Śląsko-Dąbrowski posiada najwięcej Kół Młodzieżowych w Polsce.
Jan PROKULEWICZ, o/Koszalin - wniosek złożył Andrzej Skorek, / 2012
W PZF od 1963 r. Członek ZG w latach 1990/1994. Wystawca i juror filatelistyczny. Jest
nieprzerwanie niezwykle aktywnym działaczem w macierzystym Kole miejskim w Białogardzie i
we władzach Koszalińskiego Okręgu. Z racji swojego wykształcenia nauczycielskiego
filatelistyką młodzieżową zajmuje się od początku przynależności do Związku. Jest wieloletnim
przewodniczącym Okręgowej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej. Jako inicjator zorganizowania finału 44
OMKF oraz Krajowej MWF w Kołobrzegu aktywnie angażuje się w organizację tych przedsięwzięć dzięki czemu
ten OMKF przeszedł do historii jako niezwykle udany pod względem organizacyjnym i wystawienniczym. W
działalności młodzieżowej odnotował wiele innych sukcesów - jego podopieczni uzyskiwali czołowe lokaty w
finałach krajowych OMKF i wysokie oceny jako wystawcy. Jan Prokulewicz mimo przejścia na emeryturę,
prowadzi nadal koło młodzieżowe i czynnie uczestniczy w działalności młodzieżowej na terenie koszalińskiego
Okręgu.
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Za działalność na rzecz Związku i filatelistyki młodzieżowej odznaczony został wszystkimi wyróżnieniami PZF a
XX Walny Zjazd Związku nadal mu tytuł Członka Honorowego PZF.
Jolanta STOLARCZYK, o/Małopolski - wniosek złożył Stanisław Mitkowski (2014)
Jolanta Stolarczyk jest od 22 lat (1992) opiekunką Młodzieżowego Koła Filatelistycznego przy
Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej. Od roku szkolnego 2006/2007
dodatkowo koordynuje i pomaga w prowadzeniu zajęć w kołach w pozostałych szkołach na
ternie Podhala .
Efektem jej pracy w środowisku młodzieżowym jest m.in.:
* Udział po trzech uczestników w każdej grupie wiekowej w 22 edycjach OMKF – na szczeblu okręgu (półfinały) :
60 uczestników zajmowało trzy pierwsze miejsca, 26 zajęło I miejsce, 21 – II miejsce a pozostałych 13 - III
miejsce. W finałach krajowych uczestniczyło 26 jej wychowanków, którzy zajęli 3 x I miejsce, 2 x II miejsce i 10
x miejsca od V do IX.
* Czterech byłych i trzech aktualnych wychowanków zbudowało i eksponuje eksponaty wystawowe – wystawiane
na wystawach w kraju i zagranicą (MWF „Euro-Fil-Hobby Ruda Śląska 2004, „MARE BALTICUM 2005”,
„POLSKA-SŁOWACJA 2000”, „BELGICA 2006”, „HUNFILIA 2007”, „ISRAEL 2008”) Ogółem eksponaty te
wystawiane były na 48 wystawach – w tym raz na wystawie światowej, uzyskując wysokie wyróżnienia ( 7 x DPZ,
2 x PZ, 18 x DS, 16 x S ) ;
* Zorganizowanie w szkole pokazów i wystaw nie konkursowych, m.in. w 2009 r. z okazji 100-lecia Szkoły w
Bańskiej Niżnej, w 2011 r. z okazji beatyfikacji Jana Pawła II oraz w kwietniu br. z okazji kanonizacji Jana Pawła
II
* Dwukrotnie zorganizowała wojewódzki etap (półfinał) OMKF : 08.04.2000 – „Zdobycze XX wieku” i tegoroczny,
05.04.2014 – „Gniezno i Poznań- tu Polska się zaczęła” *Kandydatka uzyskała nominację do wyróżnienia w tej
kategorii w poprzedniej, XIV edycji „Prymusów”
Nadzieja SULIMA o/Warszawski - wniosek złożył Henryk Monkos,/ 2014
Popularyzacją filatelistyki wśród młodzieży szkolnej zajmuje się od 1972 r. ( w tym roku przypada
42-lecie). Jako nauczycielka prowadziła Koło Młodzieżowe przy szkole podstawowej a obecnie
będąc na emeryturze swoje Koło przeniosła do Gminnego Ośrodka Kultury w Czeremsze. Od
wielu lat jej wychowankowie biorą udział w Ogólnopolskich Finałach Konkursu Młodzieżowego.
Aby móc w nich uczestniczyć organizuje środki finansowe gdzie tylko się da. To samo dotyczy walorów
filatelistycznych dla swoich podopiecznych. Nie ogranicza się tylko do pracy z młodzieżą ale organizuje również
pokazy i wystawy filatelistyczne wciągając w ich organizację inne Stowarzyszenia Pozarządowe Jest
pomysłodawczynią i inicjatorką wielu wydawnictw filatelistycznych: datowników okolicznościowych, kartek
okolicznościowych, kart maksimum. Uczestniczyła przy organizacji Wystawy Polsko-Białoruskiej. Bardzo oddana
swojej pracy z młodzieżą. W roku 2013 byłą główną organizatorką Polsko-Białoruskiej Młodzieżowej Wystawy
Filatelistycznej „Czeremcha 2013”, która odbiła się szerokim echem w środowisku białostockim, zgromadziła
wielu znakomitych gości. W pełni zasługuje na wyróżnienie Jej Statuetką „Prymus”.
Jan SWADŹBA o/Katowice - wniosek złożył - Oddział PZF w Chorzowie
Członek Koła nr 1 w Katowicach. Od 1980 r. prowadzi Młodzieżowe Koło Filatelistyczne przy I
Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Chorzowie. Także w Chorzowie prowadzi
szkolenia i zajęcia pokazowe dla nowych opiekunów Kół młodzieżowych, w tym multimedialne
pokazy filatelistyczne w oparciu o posiadane zbiory oraz na takie tematy jak : „ Wielcy
matematycy”, „Jan Paweł II w Tatrach”, „Chorzów” i inne. Swoją bogatą wiedzę filatelistyczną przekazuje również
w innych oddziałach Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego. Swoje eksponaty tematyczne: „Szkolnictwo”, „Album
Tatrzański” i „Matematyka” omawia na spotkaniach z młodzieżą szkolną wykorzystując je do nauczania budowy
eksponatów – szczególnie tematycznych.
Wielu jego młodych podopiecznych zajmowało wysokie lokaty na Finałach Ogólnopolskich Młodzieżowych
Konkursów Filatelistycznych. Autor licznych publikacji z planami zajęć z młodzieżą.
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Ryszard ŚLĄSKI o/Wrocławski – - wniosek złożył K. Rosiewicz, sekretarz ZO
Członek PZF od 1975 roku. Przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej , w latach
2006-2008 Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. Wiceprezes Zarządu Okręgu we Wrocławiu,
delegat na XX Walny Zjazd Związku w Polkowicach.
W 2008 r. jest wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XX OWF „450 lat Poczty
Polskiej”.
W 2011r. angażuje się w pracach organizacyjnych, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu
Organizacyjnego Europejskiej Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej w Polkowicach.
W środowisku młodzieżowym działa nieprzerwanie od wstąpienia do Związku. Udziela się niezwykle aktywnie nie
tylko jako opiekun MKF nr 80 przy ZS nr 18 we Wrocławiu ale i w stałych kontaktach i w ramach pomocy
udzielanej opiekunom Kół młodzieżowych na terenie Okręgu. Z zapałem i niezwykłą energią angażuje się w
zdobywaniu przychylności władz samorządowych i województwa oraz sponsorów wspierających inicjowane i
przeprowadzane przez niego coroczne imprezy młodzieżowe .
W macierzystym okręgu przewodniczy wszystkim Komitetom Organizacyjnym Młodzieżowych Wystaw
Filatelistycznych (zapraszając także młodzież z innych okręgów) towarzyszących półfinałom okręgowym OMKF.
Dla upamiętnienia i udokumentowania towarzyszących Konkursowi imprez inicjuje wydawanie okolicznościowych
kartek i kopert pocztowych, plakatów, butonów i innych materiałów reklamowych.
Praca z opiekunami MKF i młodymi filatelistami przynosi konkretne i wymierne efekty o czym świadczą wyniki
uzyskiwane przez podopiecznych w finałach Młodzieżowych Konkursów Filatelistycznych - pierwsze miejsca w
latach 2010 – 2012.
Za działalność filatelistyczną Kandydat wyróżniony został m.in. Złotą Odznaką Honorową PZF, Srebrną Odznaką
„Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, medalem „Zasłużony dla Wrocławskiego Okręgu PZF” i wieloma innymi
odznaczeniami i wyróżnieniami honorowymi. Jest członkiem „Zespołu Roku” laureatem statuetki PRYMUS w
2009 r.

Kategoria „Publicysta lub wydawca roku”
Julian AULEYTNER, o/Warszawski,

- PPKF w Warszawie, / 2014

Książki ”Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczypospolitej 1918 – 1920” – wyd. 2009 r.,
„Początki Poczty Polskiej na Pomorzu 1920” – wyd. 2013 r.
Wydawca Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Warszawa 2009, nakład 500 egzemplarzy
numerowanych, wydanie I, 168 stron, papier półkredowy, 100 opisanych oraz zilustrowanych walorów
filatelistycznych, publikacja dwujęzyczna polsko-angielska, ilustracje barwne, całostronicowe, oprawa twarda,
płótno tłoczone, liternictwo złocone, format 23,5 x 30,5 cm. Pionierskie na polskim rynku wydawnictwo autorstwa
wybitnego kolekcjonera oraz badacza historii poczty polskiej prof. Juliana Auleytnera, ukazujące temat początku
Poczty Polskiej po odzyskaniu Niepodległości w 1918 roku.
W 2013 r. Prof. Julian Auleytner wydał kolejną zwartą publikację „Początki Poczty Polskiej na Pomorzu 1920” “Anfänge der Polnischen Post in Westpreußen 1920”, ekskluzywne wydanie zawierające 299 s. oraz 100
kolorowych ilustracji rzadkich obiektów filatelistycznych. Wydana została dwujęzycznie pol-niem.
Publikacje, oparte prawie wyłącznie na materiale z własnego zbioru autora, mają charakter naukowy,
przybliżają czytelnikowi wiele zagadnień, dotychczas mało znanych lub w ogóle nie znanych, a
przedstawiony materiał ilustracyjny jeszcze nigdy nie był publikowany w takim bogactwie. Kol. Auleytner
jest również autorem licznych publikacji w „Filateliście” oraz „Przeglądzie Filatelistycznym”, w których prezentuje
unikalne walory oraz historyczne dokumenty dotyczące rozwoju filatelistyki polskiej. W kwietniu tego roku druga
publikacja uznana została książką miesiąca kwietnia przez Internationales Spezial-Antiquariat fűr Philatelie und
Postgeschichte.
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Tadeusz GALANT, o/Koszalin - wniosek złożył Andrzej Skorek, / 2014
Członek PZF od 1978 r. Od 1981r. pełnił funkcję sekretarza Koła Miejskiego w Koszalinie a od
1993 do dzisiaj jest jego prezesem. Nieprzerwanie pełni różne funkcje w macierzyńskim Okręgu.
Z jego inicjatywy w 1998r powstało Młodzieżowe Koło Filatelistyczne przy Klubie Osiedlowym
„Przylesie”. Dla tego MKF oraz dla MKF „W Klocku” wydał „Informator”, w którym m.in. pokazał
pracę instruktorów oraz znane w całym Związku osiągnięcia tych Kół i ich wychowanków. Przed 20 laty
zainicjował i podjął się przewodniczenia zespołowi redakcyjnemu „Informatora” Zarządu Okręgu Koszalińskiego.
Redagowany przez niego, nieprzerwanie przez 20 lat, znany dobrze w kraju i poza granicami, kwartalnik ma
niezwykle wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Publikowane w nim materiały i artykuły krzewią wiedzę o
historii poczty i filatelistyki na Ziemi Koszalińskiej oraz pokazują bogaty dorobek, bieżącą działalność i aktualne
osiągnięcia filatelistyczne Okręgu m.in. w zakresie pracy w środowisku młodzieżowym, publicystyki i literatury
oraz wystawiennictwa. „Informator ZO PZF” wyróżniony został Medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji
Filatelistycznych”, wystawiany w wystawach konkursowych zdobył dotychczas 30 medali (bądź dyplomów w
randze medali) w tym : 2xPZ, 2xDPZ, 3xZ i 1xDZ!
Wysoki poziom „Informatora” osiągane wyróżnienia i pochlebne recenzje (w tym ZG PZF) są głównie zasługą
jego redaktora naczelnego - Tadeusza Galanta. Swoim osobistym zaangażowaniem pozyskuje stale nowych
publicystów i autorów, zarówno dorosłych jak i młodzieżowych.
Niezależnie od redagowania „Informatora” Tadeusz Galant od 4 lat jest stałym publicystą w koszalińskim
tygodniku „Miasto”. Jego artykuły, ilustrowane walorami filatelistycznymi obrazują, poza historią poczty i
filatelistyką tematyczną, bieżącą pracę filatelistów w regionie oraz promocyjną działalność PZF na rzecz miasta i
regionu.
Piotr PELCZAR, o/Pomorski - wniosek złożył Jerzy Białas, / 2014
Rekordowa liczba artykułów badawczych
W PZF od 1968 r. Jest znanym w kraju i poza granicami niezmordowanym badaczem i uznanym
źródłem wiedzy o całostkach pocztowych. Pracowicie kontynuuje dzieło swego mistrza
Stanisława Żółkiewskiego w popularyzowaniu całostek ziem polskich. W dotychczasowym
dorobku ma ponad 420 artykułów i publikacji w 10 periodykach, 4 wydawnictwa zwarte oraz redagowanie działu
całostek GG w Katalogu Fischera. W 2013 roku minęło 27 lat nieprzerwanej jego działalności publicystycznej - z
398-oma publikacjami! Osiągnięcia w latach 2009/2011 to: w roku 2009 - 46 publikacji, w 2010 – 59 publikacji a
w 2011 – 35 publikacji, w 2012 – 30, 2013 – 35 publikacji. Opracowania te ukazały się w 5 różnych periodykach
w kraju i zagranicą („Przegląd Filatelistyczny”, Kat. „FISCHER - 2010 tom II, „KrymiGRAF”- wyd. VOLUMEN,
„Bulletin of the POLONUS Philatelic Society”, miesięcznik „ICHTYS” w Łebie).
W uznaniu zasług prowadzonych niestrudzenie prac badawczych wnoszących trwały wkład do wiedzy o
całostkach w 2010 roku wyróżniony został, po raz trzeci, medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji
filatelistycznych”. Wcześniej wyróżniony został Srebrną Odznaką „Za zasługi dla Polskiej Filatelistyki”.
Statystycznie rzecz biorąc co miesiąc ukazują się dwie interesujące i odkrywcze publikacje Piotra
Pelczara!
Feliks PODOLECKI o/Wrocław

- wniosek złożył Andrzej Kłosiński (2014)

Książka „Lwowska Dyrekcja Poczt i Telegramów - placówki pocztowe czynne w latach
1918 – 1939”. Wyd. 2013 r.
Od 2000 r. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Filatelistyki. Autor kilkunastu artykułów i relacji
w prasie filatelistycznej. Kandydatura zgłoszona w związku z wydaniem w 2013 r. książki
„Lwowska Dyrekcja Poczt i Telegramów - placówki pocztowe czynne w latach 1918 – 1939”. Publikacja jest
wynikiem niemal 40 lat benedyktyńskiej pracy i stanowi olbrzymi wkład do historii Poczty Polskiej okresu
międzywojennego. W 2011 r. odznaczony Srebrną Odznaką „Za zasługi dla polskiej filatelistyki”
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Kategoria „Indywidualność roku”
Adam KĘSTOWICZ o/Wrocławski - wniosek złożył Andrzej Nowak, / 2012
W PZF od 1980r. Prezes Koła w Głogowie. Absolwent Studium Filatelistyki. Od 2010r.
wiceprzewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego. Aktywny wystawca, sędzia filatelistyczny I
klasy. Jest jednym z najbardziej aktywnych członków Związku. Jego zaangażowanie i
skuteczność w działaniach promujących filatelistykę jest znana i wysoko oceniana na terenie
Głogowa, Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego, w skali macierzystego okręgu a także, od wielu lat, w
skali całego Związku. Jest pomysłodawcą inicjatorem i niezmordowanym organizatorem, bądź
współorganizatorem wielu wystaw konkursowych wysokiej rangi, w tym: 1 Wystawa Europejska (2001), 4
Międzynarodowe (2006, 2007, 2009, 2010, 2011), 6 Krajowych i 7 Okręgowych. Obecnie przygotowuje MWF z
okazji 30 rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z udziałem wystawców z 8 krajów.
Szczególnie aktywnie działa w środowisku młodzieżowym – organizuje w szkołach cykliczne spotkania, wykłady,
pogadanki oraz liczne pokazy filatelistyczne (dotychczas ok. 50 pokazów)
Jest autorem okolicznościowych stempli pocztowych(16), kopert (19), kart (32), erek (22) oraz znaczków
personalizowanych - wszystkie zostały rozprowadzone wśród filatelistów w kraju i poza granicą. Jest fundatorem
wielu nagród dla wystawców i działaczy.
Za szeroką, wieloletnią działalność społecznikowską otrzymał wiele nagród, wyróżnień i wysokich odznaczeń
regionalnych i państwowych a za działalność filatelistyczną wszystkie wyróżnienia okręgowe i ogólnozwiązkowe
w tym – w 2008 r. Złotą Odznakę „Za zasługi dla polskiej filatelistyki”. Walny Zjazd Delegatów PZF w Polkowicach
nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Wybrany został również na członka Sądu Koleżeńskiego, w
którym pełni funkcję wiceprzewodniczącego.
W 2006 r. – wraz z kolegami z macierzystego Okręgu otrzymał statuetkę „Prymus”- kat. „Zespół roku”. XX Walny
Zjazd Związku nadał mu tytuł „Członka Honorowego PZF”.

Joachim Hans KUHNERT

o/Wrocław wniosek K. Rosiewicza (2014)

Ponad trzydziestoletni staż członkowski w PZF. Od 1997 r. prezes Koła PZF w Kamiennej Górze,
przez dwie kadencje członek Sądu Koleżeńskiego Okręgu, wieloletni sędzia filatelistyczny (III
kl.), ostatnio wybrany członkiem Zarządu Wrocławskiego Okręgu. W 1999 r. zadebiutował jako
wystawca na KWF w Lubawce a w ostatnich trzynastu latach, uczestnicząc w 50 wystawach,
zdobył 16 złotych medali. Pomysłodawca i organizator wielu pokazów, wystaw, konkursów i innych różnorodnych
imprez filatelistycznych. Od 2002 współorganizator imprez ekologiczno sportowych „Zielony szczupak Bukówki”
dokumentowanych wydawnictwami filatelistycznymi i połączonych z plenerowym stoiskiem pocztowym. W 2012
prezentował swój eksponat „O rybach i wędkarstwie” podczas Mistrzostw Świata w Wędkarstwie Spinningowym
w Wojanowie k/Jeleniej Góry uzyskując medal „Za zasługi w Rozwoju Wędkarstwa” i certyfikat Międzynarodowej
Federacji Sportów Wędkarskich. Projektant wielu kartek beznominałowych, okolicznościowych datowników i
nalepek polecenia. W 2013 organizator i komisarz Krajowej WF w Chojnowie połączonej z licznymi imprezami
towarzyszącymi konkursem plastycznym dla młodzieży i szkoleniem sędziów. Podobną Krajową WF wraz z
licznymi imprezami dodatkowymi zorganizował w 2014 r. w Jeleniej Górze. Dzięki jego zaangażowaniu w
działalność związkową i umiejętności zainteresowania i pozyskania władz i organizacji samorządowych do
swoich inicjatyw i przedsięwzięć stworzony został sprzyjający klimat dla rozwoju filatelistyki na terenie Jeleniej
Góry, Chojnowa i Kamiennej Góry. Jego starania zaowocowały założeniem nowego MKF, którego jest
opiekunem.

Wojciech LEWANDOWSKI

o/Toruń – przedstawicielstwo KF w Toruniu

Członek PZF od 1973 (z zaliczeniem stażu młodzieżowego). W latach 1989 – 1998 pełnił funkcję
instruktora ds. młodzieżowych KM ZO. Absolwent III Studium Filatelistyki (1994).
W 1999 r. wybrany wiceprezesem a od 2011 pełni funkcję prezesa Toruńskiego Okręgu PZF. W
2012 r. na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów w Katowicach wybrany został na Członka
Zarządu Głównego PZF, od 2011 r. pełni również funkcję przewodniczącego Głównej Komisji ds. Filatelistyki
Młodzieżowej PZF.
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Dokonania kandydata w 2013 r.: * Z jego inicjatywy, z okazji 90-lecia ruchu filatelistycznego w Toruniu, rok 2013
ogłoszony został „Rokiem toruńskiej filatelistyki” *Styczeń – ogłoszenie konkursu plastycznego na projekt
znaczka pocztowego „Toruń w zwierciadle filatelistyki” *Luty – ustanowienie odznaki „90 lat filatelistyki toruńskiej”
* Marzec – uroczyste posiedzenie aktywu okręgu w dniu powołania przed 90 laty Związku Filatelistów w Toruniu
– okolicznościowy datownik, wydanie okolicznościowego znaczka personalizowanego i kartki pocztowej.
*Kwiecień - wystawa pokonkursowa na projekt znaczka pocztowego (j/w). *Maj – czerwiec – wernisaż
filatelistyczny „Mikołaj Kopernik”, z okazji Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego; Międzyokręgowa Młodzieżowa WF
„Toruński kalejdoskop znaczka - 2013”; Finał krajowy OMKF - „Toruńskie Cosmopolis” (organizacja, opracowanie
katalogu i wydawnictw); XIII Ogólnopolski Zjazd Klubu „Święty Gabriel” (organizacja, przygotowanie wydawnictw
przez kandydata); *Lipiec – sierpień - foto wystawa z Finału OMKF i MMWF; Współudział w wydawnictwach
filatelistycznych z okazji Międzynarodowego Zlotu Harcerzy i Skautów; *Wrzesień – uroczysta XIX Gala „Prymusy
2012” – Dwór Artusa w Toruniu; jubileuszowe uroczystości 60-lecia Koła Miejskiego PZF w Grudziądzu,
*Październik – sesja naukowa „90-lecie Związku Filatelistów w Toruniu, * Listopad –grudzień – prelekcja
multimedialna „Wspomnienia toruńskich filatelistów”; Mikołajkowe Spotkanie Filatelistów Okręgu Toruńskiego –
podsumowanie Roku Toruńskiej Filatelistyki z udziałem prezydenta m. Torunia i zaproszonych gości –
przygotowanie wydawnictw pocztowo-filatelistycznych.
Ryszard WDOWIAK, o/Wrocławski - wniosek złożył Henryk Monkos, / 2014
Na przełomie kilku lat z nieznanego członka PZF przeistoczył się w uznanego działacza
filatelistycznego (prezes Zarządu Okręgu wrocławskiego, w ubiegłej kadencji wiceprezes ZG
PZF, obecnie członek ZG PZF), wystawcę oraz sędziego I klasy. XX Walny Zjazd Delegatów
PZF, którego był organizatorem nadał mu tytuł Członka Honorowego PZF. W 2012 r. na
Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PZF w Katowicach wybrany zostaje w skład Zarządu Głównego PZF. W
przeciągu tych kilku lat ukończył również Studium Filatelistyki PZF. Od wielu lat angażuje się niezwykle aktywnie
w organizację licznych, najwyższej rangi wystaw filatelistycznych dzięki czemu prowadzony przez niego Okręg
Wrocławski jest od dłuższego czasu niekwestionowanym liderem wystawiennictwa w kraju. Podejmuje się
zawsze najtrudniejszych wyzwań. Był jedynym zgłaszającym się do organizacji XIX Walnego Zjazdu PZF w
Lubinie. Z ważniejszych w ostatnim okresie zorganizowanych wystaw, poza okręgowymi i krajowymi, to:
Europejska Wystawa Filatelistyczna „Euro - Cuprum”, „Polska - Czechy”, „Polska – Czechy - Niemcy” oraz
jubileuszową XX. Ogólnopolska WF we Wrocławiu. Wyłącznie jego zaangażowaniu zawdzięczamy, że XX. OWF
odbyła się w terminie. W 2011 r. organizuje po raz pierwszy w Polsce Europejską Młodzieżową Wystawę
Filatelistyczną pod patronatem FEPA w Polkowicach. W latach 2012 i 2013 kierowany przez niego Okręg
Wrocławski jest organizatorem licznych wystaw i pokazów filatelistycznych. Młodzież z Okręgu zajmuje wysokie
miejsca w Finałach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego. Zgłaszający uważa, że
indywidualne predyspozycje i osiągnięcia kandydata zasługują na wyróżnienie Statuetką „Prymus”.
Nie ma w Polsce drugiej osoby, która z taką łatwością i takim rozmachem organizowałaby wystawy
najwyższej rangi europejskiej.
Marek ZBIERSKI, o/Wielkopolski

- wniosek złożył Ryszard Prange,

Wiceprezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF.
Dokonania kandydata w 2011 r.:
- styczeń - założenie portalu internetowego Phila–Club.com, na którym propaguje filatelistykę
polską (ok. 40 tys. wejść!) publikując m.in. obszerne opracowania badawcze uczestników
Konferencji Naukowych PAF.
- kwiecień - zainicjowanie i współzałożenie Klubu Zainteresowań Filatelistów Tematyków TEMATICA, do którego
przystąpiła czołówka krajowych tematyków. W zespole redakcyjnym klubowego „Biuletynu” publikuje artykuły
pogłębiające wiedzę tematyczną i filatelistyczną.
- maj - przygotowanie i przeprowadzenie (po raz kolejny) wycieczki filatelistów na Mistrzostwa Europy w
Filatelistyce Tematycznej ECTP do Essen. Za zdobycie w latach 2008/2010 czterech złotych medali na
wystawach światowych pod patronatem FIP jury Mistrzostw przyznało mu tytuł Mistrza Europy za eksponat
„Chemia – klucz do lepszego życia”
- wrzesień - otrzymuje, nadawany w Niemczech, Medal im. Jana Witkowskiego za zasługi dla rozwoju filatelistyki
polskiej.
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- październik - XX Zjazd PZF - zostaje wybrany w skład Prezydium Zarządu Głównego PZF; w ZG koordynuje
pracami Kolegium Wystawiennictwa.
- listopad - zostaje wybrany przewodniczącym Głównego Kolegium Sędziów.
W 2011 r. XX Walny Zjazd Delegatów PZF w Polkowicach wybiera go na członka Zarządu Głównego, w którym
pełni funkcję członka Prezydium ZG.
W 2012 r. Na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów PZF w Katowicach zostaje wybrany na członka ZG i
powierzono mu funkcję wiceprezesa ZG. Pełni również funkcję przewodniczącego Głównego Kolegium Sędziów
oraz Kolegium Wystawiennictwa.
W 2012 r. inicjuje i prowadzi a w 2013 r. kontynuuje szkolenia sędziów filatelistycznych, w których wzięło udział
kilkudziesięciu sędziów z całej Polski. Wspólnie z Józefem Kopciem opracowuje Instrukcję Finansową PZF
zatwierdzoną przez ZG PZF w 2013 r. Inicjuje i włącza się proces przygotowania Sprawozdania Finansowego
oraz Bilansu PZF za 2013 r. W 2013 r. powołany zostaje na Koordynatora XXI Ogólnopolskiej Wystawy
Filatelistycznej „Warszawa 2014”.

Kategoria „Najlepszy zespół roku” – nagroda zespołowa
Wrocławski Okręg PZF wniosek złożył Kazimierz Rosiewicz (2014)
Wrocławski Zarząd Okręgu nieprzerwanie od wielu lat jest jednym z
najbardziej aktywnych Okręgów Związku – szczególną aktywność wykazuje
na polu wystawiennictwa i działalności młodzieżowej. Od dnia powołania
Okręgu w strukturach PZF jego działacze zorganizowali około 400 wystaw we
Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska, przy czym podkreślenia wymaga że
wiele z nich to ekspozycje wysokiej klasy i rangi – krajowe, ogólnopolskie,
międzynarodowe, europejskie – zawsze profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. W ostatnim okresie były
to m.in.: Europejska WF „Euro-Cuprum”, Europejska Młodzieżowa WF w Polkowicach, Międzynarodowa WF
„Polska-Czechy” i „Polska-Czechy-Niemcy” a w najbardziej trudnym dla Związku okresie XX Jubileuszowa
Ogólnopolska WF „Wrocław 2008”. Aktualnie, w wyniku stałych kontaktów i systematycznej pracy z zarządami
kół, średnio rocznie organizowane są cztery wystawy konkursowe różnych klas, wiele wystaw nie konkursowych i
pokazów. Poza wystawami Zarząd Okręgu stawia na szkolenia i doskonalenie pracy z młodzieżą. Od kilku lat
Okręg zajmuje I miejsce w udziale młodzieżowych przedstawicieli w OMKF – reprezentujący okręg uczniowie w
finałach krajowych zajmują pierwsze miejsca – np. Remigiusz Chrostek aż dziewięciokrotnie, Maria Rudnicka –
dwukrotnie, a po jednym razie bracia Mikołaj i Mateusz Marsy. Utworzono dwa nowe MKF. W Okręgowej WF
„Wrocław 2014” wzięło udział 11 nowych wystawców. Zarząd Okręgu był dwukrotnie laureatem „Prymusa” w
kategorii Zespół a dwie statuetki zdobyli działacze indywidualnie. Osiągnięte efekty to wynik ogromnego
zaangażowania, dobrze zorganizowanej i systematycznej pracy społecznej na rzecz Związku.
Komitet Organizacyjny 51. OMKF „Toruńskie Cosmopolis”
Komitet z niezwykłym zapałem i zaangażowaniem podjął się organizacji
jednego z najtrudniejszych logistycznie zadań przeprowadzanych w
Związku. Zespół z zadania tego wywiązał się bardzo perfekcyjnie i w sposób
wysoko profesjonalny. Dzięki bogatemu doświadczeniu organizacyjnemu
członków Komitetu sprawnie i profesjonalnie przebiegły wszystkie prace
przygotowawcze a pozyskanie wsparcia ze strony wielu sponsorów
pozwoliło na uatrakcyjnienie programu i przygotowanie wielu atrakcyjnych nagród i upominków dla młodzieży –
uczestników finału. Łącznie z Opiekunami w Finale uczestniczyło ponad 110 osób. Odbyło się posiedzenie
Prezydium ZG oraz spotkanie zespołu do opracowania Poradnika dla Opiekunów Kół Młodzieżowych. Na
szczególną uwagę zasługuje bogaty i niezwykle atrakcyjny program imprez towarzyszących a dodatkową atrakcją
dla młodzieży była wystawa filatelistyczna w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu. Organizacja OMKF wpisała się
w obchody 90-lecia toruńskiej filatelistyki. Praca Komitetu Organizacyjnego zasługuje na wysoką ocenę i słowa
uznania władz związkowych PZF.
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Oddział PZF w CHORZOWIE o/ Katowice - G. Żak
Po przejściu prezesa H. Monkosa do pracy w ZG chorzowski Oddział
PZF pod nowym kierownictwem Andrzeja Kafki utrzymuje wysoki poziom
pracy organizacyjnej, przejawiającej się w organizacji imprez
filatelistycznych na różnych polach działalności. Chorzowski Oddział
Polskiego Związku Filatelistów w swojej działalności opiera się o dwa
filary działalności. Pierwszy to organizacja imprez cyklicznych, drugi to
dopasowanie swojej działalności do potrzeb lokalnej społeczności miast Chorzowa, Świętochłowic i Siemianowic
Śl.
W 2012 roku Oddział zorganizował następujące imprezy cykliczne:
- XV Bal Filatelistów, na którym stara się pozyskać sponsorów oraz środki finansowe na swoją roczną
działalność
- Oddziałowy Finał 50. OMKF „Szlakiem renesansu” z udziałem ponad 20 uczestników z Kół Młodzieżowych
Oddziału
- konkurs plastyczny na projekt znaczka „Piłka w grze” z okazji EURO 2012
- organizacja techniczna XIII Gali PKF Statuetki „Prymus” w Kargowej
- Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Ostatni taki dzień 12.12.12” (kartka okolicznościowa i datownik), konkursowa
wystawa II stopnia.
- X Oddziałowy turniej skata im Jerzego Kaczmarka na którym pozyskuje sympatyków chorzowskiej filatelistyki
Dodatkowo mając na uwadze organizację przez miasto Chorzów, benefisu Gerarda Cieślika, legendy piłki nożnej
nie tylko na Śląsku, Oddział wydał dwie kartki beznominałowe, które wraz z okolicznościowym dyplomem zostały
wręczone na wspomnianym benefisie przez zaproszoną delegację Oddziału.
W 2013 roku Oddział kontynuował swoją działalność wg wspomnianego wyżej schematu i tak zorganizował:
- XVI Bal Filatelistów, na którym stara się pozyskać sponsorów oraz środki finansowe na swoją roczną
działalność
- Konkurs plastyczny na projekt znaczka „Polska droga do gwiazd”, współorganizowany z Planetarium Śląskim
(1 kartka)
- Oddziałowy Finał 51. OMKF „Toruńskie Cosmopolis” z udziałem 18 uczestników z Kół Młodzieżowych Oddziału.
- Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Świętochłowice 700” (2 kartki okolicznościowe, 2 datowniki), konkursowa
wystawa II stopnia, podczas której odbyło się szkolenie sędziów organizowane przez GKS.
- XI Oddziałowy turniej skata im Jerzego Kaczmarka na którym pozyskuje sympatyków chorzowskiej filatelistyki
Oddział władcza się w również w ważne wydarzenia okolicznościowe i rocznicowe:
- na wniosek Oddziału, Poczta Polska wydała kartkę okolicznościową chorzowskiej biathlonistce Monice Hojnisz
- koło nr 5 zorganizowało specjalizowany wernisaż filatelistyczny - z okazji 700 rocznicy pierwszej wzmianki o
Świętochłowicach,
- zorganizowano pokaz filatelistyczny „Historia Świętochłowic i Górnego Śląska w dokumentacji filatelistycznopocztówkowej”, udokumentowany kartką okolicznościową i datownikiem okolicznościowym z udziałem władz
samorządowych Świętochłowic.
- organizacja techniczna XIV Gali PKF Statuetki „Prymus” w Toruniu
Liczebnie nieduży Oddział Chorzów jest jednym z ośmiu Oddziałów PZF w Okręgu Śląsko-Dąbrowskim i od kilku
lat jest liderem i inicjatorem największych imprez filatelistycznych, wielu poza naszym województwem (Trzebinia,
Częstochowa, Kargowa, Toruń).
Komisja ds. Filatelistyki Młodzieżowej Okręgu Zachodniopomorskiego wniosek złożył Zdzisław Mąka, (2014)

Zespół wnioskowany jest do wyróżnienia w szczególności za systematyczną - w tym także w
latach 2012 / 2013 - organizację Spotkań Młodzieży Filatelistycznej Okręgu
Zachodniopomorskiego. W spotkaniach tych uczestniczy coraz więcej młodzieży (120 osób w
2013r.) - co przekłada się także na wzrost ilości członków w Kołach Młodzieżowych
działających na ternie Okręgu. Np. największe w Okręgu Koło liczy ponad 80 członków.
Dzięki doskonałej współpracy z Nadleśnictwem i innymi sponsorami, a czasem ze zbiórek we własnym gronie
udaje się zdobyć środki finansowe na tak duże imprezy dla młodzieży. Komisja podejmuje różnorakie i z dużym
rozmachem działania dla uatrakcyjnienia corocznych Spotkań organizując towarzyszące im pokazy statków
ratownictwa morskiego, naukę udzielania pierwszej pomocy, pokazy gaszenia lasów z helikoptera i wiele innych.

Kategoria

„Junior roku”
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Marzena KACZMARCZYK, o/Małopolski - wniosek złożył Kazimierz Sztaba, (2012)
Członek Młodzieżowego Koła Filatelistów w Bańskiej Niżnej – od 2003 r.
Czterokrotnie reprezentowała Okręg Małopolski w Finale Krajowym OMKF – w 2009 zajęła I a w
2010 V miejsce. Opracowała eksponat „Moja wiara”, który uzyskał następujące wyróżnienia:
OWF Libiąż 2007- S, OWF „Moja Filatelistyka” Legnica 2008 – DS, KWF Pszczyna 2009 – PZ.
Mikołaj MARSY, o/Wrocławski – wniosek złożył Ryszard Wdowiak
Członek MKF nr 33 we Wrocławiu. W latach 2009 - 2012 czterokrotnie zwyciężał w finałach
okręgowych OMKF, w grupie szkół podstawowych. Jako uczestnik finałów na szczeblu
krajowym uzyskiwał w tym okresie b. wysokie lokaty - 6 miejsce w 47 edycji (Częstochowa), 2
miejsce w 48 edycji (Gdańsk), 5 miejsce w 49 edycji (Iława) a w 50 (Częstochowa), w swojej
grupie został laureatem 1 miejsca! Poza sukcesami w kolejnych OMKF Mikołaj Masny osiąga bardzo dobre
wyniki jako młody wystawca (eksponat „Świat czterech kółek”) a w szkole, w grupie kolegów szkolnych i harcerzy,
wykorzystuje swoją pasję, wiedzę i posiadany materiał filatelistyczny do multimedialnych prezentacji z różnych
dziedzin. W ten sposób skutecznie promuje filatelistykę wśród rówieśników a nauczycielom pokazuje jak
filatelistyka może wspierać proces szkolnej edukacji.
Mikołaj jest laureatem interdyscyplinarnego konkursu „zDolny Ślązaczek”, organizowanego przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty i Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Za zwycięstwa w konkursie „zDolny Ślązaczek” i w
50-tym OMKF Mikołaj Marsy otrzymał roczne, prestiżowe stypendium Prezydenta miasta Wrocławia.
W 2013 r. zajął I miejsce w grupie szkół podstawowych w 51. Finale Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Filatelistycznego w Toruniu
Antoni NEHRING, o/Toruński - wniosek złożył Wojciech Lewandowski, (2012)
Członek MKF nr 2 im. Mariana Niklowskiego w Toruniu. Bardzo aktywny w zajęciach Koła a
szczególnie w konkursach plastycznych na projekt znaczka pocztowego. Dla swoich młodszych
kolegów z Koła inicjuje i samodzielnie organizuje prelekcje multimedialne o tematyce
filatelistycznej.
Corocznie – począwszy od 2008 r., reprezentując Okręg Toruński w Finałach Krajowych OMKF, zajmuje wysokie
lokaty : 47 OMKF - II miejsce (grupa szkół podstawowych),
48 OMKF - I miejsce ( grupa szkół podstawowych), 49 OMKF – VIII miejsce (grupa gimnazjalna) , 50 OMKF I
miejsce (grupa gimnazjalna), 51 OMKF –VI miejsce (gimnazjum)
Za swój eksponat „ Kiedy mama była mała – filatelistyka w mojej rodzinie” na Okręgowej Młodzieżowej WF
„DEBIUTY XIII – Koszalin 2011” uzyskał wyróżnienie w randze medalu PS.
Odznaczony Złotą Młodzieżową Odznaką Honorową PZF.

Maria RUDZIŃSKA, o/Wrocław - wniosek złożył Kazimierz Rosiewicz (2014)

Członek MKF nr 10 w Głogowie – od 2004 roku. Ośmiokrotna finalistka półfinałów OMKF a także
osiem razy dotarła do finałowej szóstki w finale krajowym tego konkursu – dwukrotnie zajmowała
drugie miejsce, dwukrotnie trzecie i raz czwarte i piąte miejsce. W 2008 roku zajęła pierwsze
miejsce w kraju w kategorii szkół podstawowych a w 2013 roku miejsce pierwsze w kategorii
szkół ponadgimnazjalnych. Jest aktywnym wystawcą i z zapałem uczestniczy w organizowaniu
wystaw młodzieżowych. Jej eksponat „Kwiaty, kwiaty, kwiaty” jest wysoko oceniany na wielu wystawach. Jest
wytrwałą promotorką kolekcjonerstwa filatelistycznego na ternie Głogowa, wspaniale prowadzi pogadanki na
tematy filatelistyczne, szczególnie dotyczące wystawiennictwa. Wyróżniona dotychczas brązową, srebrną i złotą
młodzieżową PZF oraz brązową Odznaką Honorową PZF
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Michał WOSIK o/Lubelski – wniosek złożył Ryszard Kuśmiderski (2013)
Michał interesuje się filatelistyką od 10 lat i od tylu lat jest członkiem Koła Młodzieżowego.
Początkowo jako uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum w Karczmiskach k/Opola Lubelskiego,
a następnie jako uczeń LO w Puławach ośmiokrotnie uczestniczył w Finałach OMKF.
Szczytowym osiągnięciem Michała było zdobycie I miejsca w finale OMKF w 2012 r. w grupie
szkół ponad gimnazjalnych. Posiada eksponat wystawowy „Z historii samochodu i motocykla”. Cechuje go
wysoka kultura osobista, pracowitość i koleżeństwo. Obecnie jest studentem prawa i administracji Uniwersytetu
Warszawskiego i chociaż nie będzie już mógł startować w konkursach młodzieżowych deklaruje (odsyłamy do
ciekawej wypowiedzi kandydata w nr 10/2012 „Filatelisty”) kontynuowanie „przygody” z filatelistyką. W 2012 r.
otrzymał również Złotą Młodzieżową odznakę Honorową. Zdaniem wnioskodawcy w pełni zasługuje na
wyróżnienie go Statuetką „Prymus-Junior”
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