P O L S K A K A P I T U Ł A F I L A T E L I S T Y C Z N A - XVII EDYCJA
Notki biograficzne kandydatów do wyróżnienia statuetką „PRYMUS”
/ opracowanie na podstawie danych z nadesłanych wniosków / - w układzie alfabetycznym

Kategoria „Za całokształt działalności na rzecz polskiej filatelistyki”
Przemysław DRZEWIECKI O/Bydgoszcz

wniosek złożył Romuald Jeżewski

Prezes Zarządu Okręgu Bydgoskiego PZF, członek Zarządu Głównego PZF, wiceprezes ZG PZF (2002-2006),
Czlonek Honorowy, członek rzeczywisty PAF, sekretarz-skarbnik PAF, wystawca międzynarodowy, sędzia
konkursowy klasy międzynarodowej FIP, ekspert PZF, laureat statuetek „Prymus” w kat. „Indywidalność roku”
(2007) i w kat. „Publicysta/Wydawca roku” (2009, 2011).
Do PZF wstępuje w 1959 r. i od samego początku wykazuje wszechstronne zainteresowania filatelistyką oraz
aktywnie angażuje się w działalność związkową. W 1994 r. z wyróżnieniem kończy Studium Filatelistyki PZF. W
1998 r. zostaje prezesem Zarządu Okręgu Bydgoskiego PZF i równocześnie członkiem ZG PZF. Od 2002 do
2006 r. jest wiceprezesem Zarządu Głównego i podejmuje się przewodniczenia Komisji Historii Poczty przy ZG
PZF - funkcję tą pełni, z niesłabnącym zaangażowaniem, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Szczególne
zainteresowanie tematyką historii poczty ukierunkowuje Kol. Drzewieckiego do opracowania eksponatów w tej
klasie wystawiennictwa oraz skutkuje wieloma naukowymi publikacjami. Eksponat „Ukraina Zachodnia 1914 –
1923 uzyskal liczne wyróżnienia medalowe wysokiej rangi na wystawach krajowych i światowych. Ostatnio
wystawianym eksponatem jest „Poczta Armii Polskiej generała Andersa w ZSRR 1941 - 1942”. Kol. Przemysław
Drzewiecki ma bogaty dorobek publicystyczny – m.in. jest autorem monografii „Polskie poczty polowe i polska
cenzura korespondencji w 1939 r”, „Armia Polska gen. Andersa w ZSRR 1941-1942 w dokumentacji historyczno
– pocztowej”, „Rozzrzuceni po czterech kontynentach 1942-1950. Tułacze losy uchodźców polskich w ZSRR”,
opracowania „Poczta Ukrainy Zachodniej 1918/19” oraz wielu artykułów badawczych na łamach „Filatelisty” i
„HBBF”. Jest współredaktorem podręcznika dla potrzeb Studium Filatelistyki pt. „Podstawy wiedzy o poczcie i
filatelistyce”. Zainicjował wydawanie „Kroniki” – corocznej monografii Okręgu Bydgoskiego. Za działalność
publicystyczną i w/w wydawnictwa zwarte wyróżniony został 3 krotnie medalem „Za Zasługi dla Rozwoju
Publikacji Filatelistycznych”. Kol. Przemysław Drzewiecki jest inicjatorem i organizatorem wielu wysokiej rangi
wystaw i imprez filatelistycznych. Na szczególną uwagę zasługują organizowane przez niego coroczne
środowiskowe spotkania naukowe i edukacyjne w Ciechocinku, a mianowicie Studium Filatelistyki (kierownik
Studium od 2014 r.) oraz konferencje Polskiej Akademii Filatelistyki.
Posiada wszystkie odznaczenia i wyróżnienia PZF – do zlotej odznaki „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” (2007) i
tytułu Członka Honorowego włącznie (2011). Za działalność społeczną wyróżniony został „Medalem Prezydenta
Bydgoszczy”.

Jerzy Maciej NOWAK O/Częstochowa

wniosek złożył Eugeniusz Pradela

Członek PZF od 1970 r. - Koło nr 1 w Częstochowie. W latach 1972-77 sekretarz a następnie do 1988 prezes
Koła nr 25 w Zawierciu. Od 1998 pełni funkcję prezesa Koła nr 44 w Częstochowie. W okresie 1973-79 członek i
sekretarz Oddziału PZF w Częstochowie a później do 1981 członek Zarządu Oddziału w Sosnowcu. Od 2002 r.
prezes Okręgu w Częstochowie i członek ZG PZF. Delegat na XVIII, 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” - medal DPZ, „St. PETERSBURG 2007”- medal DPZ, „IZRAEL 2008” –
medal DPZ, „PARYŻ 2004” – medal S). Organizator i współorganizator licznych wernisaży i wystaw okręgowych,
krajowych a także XIII OWF „Katowice 2003”. Był Komisarzem z Polski na Światowych WF w St. Petrsburgu
(2007) i w Sofii (2009) Inicjator i współzałożyciel Klubu Zainteresowań „Czenstochowiana” (2002) i „Prowizoria”
(2004) - prezes Rady 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 „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” a XX
Walny Zjazd Delegatów PZF w Polkowicach nadał mu godność Członka Honorowego PZF. Odznaczony
medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Od 2012 r. Honorowy Prezes O/Częstochowskiego, od 2013 kandydat na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Filatelistyki. Od 2015 – juror senior. Jego drugie hobby – to
wędkarstwo.

Janusz Andrzej SKOREK

O/Koszaliński

wniosek złożył Romuald Jeżewski

Prezes Koszalińskiego Okręgu PZF, członek ZG, wystawca, sędzia filatelistyczny I klasy, publicysta i wydawca
filatelistyczny. Pięciokrotny delegat na Walne Zjazdy PZF.
W PZF od 1978 r. Początki aktywności w Związku to działalność w środowisku młodzieżowym – od 1985 r. jest
opiekunem kilkunastu kół młodzieżowych. Później swoje zainteresowania poszerza o tematykę historii poczty i
filatelistyki, także w wymiarze regionalnym. Sprawy filatelistyki młodzieżowej, wystawiennictwa, szeroko pojętej
popularyzacji filatelistyki poszerzają tematykę dalszej działalności Andrzeja Skorka. W okresie 1984 do 1997 jest
kolejno członkiem, sekretarzem, wiceprezesem i prezesem okręgu koszalińskiego, którym kieruje nieprzerwanie
do dziś. Cały, niemal 40 letni staż związkowy Kandydata wypełniony jest wieloma innowacyjnymi formami
działalności filatelistycznej w wymiarze regionalym i ogólnokrajowym. Z jego inspiracji i pod jego kierownictwem
organizowane są niemal wszystkie wystawy w Okręgu. Na szczególną uwagę zasługuje cykliczny „Bałtycki
Festiwal Znaczka”, z udziałem filatelistów państw basenu Morza Bałtyckiego. Pomysł organizowania wystaw
młodzieżowych z udziałem początkujących wystawców zaowocował cyklem 18 ogólnokrajowych imprez
wystawowych „Debiuty”. Jest inicjatorem i współorganizatorem 4 konferencji naukowych poświęconych historii
poczty. Autor wielu opracowań dot. historii poczty publikowanych na łamach Informatora Zarządu Okręgu i w
prasie regionalnej. Tam też opublikował arykuły „Urzędowe stemple pocztowe w Rejencji Koszalińskiej” i
„Stemple okolicznościowe w Rejencji Koszalińskiej do 1945 r”. Jest autorem publikacji zwartej „Ewolucja stempli
koszalińskich urzędów pocztowych w latach 1817- 1950”. Za publicystykę pogłębiająca wiedzę o historii poczty i
popularyzację filatelistyki na Ziemi Koszalińskiej Andrzej Skorek wyróżniony został medalem „Za zasługi dla
rozwoju publkacji filatelistycznych”. Za bogatą i wszechstronną działalność na rzecz polskiej filatelistyki otrzymał
wszystkie związkowe wyróżnienia do złotej odznaki „Za zasługi dla polskiej filatelistyki” i tytułu Czlonka
Honorowergo PZF włącznie. Za działalność społeczną i zawodową odznaczony został Srebrnym Krzyżem
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz licznymi wyróżnieniami regionalnymi i resortowymi.

Stanisław Andrzej WALISCH

O/Łódzki

wniosek złożył Stanisław Dacyk

W PZF od 1963 r. Od 2001 r. członek Zarządu Koła im. Cz. Danowskiego w Łodzi i od 2006 r. członek Zarządu
Okręgu Łódzkiego. Od 1994 r jest ekspertem PZF w zakresie „wszystkie znaczki polskie” i członkiem
rzeczywistym Polskiej Akademii Filatelistyki a od 2006 -2011 członkiem Zarządu Komisji Ekspertów i Zwalczania
Fałszerstw ZG. Jako ekspert brał udział w pracach licznych wystaw krajowych i dwóch ogólnopolskich („Katowice
2003” i „Wrocław 2008”). Prowadzi badania dotyczące rodzaju i położenia znaku wodnego na polskich znaczkach
i prawidłowego sposobu jego odczytywania, form drukarskich znaczków z pierwszych lat powojennych pod kątem
występowania błędów i usterek na znaczkach stalorytowych (błędy moletowania), techniki wykonania
dywersyjnego nadruku „Wojna WRON z Narodem” na znaczku z 1983 r., obiegu pocztowego błędnodruku
znaczka 1,50zł/25gr w kol. czerwonym, uściślenia odmian ząbkowania niektórych znaczków polskich, istnienia 2
form przedrukowych znaczka Fi 1043, obiegu powojennych fałszerstw na szkodę poczty oraz chemicznych
fałszerstw znaczków i ustalania sposobu ich wykrywania. Wyniki swoich dotychczasowych badań przedstawił w
ponad 150 publikacjach na łamach „HBBF”, „Filatelisty”, „Przeglądu Filatelistycznego” a także w czasopismach
niemieckich „Michel Rundschau”, „Philatelie” oraz w japońskim „Philately Atom Japan”. Za działalność
publicystyczną trzykrotnie (1993, 1997 i 2013) wyróżniony został medalem „Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji
Filatelistycznych”.
Współpracuje z Muzeum P i T we Wrocławiu, z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i Muzeum
Powstania Warszawskiego w Warszawie. Zajmuje się propagowaniem filatelistyki udzielając częstych wywiadów
dla prasy i telewizji – m.in. w 2006 r. w TVP Łódź prowadził cykliczną audycję „Sensacje filatelistyczne”.
Wygłaszał liczne referaty i prelekcje filatelistyczne w Łódzkim Domu Kultury, Muzeum Poligrafii PŁ w Łodzi, w
Muzeum Powstania Warszawskiego, na konferencjach naukowych PAF w Ciechocinku oraz na zebraniach
Komisji Naukowo Badawczej Warszawskiego Okręgu PZF.

Jest czynnym wystawcą a jego eksponat „Polska 1860 – 1934” jest wysoko oceniany na wystawach krajowych i
ogólnopolskich - np. na XXI OWF „Warszawa 2014” uzyskał medal PZ, a na MWF „Glogów 2015” medal DZ .
Drugi jego eksonat - „Dopłata 1921 – 1930” otrzymał medal Złoty na KWF „100 lat Poczty Miejskiej w Warszawie”
oraz MWF „Głogów 2015”. Wystawiał również w klasie sędziowskiej – na KWF w Koszalinie w 2015 r.
zaprezentował eksponat „Poczta obozowa oflagu IIC – Woldenberg”. We wrześniu 2015 w UP Łódź 4
prezentował eksponat „Poczta Harcerska oraz Poczta Polowa AK w Powstaniu Warszawskim” Był organizatorem
wielu wystaw i pokazów na terenie okręgu łódzkiego PZF. Od wielu lat, na spotkaniach wymiennych
największego łódzkiego Koła przy ŁDK, systematycznie udziela porad jego członkom i uczestnikom.

Kategoria „ Eksponat/Wystawca roku”
Andrzej KŁOSIŃSKI

O/Pomorski

- wniosek złożył Jerzy Białas

W PZF od 1957 r. Wystawca, sędzia filatelistyczny 1 klasy, rzeczoznawca i ekspert filatelisty-czny, autor licznych
artykułów nt. aerofilatelistyki i historii poczty, członek rzeczywisty PAF.
Zgłoszone 2 eksponaty wystawowe z klasy - historia poczty – oba wnoszą liczący się wkład badawczy i
historyczny, szczególnie dla okresu kształtowania granic Ii Rzeczypospolitej:
1. Eksponat 5 ekr.„Cenzura korespondencji na ziemiach polskich do 1922 roku” zbudowany w 2015 r.:
- na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej „Głogów 2015” zdobył medal Duży Złoty oraz tytuł GRAND
PRIX Wystawy,
- w listopaszie 2015 r., na Krajowej Wystawie Filatelistycznej „100 lat Poczty Miejskiej w Warszawie ponownie
Duży Złoty Medal i tytuł GRAND PRIX Wystawy
2.
Eksponat 1 ekranowy „Polskie Urzędy Pocztowe na ziemiach wschodnich przejściowo
administrowanych przrez władze polskie w latach 1919 – 1920”. Eksponat powstał w 2013 r. Również
uzyskuje niezwykle wysokie wyróżnienia:
- Krajowa WF „Varsaviana 2013” - medal Złoty oraz tytuł Grand Prix Wystawy
- XXI Ogólnopolska WF „Warszawa 2014” - medal Złoty
- Międzynarodowa WF „Głogów 2015” - mesal Złoty
W XVI edycji wyróżnienia „Prymus” (za rok 2014) uzyskał nominację do otrzymania statuetki Nike z Samotraki”.
Kandydat w 2015 r.

Mieczysław ROŻEK

O/Wielkopolski

- wniosek złożył Marek Zbierski

Typowany eksponat wszechstronnie przedstawia cały aspekt spraw związanych z odwiecz-nym 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 przedznacz-kowymi, 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:
- Z + NS + GJ, - XX OWF „Wrocław 2009”
- DZ + 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/Warszawa

wniosek złożył Andrzej Jarzynkowski

Zgłoszony eksponat : „ W cieniu drzew”
- VII Mistrzostwa Europy w Filatelistyce Tematycznej , ESSEN 2013 – medal Złoty, II Wicemistrz Europy

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 udoskanalając, otrzymał – począwszy od 2011r. - następujące oceny :
- MWF Głogów 2011 - medal Złoty
- KWF Gostyń 2012 - medal Duży Złoty
- Bilateralna WF POLSKA - NIEMCY , KARGOWA -2012 – medal Złoty + Grand Prix (największy, jak dotąd,
sukces - „pokonanie” wszystkich eksponatów, polskich i niemieckich, zarówno tematycznych, jak i innych klas
wystawowych)
- KWF Koszalin 2015 - medal Duży Złoty + Grand Prix
- „100 lat Poczty Miejskiej w Warszawie” 2015 - medal Duży Złoty + Nagroda Specjalna

Zygmund ŻUREK

O/Warszawa

wniosek zgłosił Jacek Kosmala

Członek Koła nr 1 w Warszawie. Do wyróżnienia wytypowano 3 nowopowstałe eksponaty wystawowe:
E 1 „Całostki wydania prowizorycznego „warszawskiego” dla terenów b. okupacji niemieckiej”
E 2 „Polskie kartki pocztowe w roku 1944 – wydanie prowizoryczne „lubelskie”
E 3 „Ilustrowane kartki pocztowe wydane z okazji 400-lecia śmierci Wita Stwosza – studium wydania” - 1
ekran, które w latach 2014 i 2015 otrzymaly następujące prestiżowe wyróżnienia:
- XXI OWF Warszawa 2014:
E 1 (1 ekran) - medal Złoty, Eksponat 2 - medal Duży Pozłacany +nagroda specjalna w klasie Cp
- Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna Głogów 2015:
E 3 – medal Złoty + nagroda specjalna w klasie JE + gratulacje Jury
- Krajowa WF „ 710 lat Iławy „ - Iława 2015:
E 2 (uzupełniony) - medal Duży Złoty + Grand Prix Wystawy
- Krajowa WF „Żołnierz polski podczas II wojny światowej” – Koszalin 2015:
E 1 – medal Pozlacany
E 2 – medal Złoty + nagroda specjalna w klasie Cp
E 3 - medal Złoty + nagroda specjalna w klasie JE
- Krajowa WF „ 100 lat Poczty Miejskiej w Warszawie” – Warszawa 2015:
E 1 - medal Złoty
E 2 - medal Duży Złoty + nagroda
E 3 - medal Złoty

Kategoria „Za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą”
Grażyna BŁAŻEJAK

O/Bydgoski

wniosek złożył Adam Szuler

Wieloletnie zainteresowania filatelistyką spowodowały wstąpienie do PZF w 2013 r. Będąc osobą z krótkim
stażem przebojem założyła Koło dorosłych w Łochowie, którego jest prezesem. Z racji pedagogicznego
wykształcenia i pracy instruktorskiej w ZHP od wielu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Filatelistykę wprowadzila
do harcerstwa organizując Pocztę Specjalną na Manewrach Obronnych. Cały swój wolny czas poświęca na
aktywne działania w Kołach i drużynach. Jest założycielką i jednocześnie opiekunem 2 Kół młodzieżowych w
Bydgoszczy: „Źródełko” (najmłodsze dzieci) i Harcerskie MKF przy Szczepie „Zielona Siódemka”, które skupiają
łącznie 89 młodych adeptów filatelistyki. Młodzież z HMKF przygotowała do udziału w półfinale OMKF, jedna z
dziewcząt została uczestniczką finału krajowego tego Konkursu w Nałęczowie.
W swoje działania filatelistyczne angażuje także dorosłych, poszerzając wokół krąg sympatyków i sponsorów
tego hobby. Wykorzystując wokół siebie dorosłych filatelistów zorganizowała w bardzo krótkim czasie kilkanaście
pokazów filatelistycznych w szkołach, przedszkolach i parafiach wokół Łochowa. Corocznie organizuje
młodzieżowe konkursy filatelistyczne, pokazy i szkolenia młodzieży i instruktorów ZHP a także spotkania
mikołajkowe w przedszkolach, na których pokazuje znaczki i opowiada o filatelistyce. Wraz z Kołami
młodzieżowymi uczestniczy w projektach Związku Harcerstwa Polskiego (którego jest instruktorem w stopniu
podharcmistrza) organizując warsztaty filatelistyczne na obozach harcerskich, biwakach i w szkołach. Prowadziła
zajęcia z filatelistyki dla grupy młodzieży polskiej z Litwy, która w ramach corocznej wymiany zapraszana jest
przez Gminę. Nawiązuje kontakty z dyrekcjami szkół i prowadzi tam lekcje tematyczne na bazie walorów

pocztowych. Zaowocowało to m.in. powstaniem koła młodzieżowego w Białych Błotach (O/Toruński), którego
opiekunem został pedagog, członek PZF z Łochowa. Zainicjowala organizowanie corocznego konkursu na
projekt wakacyjnej kartki harcerskiej, która ma być wręczana wszystkim, wyjeżdżającym na wakacje harcerzom,
zuchom i instruktorom do wykorzystania w korespondencji z bliskimi, rodziną, kolegami i przyjaciółmi.
Swoją wiedzą, działaniami i doświadczeniami w pracy z młodzieżą dzieli się na łamach „Filatelisty”. W 2015 r.
aktywnie włączyła się również w prace zespołu do opracowania „Podręcznika dla opiekunów Kół młodzieżowych”.
Często dzieli się swoją wiedzą na łamach „Filatelisty”.

Henryk JAKOWIEC

O/Zachodniopomorski

wniosek złożyl Zdzisław Mąka

Wieloletni przewodniczący Komisji ds. filatelistyki młodzieżowej w Okręgu, aktualnie prezes Zarządu Okręgu
zajmujący się młodzieżą. Członek Głównej Komisji ds. filatelistyki młodzieżowej ZG PZF. Pomysłodawca i
organizator corocznych „Spotkań Młodzieży Filatelistycznej Okręgu”, na których poza tematami filatelistycznymi
odbywają się interesujące pokazyi zajęcia: 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 – do 120
osób. Efektem działań Henryka Jakowca jest systematyczny wzrost liczby członków w kołach młodzieżowychw w
Okręgu. Największe kolo młodzieżowe w Okręgu liczy już 80 członków.

Andrzej NOWAK

O/Śląsko-Dąbrowski

(Odd. Zabrze) wniosek złożył Henryk Monkos

Do PZF wstąpił w 1984 r. Od 1992 r. przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej w Oddziale w Zabrzu
a czwartą już kadencję przewodniczy takiej Komisji w Okręgu Śląsko-Dąbrowskim. Na XX Walnym Zjeździe
Związku wybrany zostaje w skład Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej Zarządu Głównego. Był opiekunem MKF
przy SP nr 12 w Zabrzu, aktualnie opiekuje się MKF przy SP w Gierałtowicach. Z jego inicjatywy, przy wsparciu
prezesa Zarządu Oddziału, powstały nowe koła młodzieżowe w Zabrzu i w Gierałtowicach. Członkowie tych kół
reprezentowali Oddział Zabrze w Finałach Krajowych OMKF zajmując czołowe miejsca: 4 krotnie pierwsze,
pięciokrotnie drugie, jeden raz trzecie i czterokrotnie czwarte. Jego wychowankowie z dużym powodzeniem
wystawiają swoje eksponaty na wystawach filatelistycznych zdobywając wysokie wyróżnienia. Jeden z nich –
Grzegorz Kujawa w 2008 r. został laureatem stauetki „Prymus – Junior”. Od ponad 20 lat prowadzi wzorowo
Młodzieżową
Kronikę
Oddziału,
prezentowaną
na
wystawach
filatelistycznych.
Andrzej Nowak jest organizatorem corocznych okręgowych półfinałów OMKF oraz wyjazdów młodych
reprezentantów Okręgu na finały krajowe tego Konkursu. W „podopiecznej” Szkole im. JP II w Paniówkach
organizuje wystawy poświęcone Patronowi szkoły. Inicjuje i współorganizuje w Zabrzu konkursy pocztowofilatelistyczne (projekty znaczków i kartek pocztowych), w tym coroczny konkurs na projekt znaczka pocztowego
„Tydzień Ziemi”. Jest współautorem katalogów wystaw okręgowych i krajowych organizowanych przez
macierzysty Oddział.

Jadwiga PIECZYŃSKA

O/Śląsko-Dąbrowski

wniosek złożył Wojciech Lewandowski

Jest członkiem Związku od 1978 r. jako uczestnik młodzieżowy a od 1986 członek dorosły w Kole nr 1 w
Chorzowie. Od tego roku, nieprzerwanie do dziś prowadzi koło młodzieżowe przy Szkole Podstawowej nr 15. Od
1995 r. przewodniczy Oddziałowej Komisji ds filatelistyki młodzieżowej w Chorzowie, od 2001 jest członkiem
takiej Komisji w Okręgu a w bieżącej kadencji członkiem Głównej Komisji ds. filatelistyki młodzieżowej w Związku.
Corocznie organizuje oddziałowe młodzieżowe konkursy filatelistyczne, szkolenia młodzieży i opiekunów
dotyczące m.in. budowy eksponatów, przygotowuje uczestników do Finałów Krajowych OMKF (w 2013r. III
miejsce Marka Moronia) a od 7 lat także konkursy plastyczne dla młodzieży szkolnej, również niezrzeszonej, (o
zasięgu wojewódzkim) na projekt znaczka lub kartki pocztowej głównie o tematyce śląskiej. W latach 2012, 2013 i
2014 aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu wystaw i pokazów organizowanych przez chorzowski Oddział
PZF. Swoją wiedzą i dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą dzieli się na łamach „Filatelisty”. Absolwentka
Studium Filatelistyki (2015 r.) Autorka studyjnej pracy „Początki Poczty na terenie miasta Chorzowa”

Jan PROKULEWICZ

O/Koszalin

wniosek złożył Andrzej Skorek

W PZF od 1963 r. W latach 1990- 1994 członek ZG. Wystawca i juror filatelistyczny. Jest nieprzerwanie
niezwykle aktywnym działaczem w macierzystym Kole miejskim w Białogardzie i we władzach Okregu
Koszalińskiego. Z racji swojego wykształcenia nauczycielskiego od początku przynależności do Związku zajmuje
się filatelistyką młodzieżową. 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 Konkursu jako jako niezwykile
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. Za działalność na rzecz Związku i
filatelistyki młodzieżowej odznaczony został wszystkimi wyróżnieniami PZF a XX Walny Zjazd Związku nadał mu
tytuł Członka Honorowego PZF

Jolanta STOLARCZYK

O/Małopolski

- wniosek złożył Stanisław Mitkowski

Jolanta Stolarczyk jest od 23 lat (1992) opiekunką Młodzieżowego Koła Filatelistycznego przy Zespole Szkół
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 23 edycjach OMKF – na szczeblu okręgu (półfinały):
62 uczestników zajmowało trzy pierwsze miejsca, 27 zajęło I miejsce, 21 – II miejsce a pozostałych 14 - III
miejsce. W finałach krajowych uczestniczyło 26 jej wychowanków, którzy zajęli 3 x I miejsce, 2 x II miejsce, 6 x
IV miejsce i 10 x miejsca od V do IX. W ubiegłorocznej edycji 53 OMKF jeden wychowanek zakwalifikował się do
finału w Nałęczowie.
* 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 51 wystawach – w tym raz na wystawie światowej, 7 x na międzynarodowych, 23 x na
krajowych. Otrzymane wyróżnienia to: 7 x DPZ, 2 x PZ, 18 x DS i 24 x S ) ;
* Zorganizowanie w szkole pokazów lub tematycznych wystaw filatelistycznych (nie konkursowych), m.in. w 2009
r. z okazji 100-lecia Szkoły w Bańskiej Niżnej, 20-lecia ogrzewania szkoły wodami termalnymi a w 2011 i 2014
r. z okazji beatyfikacji i następnie kanonizacji Jana Pawła II
* Dwukrotnie zorganizowanie wojewódzkiego etapu (półfinał) OMKF: 08.04.2000 – „Zdobycze XX wieku” i
05.04.2014 – „Gniezno i Poznań - tu Polska się zaczęła”
*Kandydatka dwukrotnie (2013 i 2014) uzyskała nominację do wyróżnienia statuetką „Prymus” w kategorii „Za
szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą”

Ryszard ŚLĄSKI O/Wrocław - wniosek złożył Kazimierz Rosiewicz, sekretarz ZO Wrocław
Członek PZF od 1975 roku. Przewodniczący okręgowej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej.
W 2011 r. angażuje się w pracach organizacyjnych, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego KOW Europejskiej
Młodzieżowej Wystawy Filatelistycznej w Polkowicach.
W środowisku młodzieżowym działa nieprzerwanie od wstąpienia do Związku. Udziela się niezwykle aktywnie
nie tylko jako 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
zdobywanie 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: I miejsce - 11 razy, II miejsce – 5 razy,
III miejsce – 5 razy.

Kategoria „Publicysta/ Wydawca roku”
Marian DORAWA

O/Toruński

wniosek złożył Wojciech Lewandowski

Wniosek dotyczy wzbogacającego polskie piśmiennictwo filatelistyczne, opublikowanego w 2015 r, wydawnictwa
zwartego „Poczta i filatelistyka w Chełmży”. Książka liczy 90 stron, wydana została na kredowym papierze, w

pełnym kolorze. Autor Marian Dorawa to znany toruński filatelista; w przedmiotowym opracowaniu, w kontekście
swojego rodzinnego miasta, przedstawił, ilustrując bogato walorami filatelistycznymi, zagadnienia związane z
dziejami poczty w Chełmży a także opisal historię filatelistyki w tym mieście. Temat miejscowej filatelistyki
nawiązany został do rozwijajacego się od 1923 r. zorganizowanego ruchu filatelistycznego w Toruniu.
Opracowanie uzupełnione jest streszczeniem w języku niemieckim co udostępnia je również niemiecko
języcznym czytelnikom, zainteresowanym historią poczty i filatelistyki na tym terenie. Warto zwrócić uwagę, że
kol. Marian Dorawa dzieło swoje zadedykował pamięci dziadka Adama, który na przełomie XIX i XX wieku był
pocztylionem i przewoził pocztę dyliżansem na szlaku pocztowym Ciecholewy – Lipnoca w powiecie chojnickim,
a po wycofaniu dyliżansów z eksploatacji, roznosił pocztę pieszo. Wydawcą opracowania jest Towarzystwo
Przyjaciół Chełmży i tamtejsza Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Jerzy GRUSZCZYŃSKI

O/Warszawski

wniosek złożył Jerzy Bielawski

W PZF - Koło nr 1 w Warszawie od 1956r. od członek władz naczelnych Związku w kilku poprzednich
kadencjach, Członek Honorowy PZF, członek rzeczywisty PAF i Europejskiej Akademii Filatelistyki. Publicysta i
autor licznych artykułów i wydawnictw zwartych o tematyce polarnej, historii wojska polskiego na Syberii oraz
zagadnień sędziowania na wystawach konkursowych.
Kandydatura zgłoszona za opracowanie cennej i oczekiwanej publikacji pt. „Bajończycy. Polska Kompania w
Legii Cudzoziemskiej 1914-1915. Wybór dokumentów wojskowych i pocztowych” – wydanej w formie
książkowej w 2014 r. Za książkę tą otrzymał – już trzeci z kolei – medal „Za zasługi dla rozwoju publikacji
filatelistycznych”, które to wyróżnienie predysponuje do statuetki „Prymus” za rok 2014.

Tadeusz GALANT

O/Koszalinski

wniosek złożył Andrzej Skorek

Czlonek PZF od 1978 r. W 1998 r. z jego inicjatywy powstało Młodzieżowe Koło Filatelistyczne przy Klubie
Osiedlowym „Przylesie”. Dla tego Koła oraz dla MKF w Klubie w „Klocku” wydał (2008 i 2013) dwa Informatory
młodzieżowe, w których m.in. przedstawił pracę instruktorów oraz znane w całym Związku, osiągnięcia tych kół i
ich wychowanków. Przed 22 laty zainicjował powołanie Zespołu redakcyjnego „INFORMATORA” i jako
przewodniczący, podjął się jego redagowania, obejmując funkcję redaktora naczelnego tego periodyku
okręgowego.
INFORMATOR ma nieprzerwanie wysoki poziom merytoryczny i edytorski, publikowane w nim materiały i artykuły
krzewią wiedzę o historii poczty i filatelistki w regionie oraz pokazują bogaty dorobek, bieżącą działalność i
aktualne osiągnięcia filatelistyczne Okręgu w zakresie krzewienia kultury, publicystyki i literatury,
wystawiennictwa oraz działań w środowisku młodzieżowym. Kolega Tadeusz Galant redaguje także m.in. katalogi
i palmaresy organizowanych przez Okręg wystaw filatelistycznych, w których publikuje liczne materiały i artykuły
filatelistyczne. W ostatnich pięciu latach pod redakcją Tadeusza Galanta ukazalo się 20 numerów Informatora (w
2015 r - nr 85) i 4 kolejne katalogi okręgowych wystaw filatelistycznych. We wszystkich tych wydawnictwach
ukazało się 90 artykułów o tematyce historycznej i patriotycznej regionu, tematyce filatelistycznej oraz
okolicznościowe poświęcone świętom państwowym, ważnym rocznicom i obchodom świąt kościelnych.
Wszystkie materiały poparte i udokumentowane były informacjami i walorami filatelistycznymi. Tadusz Galant jest
znany społeczności Koszalina i okolic jako filatelistyczny publicysta w koszalińskim tygodniku „Miasto”. W
dotychczasowych 84 artykułach ilustrowanych walorami filatelistycznymi przedstawił, poza historią poczty i
filatelistyką tematyczną, bieżącą pracę filatelistów w regionie oraz promocyjną działalność PZF na rzecz miasta,
regionu i w skali krajowej.
„Informator” wyróżniony został medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelisty-cznych”. W 2008 r medal taki
otrzymał również Tadeusz Galant. Kandydat po raz drugi został laureatem Nagrody Miasta Koszalina, otrzymał
także Odznakę Ministra Kultury RP „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Odznakę „Zasłużony dla Łączności”.
„Informator” zdobywa wysokie wyróżnienia na wystawach i konkursach filatelistycznych – dotychczas zdobył
ponad 30 wyróżnień medalowych. W 2015 r. na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej we Lwowie otrzymał
Medal Pozłacany. Wysokie oceny periodyku i wyróżnienia medalowe są w dużej mierze zasługą redaktora
naczelnego – Tadeusza Galanta. „Informator” wydawany jest aktualnie w nakładzie 150 egz. i rozsyłany do
wszystkich Okręgów Związku.

Janusz MANTERYS

O/Beskidzki

wniosek złożył Eugeniusz Matyszkowicz

W PZF od 1976 r. Wystawca, sędzia filatelistyczny I klasy, publicysta, od 2006 r. prezes Zarządu Okręgu
Beskidzkiego PZF. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Filatelistyki, członkiem klubów zaintersowań

„Silesiana”, „Cracoviana”, ARGE Feldpost w Austrii. Jest także członkiem Bielsko-Bialskiego Towarzystwa
Historycznego. Prowadzi autorską stronę internetową www.stemplofil.cba.pl poświęconą historii poczty.
Wniosek o wyróżnienie dotyczy wydanej w 2015 r książki pt. „Austro-Węgierskie poczty polowe na ziemiach
polskich w czasie I wojny światowej”- pierwszą w historii publikacją na ten temat. Książka liczy 312 stron
formatu A4, w twardej oprawie. Janusz Manterys jest zarówno autorem wszystkich zawartych w niej elementów
jak też jej wydawcą. Publikacja ta na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej „Hunfila” w Tata na Węgrzech
nagrodzona została dyplomem w randze Medalu Złotego.
Kandydat ma w swoim dorobku także inne publikacje zwarte:
„Historia poczty i filatelistykiw Bielsku i Białej” – (1997) – współautorstwo,
„Poczta na Śląsku Cieszyńskim do 1918 roku” – (2003) – trzykrotna nominacja do wyróżnienia „Prymus”,
„Bielsko-Bialskie Prace Historyczne” Tom I (2014) – współatorstwo (rozdział poświęcony korespondencji ze
szpitali wojskowych w czasie I wojny światowej)
Posiada wysoko oceniane eksponaty w tematach historii poczty: „Poczta austriacka w Galicji w latach 1772-1918”
oraz „Dokumentacja pocztowa w Bielsku i Bialej do 1945 roku”.

Piotr PELCZAR

O/Pomorski

wniosek złożył Jerzy Białas

W PZF od 1968 roku. Jest znanym w kraju i poza granicami niestrudzonym badaczem i uznanym źródłem wiedzy
o całostkach pocztowych. Pracowicie kontynuuje dzieło swego mistrza, Stanisława Żółkiewskiego w
popularyzowaniu całostek ziem polskich – jest w tej dziedzinie prawdziwym, niepodważalnym autorytetem.
Publikuje od 30 lat.
W dotychczasowym dorobku ma około 400 artykułów i publikacji w 10 periodykach, 4 wydawnictwa zwarte oraz
redagowanie działu całostek GG w katalogu Fischera. W bieżącym roku mija 28 lat nieprzerwanej działalności
publicystycznej kandydata do wyróżnienia statuetką „Prymus” . Statystycznie rzecz biorąc, każdego roku systematycznie co miesiąc - ukazuje się interesująca i odkrywcza publikacja. Drukowane są one w „Przeglądzie
Filatelistycznym”, „Pomorskich Wiadomościach Filatelistycznych”, „Ikaros”, miesięczniku „ICHTYS” w Łebie, w
„KrymiGRAF” wydawnictwa VOLUMEN, w Biulletin of the POLONUS Philatelic Society i innych oraz na stronach
internetowych.
W 2015 roku ukazało się kolejnych 40 publikacji, z czego większość w „Przeglądzie Filatelistycznym”:
1. „Blankiety pokwitowań telegraficznych – uzupełnienia” (razem z J. Walochą)
2. „Koperta nakładu nieurzędowego w zaborze pruskim” (razem z M. Rzedkoszem)
3. „Koperty dla listów przekazowych” (razem z M. Rzadkoszem)
4. „Cztery waluty na jednym egzemplarzu pokwitowania za nadany telegram”
5. „Fantazyjne, czyli fałszywe nadruki Grabów, Garbów”
6. „Koperta nakładu nieurzędowego z Drohobycza”
7. „Katalogowanie krakowskich pokwitowań”
8. „Koperty dla rachunków telefonicznych”
9. „Koperty dla listów zleceniowych” (razem z M. Rzadkoszem)
10. „Oznaczenia wartości opłaty na Ct w czasie obowiązywania taryfy 400 Mk”
11. „Nieurzędowe całostki z tak zwanej poczty obozowej II E – uzupełninia”
12. „Kolejne fałszerstwa Ck 1-3 sprzedawane oficjalnie na aukcjach”
13. „Opaska nieoficjalnego nakładu z Galicji do przesyłania druków”
14. „Koperta do przesyłania przekazów, formularz nr druku 692” (razem z M. Rzadkoszem)
15. „Koperty do odsyłania kart listowych Feuille d avis”
16.
jak wyżej - uzupełnienie”
17. „Przewartościowania całostek pokwitowań telegraficznych Ct na polskim Górnym Śląsku i ich użytki
pocztowe na tle taryfy górnośląskiej”
18. „Usterki na całostkach Cp 86 i karteczki w kropeczki”
19. „poprzedniki pokwitowań telegraficznych” (razem z J. Berbeka)
20. „Kapitan Jan Choroszman” (razem z M Konkol)
21. „Formularze korespondencyjne Powstańczej Poczty Polowej”
22. „Kartki Cp 50 ze stempelkiem „WZÓR”
23. „Ct górnośląskie – uzupełnienia”
24. „Moda na całostki”
25. „Miejsce całostek austriackich w polskiej filatelistyce. Kartki Cp 1-3” (razem z W. Ziółkowski)
26. „Nowy sposób katalogowania pokwitowań telegraficznych”

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

„Kartki Cp 4-37 z zaboru austriackiego” (razem z Z. Ziółkowski)
„Kartki pocztowe ZA Cpp z dodatkowymi znakami opłaty” (razem z W. Ziółkowskim)
„Kolejna sygnatura koperty nakładu firmowego z Galicji”
„Nieprawidłowe frankowanie kartek bytomskich”
„Typy nadruków krakowskich na całostkach Ct”
„Formularz kopertowy użyty w Powstaniu Warszawskim” – wyjaśnienie zagadki”
„Karty oszczędności ZA Cfo z polkimi napisami”
„Karty usług finansowych ZA Cfp, Cfg, Cfz, Cfd, i Cfc z polskimi napisami”
„Próbne odbitki formularzy kartkowych z Powstania Warszawskiego”
„Papiery do produkcji całostek, w tym sekretników z zaboru austriackiego” (razem z W. Ziółkowskim)
„Austriackie pokwitowania telegraficzne ZA Ct z polskimi napisami” (razem z W. Ziółkowskim)
„Kolejne fałszerstwa Ck 1-3 sprzedawane oficjalnie na aukcjach”
„Fantazyjne, czyli fałszywe nadruki Grabów”
Publikacje z „Przeglądu Filatelistycznego” – online – na <http.//www.i-kf.pl> (dostęp 09.12.2015);
<http.//www.i-kf.pl/index.php/polska-filatelistyka/37-polskie-walory/384-cp50-imk.html>
W 2016 r ukaże się półtysięczna jego praca!
W uznaniu zasług za niestrudzenie prowadzonych prac badawczych, wnoszących trwały wkład do wiedzy o
całostkach w 2010 r. wyróżniony został, po raz trzeci (!) medalem „Za zasługi dla rozwoju publikacji
filatelistycznych”. Wcześniej wyróżniony został Srebrną i Złotą Odznaką „Za zasługi dla polskiej filatelistyki”.
Kilkakrotnie nominowany do wyróżnienia statuetką „Prymus”!

Feliks PODOLECKI

O/Wrocław

- wniosek złożył Andrzej Kłosiński

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 .

Jerzy TOKAR

O/Łódzki

wniosek złożył Stanisław Dacyk

Jerzy Tokar to nestor łódzkiej filatelistyki. W okresie 1945 – 1950 członek Łódzkiego Towarzystwa Filatelistów a
od 1950 r członek PZF i aktywny publicysta filatelistyczny. Już wtedy na łamach polskiej i zagranicznej prasy
filatelistycznej publikował artykuły dotyczące historii poczty i teorii filatelistyki. Od 1968 r. równolegle z pracą w
strukturach Związku na szczeblu Okręgu Łódzkiego (członek ZO, przew OKR) skupiał swoje zainteresowania na
szeroko pojętych pracach badawczych odnoszących się do historii poczty. Od 1979 r. przewodniczy Okręgowej
Komisji Naukowo-Badawczej, a wcześniej od 1973 r jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Łódzkiego Biuletynu
Filatelistycznego”, przekształconego w 1977 w „Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny”. Jest autorem
bądź współautorem wielu monografii – m.in. „Filatelistyka w Łódzkiem” i „Polska cenzura korespondencji w latach
1918 -1922” a także autorem kilkuset haseł w „Encyklopedii filatelistyki”(1993) i redaktorem działu „Teoria
filatelistyki” w tym wydawnictwie. W rozszerzonej i pod zmienionym tytułem „Teoria filatelistyki w zarysie – ze
szczególnym uwzględnieniem analizy i wykładni pojęciowej oraz nazewnictwa” stanowi część publikacji
„Podstawy wiedzy o poczcie i filatelistyce . Podręcznik dla potrzeb Studium Filatelistyki PZF”.
W 2015 r Jerzy Tokar przygotowal i wydał własnym nakładem książkę pt. „Polskie militaria z okresu II
Wojny Światowej”. W trzech rozdziałach autor przedstawił zasady korespondencji żołnierzy polskich
internowanych na Węgrzech jesienią 1939 roku, sposoby kontaktowania się żołnierzy walczących na Zachodzie z
rodzinami w kraju oraz zasady działania niemieckiej cenzury korespondencji w latach tej wojny. Podstawą
opracowania były wieloletnie badania tych zagadnień przez autora oraz zachowana korespondencja jego ojca,
kapitana Emila Tokara z synem i żoną, którzy pozostali w kraju. Korespondencja ta to ponad 400 listów, kartek,
fragmentów opakowań paczek itp., większość których pokazana została na barwnych ilustracjach. Książka
stanowi cenne źródło informacji o historii poczty Polaków w dramatycznych latach II Wojny Światowej.

Jacek WIERZBICKI O/Wielkopolski

wniosek złożył Marek Zbierski

Jest autorem wydanej w 2012 r. zwartego opracowania – monografii „Epoka kamienia w Europie znakami
pocztowymi pisana. Popularyzacja archeologii w filatelistyce”. Jest to obszerne liczące 499 stron
wydawnictwo z katalogami (częściowo w kolorze) opisujące dzieje ludzi epoki kamienia w Europie, od momentu
przybycia na kontynent pierwszych osadników aż po czasy pojawienia się znajomości obróbki brązu – z

wykorzystaniem znaków pocztowych jako materiału źródłowego. Bazą pracy są cztery katalogi, sporządzone w
formie tabelarycznej, obejmjące 1470 walorów – w tym 551 znaczków, 115 calostek, 149 frankatur
mechanicznych i 656 kasowników. Książka, wystawiana w klasie literatury, uzyskala wiele wysokich wyróżnień
poczynając od medalu Złotego na KWF „Ostatni taki dzień” w Chorzowie (2012) - do medalu Pozłacanego
na XXI Ogólnopolskiej WF w Warszawie (2014)

Leon WRÓBEL

O/Wrocław

wniosek złożył Kazimierz Rosiewicz

Do PZF wstąpił w 1958 r. Od 1970 zostaje wybrany prezesem Koła nr 35 przy Klubie Śląskiego Okręgu
Wojskowego i członkiem Zarządu Okręgu we Wrocławiu z powierzoną mu funkcją rzecznika prasowego Okręgu.
Delegat Okręgu na pięciu kolejnych Zjazdach Związku. Obecnie pełni funkcję Honorowego Przewodniczącego
Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej. W latach 1966 - 1981 był sekretarzem Kolegium Redakcyjnego
„wrocławskich Wiadomości Filatelistycznych a następnie, do 1990 r. redaktorem naczelnym periodyku
związkowego „Filatelistyka – Tematyk” (Mutacja A). Opracował wiele materiałów szkoleniowych dla młodzieży –
m.in. Vademecum Młodego Filatelisty. Pomysłodawca i projektant nowej młodzieżowej legitymacji członkowskiej.
Jedyny publicysta Okręgu, który pomimo podeszłego wieku na bieżąco dokumentuje dokonania macierzystego
okręgu, ze szczególnym uwzględnieniem filatelistyki w środowisku młodzieżowym oraz regularnie przesyła
informacje z imprez filatelistycznych do Biuletynu Informacyjnego ZG. Za aktywną działalność otrzymał wszystkie
wyróżnienia związkowe a XVIII Walny Zjazd Związku nadał mu tytuł Członka Honorowego PZF. 2 krotnie
wyróżniony medalem Kapituły „ Za Zasługi dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych”( 1981 i 2014 r ). W 2015r.,
w 90 lecie urodzin, wydana została jego publikacja – od dawna oczekiwana monografia „Młodzieżowy
Ruch Filatelistyczny na Dolnym Śląsku”. Kandydat do wyróżnienia, pomimo podeszłego wieku, jak
zawsze na bieżąco dokumentuje działalność i dokonania Wroclawskiego Okręgu PZF, ze szczególnym
uwzględnieniem środowiska młodzieżowego. Nadal jest przewodniczącym zespołu redakcyjnego
Biuletynu Informacyjnego Okręgu oraz Rzecznikiem prasowym Okręgu.

Kategoria „Indywidualność roku”
Waldemar KAWIŃSKI

O/Bydgoszvcz

wniosek złożył Adam Szuler

Zainteresowanie filatelistyką trwa od 5 roku życia. Członek PZF od 2010 r. Absolwent XI Studium Filatelistyki na
którym pelnił funkcję starosty roku. Przewodniczący Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej Okręgu Bydgoskiego.
Pomysłodawca i prowadzący warsztaty szkoleniowo-organizacyjne dla opiekunów i członków kół młodzieżowych
Okręgu realizowanych w 2015 r. Czlonek KOW „Pamieci Marianny Selonke – Sopot 2015”, Autor projektu kartki
pocztowej, datowników okolicznościowych oraz znaczka personalizowanego tej Wystawy. Od wielu lat bardzo
aktywny projektant kart pocztowych i niepocztowych, oraz datowników. W 2015 roku zaprojektował:
 27 kart pocztowych i nie pocztowych (m.in.: 10 Halowe Mistrzostwa Europy Weteranów w Lekkoatletyce
– Toruń, 60lecie Okręgu Bydgoskiego PZF, XXII konferencja Naukowa PAF, IX Spotkanie Młodych
Filatelistów Pomorza Zachodniego – Zalesie, Rok Mariana Rejewskiego, 80 lat Aeroklubu Pomorskiego w
Toruniu, 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego)
 10 datowników okolicznościowych (m.in. : 6olecie Okręgu Bydgoskiego PZF, Inauguracyjny Lot
Bydgoszcz – Frankfurt, 50 rocznica utworzenia parafii p.w. Chrystusa Króla w Jarocinie, XLI Spotkanie
Ogólnopolskiego Klubu Marynistów – Iława, Szlakiem Pocztowym Marianny Selonke, Jan Kazimierz
Rubinkowski- 300 rocznica uzyskania patentu poczmistrza królewskiego w Toruniu)
 datownik okolicznościowy ze zmienną datą - z okazji 200-lecia poczty w Jarocinie
 22 stemple dodatkowe, 23 znaczki spersonalizowane oraz jeden karnet pamiątkowy – wydany z okazji
60-lecia Okręgu Bydgoskiego PZF
Waldemar Kawiński od kilku lat projektuje wydawnictwa towarzyszące zjazdom PAF a także plakaty
informacyjne, których celem jest nabór młodych członków do kół filatelistycznych. W 2015 r został odznaczony
Złotą Odznaką Honorową PZF.

Adam KĘSTOWICZ

O/Wrocław

wniosek złożył Stefan Petriuk

W PZF od 1980 r. Sekretarz (1982/5) a od 1990 prezs Koła nr1 w Głogowie. Członek Zarządu Okręgu PZF w
Zielonej Górze (1985/99). Od 2000 r. członek Zarządu Okręgu PZF we Wrocławiu, od 2010 r. wicerzewodniczący

Głównego Sądu Koleżeńskiego. Sędzia konkursowy I klasy. Delegat na XIX i XX Walny Zjazd Związku.
Pomysłodawca, inicjator i organizator, bądź współorganizator 23 wystaw konkursowych – okręgowych krajowych
i międzynarodowych. Jako wystawca za swoje eksponaty „Polskie siły zbrojne na polach II Wojny Światowej”
„Górnictwo” i „Poczta pruska na ziemiach polskich w obecnych granicach” uzyskał wiele wysokich ocen , w tym
medale Z i PZ . Redaktor licznych katalogów i palmaresów wystawowych, autor okolicznościowych stempli
pocztowych, kopert, kart, erek oraz znaczków personalizowanych. Fundator wielu nagród dla wystawców i
wyróżniających się działaczy Związku. Nie mniej aktywnie działa w środowisku młodzieżowym – w szkołach
organizuje cykliczne spotkania, pogadanki i wykłady oraz liczne pokazy filatelistyczne (dotychczas łącznie ponad
50).
Ostatnia Międzynarodowa WF „Głogów 2015” doskonale pokazała jego długoletnie doświadczenie, udowodniła
jego umiejętności, kunszt i zmysł organizacyjny logistycznego zabezpieczenia dla wystawców, jurorów i gości i
uczestników imprezy. Na najwyższym poziomie opracowana została cała dokumentacja - obliczeniowa,
organizacyjna i sprawozdawcza, wszystkie wydawnicywa wystawowe: logo wystawy, 4 okolicznościowe kartki
pocztowe, 4 znaczki personalizowane, koperta, medal okolicznościowy (miedź), katalog i palmares są jego
projektami.
Za szeroką wieloletnią działalność społecznikowską otrzymał wiele nagród, wyróżnień i wysokich odznaczeń
regionalnych i państwowych (m.in. „Zasłużony dla Województwa Legnickiego”, złoty medal „Za zasługi dla
Województwa Dolnośląskiego”, złote medale „Siły zbrojne w Słuzbie Ojczyzny” i „Za Zaslugi dla Obronności
Kraju”, Krzyż Kawalerski OOP ), a za działalność filatelistyczną wszystkie wyróżnienia okręgowe i
ogólnozwiązkowe do tytułu Członka Honorowego PZF włącznie (XX Zjazd w Polkowicach). Członek „Zespołu
roku” wyróżnionego statuetką Prymus (2006 r). W 2015 r, w uznaniu zasług dla regionu i miasta Głogowa
zgłoszony został do tytułu „Człowiek Roku”. W 2016 r jest organizatorem Kolejnej Krajowej WF „Głogów 2016”

Ryszard KUŚMIDERSKI

O/Lublin

wniosek złożył Emil Maziarz

W PZF od 1961r – najpierw jako uczestnik Młodzieżowego Koła Filatelistycznego. Brał udział w I Maratonie
Filatelistycznym. Kolejne funkcje to: opiekun MKF, przewodniczący Okregowej Komisji ds. Filatelistyki
Młodzieżowej, wiceprezes a od 2011 r prezes Okręgu PZF w Lublinie. Kandydatura zgłolszona za szczególne,
indywidualne osiągnięcia w roku 2015:
 Zaopiekowanie się niezrzeszonymi filatelistami w białostockiem i utworzenie tam Koła nr 17 Lubelskigo
Okręgu PZF
 Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z filatelistami Związku Filatelistów Białorusi – skutkujący udziałem
tamtejszych filatelistów z Grodna i Brześcia w 53 OMKF w Nałęczowie oraz organizacją „Dni Filatelistyki
Białoruskiej w Lublinie
 Nawiążanie i kontynuowanie współpracy z filatelistami Asocjacji Filatelistycznej Ukrainy we Lwowie –
goszczenie preesa tej Asocjacji w Nałęczowie w Finale Krajowym 53 OMKF
 Przewodniczenie Komitetowi Org. 53 OMKF - niezwykle wysoka ocena Kandydata za profesjonalne
przygotowanie i przeprowadzie Finału Krajowego 53 OMKF - artykuły w „Filateliście” (J. Pieczyńska – nr
7/2015, W. Lewandowski – nr 8/2015) i w „Przeglądzie Filatelistycznym” – nr 7/2015
 Organizacja wycieczek filatelistów lubelskich na Wystawę Fiatelistyczną „UKREKSPIL - 2015” we Lwowie
(paździrnik 2015) oraz na Krajową WF w Warszawie
 Organizowanie cyklicznych Lubelskich Spotkań Filatelistycznych ( 1, 2 i 3 niedziela m-ca)
 Zangażowanie i szczególna aktywność Kol. Ryszarda Kuśmiderskiego, wspólnie z aktywem Okręgu
zaowocowało tym, że w roku 2014 i 2015 Okręg Lubelski PZF stał się w skali kraju liderem przyrostu
członków dorosłych i młodzieżowych w Zwiazku.

Wojciech LEWANDOWSKI

O/Toruń

wniosek złożył Ryszard Kuśmiderski

Członek PZF od 1973 (z zaliczeniem stażu młodzieżowego). W latach 1989 – 1998 pełnił funkcję instruktora ds.
młodzieżowych KM 20. Absolwent III Studium Filatelistyki (1994).
W 1999 r. wybrany wiceprezesem a od
2011 pełni funkcję prezesa Toruńskiego Okręgu PZF. Dokonania kandydata w 2013 i 2014 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” w 2014 r. (styczeń/marzec) organizacja w MKF-ach eliminacji do półfinału 52 OMKF (prelekcja multimedialna
prowadzona przez kandydata);
*Luty – ustanowienie odznaki „9o 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 - w 2014 r.
organizacja wyjazdowego posiedzenia Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej; *Kwiecień - wystawa
pokonkursowa na projekt znaczka pocztowego (j/w) – w 2014 r. Wernisaż filatelistyczny „Śladami nauczania Jana
Pawła II po Ojczyźnie” – przygotowany z okazji kanonizacji Jana Pawła II (wydawnictwa: znaczek
personalizowany, stempel pomocniczy i kartka okolicznościowa – przygotowane przez Kandydata)
*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) – w 2014 r. - 31.05 zorganizowanie Toruńskiej Giełdy
Kolekcjonerskiej; 07.06. z okazji 15 roczn. Pobytu JP II w Bydgoszczy i Toruniu zorganizowanie Poczty
Samolotowej Bydgoszcz- Toruń (datownik okol., kartka pocztowa, znaczki personalizowane), 02.06.- Poczta
Szybowcowa z okazji Mistrzostw Świata w akrobatyce Szybowcowej (datownik okolicznościowy, kartka
beznominałowa, znaczek personalizowany); *Lipiec – sierpień - foto wystawa z Finału OMKF i MMWF;
Współudział w wydawnictwach filatelistycznych z okazji Międzynarodowego Zlotu Harcerzy i Skautów
–
w 2014 r. 17.08 – Poczta Samolotowa z okazji 19 Samolotowych Rajdowych Mistrzostw Świata ( znaczek
personalizowany); *Wrzesień – uroczysta XIX Gala „Prymusy 2012” – Dwór Artusa w Toruniu; jubileuszowe
uroczystości 60-lecia Koła Miejskiego PZF w Grudziądzu,
- w 2014 r.( wrzesień/grudzień) – Szkolenie
uczestników 53 OMKF „Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą”(prelekcje) *Październik – sesja naukowa „90lecie Związku Filatelistów w Toruniu, - w 2014 r. 03 – 05. 10. Ogólnopolskie Szkolenie Opiekunów MKF-ów w
Toruniu; 09 -15.10 – organizacja obchodów 40 lecia MKF im. Mariana Niklewskiego nr 2 w Toruniu i
Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów; *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. - w 2014 r. 50 lecie Koła nr 19 – Mikołajkowe Spotkanie Toruńskich Filatelistów
(stempel okol., koperta pamiątkowa, znaczek personalizowany, stoisko pocztowe- projekt kandydata)

Miroslaw MIĘTUS

O/Pomorski

wniosek zgłosił Henryk Monkos

W PZF od kwietnia 2012r. Członek założyciel Internetowego Koła Filatelistów, członek zarządu Koła,
początkowo wiceprezes a potem prezes i-KF (od 2013). Współtwórca regulaminu Koła. Redaktor strony koła
(www.i-kf.pl), autor lub współautor szeregu publikacji na stronie Koła o różnorodnej tematyce oraz o różnej formie
prezentacji materiałów. Autor licznych publikacji w Filateliście. i-KF liczy obecnie 52 członków (stan na
30.09.2015r.).
Prowadzone przez niego Koło jest prawdopodobnie najbardziej zinformatyzowanym Kołem na świecie.
Członkowie Koła komunikują się za pomocą Internetu i spotykają się na forach internetowych. Z inicjatywy Koła
rozpoczęto archiwizację i udostępnienie na stronie ZG archiwalnych czasopism związkowych HBBF i BI. W
komunikacji wewnętrzej Koła udostępniono wirtualną Bibliotekę. W grupie udostępnianych czasopism znalazły
się:
- Filatelista – czasopismo wydawane przez PZF, biblioteka zawiera numery jeszcze nie dostępne na stronie
zgpzf.pl
- Filatelistyka - czasopismo wydawane w latach 1991-2001
- Filatelista Polski - czasopismo wydawane w latach 1948-1950
- Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne – czasopismo wydawane przez J. Witkiewicza w latach 1931-1939
- Przegląd Filatelistyczny – czasopismo wydawane przez T. Gryżewskiego w latach 1948-1950
- Przegląd Filatelistyczny Fischera – czasopismo wydawane od roku 2002
- Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny – czasopismo wydawane od roku 1961, początkowo jako
Łódzki Biuletyn Filatelistyczny, potem jako HBBF.
Członkowie Koła publikują artykuły w Filateliście, prowadzą własną stronę Internetową stale aktualizowaną,
posiadają swoją domenę na Facebook’u - portalu społecznościowym, która cieszy się dużym zainteresowaniem.
Członkowie uczestniczą w wystawach filatelistycznych a sam prezes został zaproszony do udziału w spotkaniach
Polskiej Akademii Filatelistyki, w które właczył się bardzo aktywnie wygłaszając referaty z prowadzonych badań
filatelistycznych. Autorskim pomysłem jest seria wywiadów ze znanymi członkami naszego Związku na temat
aktualnych problemów Związku oraz proponowanych rozwiazań na przyszłość.
Działania prezesa M. Miętusa zadają kłam twierdzeniem, że w chwili obecnej nie da się utworzyć dużego,
prężnego Koła filatelistów. Wszysto to jednak wymaga zaangażowania i pracy i za tę pracę należy się Koledze
Mirkowi to wysokie koleżeńskie wyróżnienie.

Bohdan SUBOCZ

O/Warszawski

wniosek złożył Zygmund Janik

W PZF od 1962 r, prezes Koła 111 w latach 1970/77, prezes Zarządu Okręgu i członek Prezydium ZG PZF w
latach 1977/81. Na bogatą i różnorodną działalność związkową składają się m. in.:
działalność w Komisji
Bibliotecznej Okręgu od 1980 r do dzisiaj, przewodniczenie Komisji Naukowo-Badawczej Okręgu, w Kapitule
medalu za publikacje filatelistyczne, działalność ekspercka, badawcza, publicystyczna. Zgłoszenie kandydatury
Bohdana Subocza do wyróżnienia „Prymus” dotyczy jego wyjątkowego, szczególnego zaangażowania w
działalność na terenie biblioteki, w której w ostatnich 3 latach spędzał po kilka dni wtygodniu, a w 2014 r gdy
zapadła decyzja o zmianie lokalu Okręgu pracował codziennie, w wymiarze „ponad etatowym”. Biblioteka, po 30
latach od jej otwarcia, pękala w szwach i wymagała „odchudenia”. Zadania tego podjął się Bohdan Subocz i
sktecznie je wykonał, dokonując starannego przeglądu całego zasobu. W 2014 r, od marca doczerwca, poświęcil
czas na pakowanie książek do kartonów oraz na demontaż bibliotecznych regałów. Po przeprowadzce, od lipca
do końca roku podjął pracę nad instalowaniem biblioteki w nowym lokalu. Była to ogromna praca wymagająca
przede wszystkim wysiłku fizycznego i dobrej orientacji w zakresie decyzji co pozostawić, a z czego
zrezygnować. Szczegółowa informacja na ten temat opublikowana została w 2014 r, w grudniowym nr.
„Filatelisty”, pt. „Wyczyn Bohdana.

Kategoria „Najlepszy zespół roku” – nagroda zespołowa
Internetowe Koło Filatelistów przy Okręgu Pomorskim PZF

wniosek złożył Jerzy Białas

Kandydatura zgłoszona do wyróżnienia „Prymus” za szeroką popularyzację wiedzy filatelistycznej, szczególnie w
oparciu o komunikację internetową. Za stworzenie i rozwijanie środowiska w strukturze rozproszonej, która
pozwala rozwiać Związek w dobie kurczenia się ilości członków. Za stworzenie prężnego, dynamicznego, stale
powiększającego się zespołu, realizającego swoje zainteresowania filatelistyką poprzez prowadzenie studiów i
publikowania ich wyników, opracowywanie eksponatów, wystawianie ich i zdobywanie nagród, a przede
wszystkim za propagowanie filatelistyki w internecie za pośrednictwem nowoczesnego środka przkazu jakim jest
strona internetowa, na której publikowanesą różnorodne treści poświęcone filatelistyce lub z nią związane, a
także zazdygitalizowanie i udostępnianie na stronie internetowej czasopism filatelistycznych, jak również za
aktywność na portalu społecznościowym Facebok, poprzez prowadzenie profilu aktywnie promującego
filatelistykę.
Stan osobowy Koła powiększył się w 2015 roku o 15 czlonków – z 38 na koniec 2014 do 53 w 2015. Jest to
wzrost o 39,5%.
Liczba odwiedzin strony Koła w 2015 r wynosiła 22064 i była o 86% w stosunku do roku 2014. W samym tylko
grudniu 2015 odnotowano 2697 wejść. Liczba odslon przekroczyla 123.000 a wszystkich odwiedzin od początku
uruchomienia strony przekroczyla 43.000 (wg. stanu na koniec 2014 r), w tym 15% stanowią użytkownicy z poza
Polski. Liczba stałych czytelników strony wwynosi ponad 1250 i jest większa od miesięcznej lości spredawanych
egzemplarzy miesięcznika Filatelista. Wzrasta stale aktywność strony na Faceboku. Strona Koła znajduje się w
grupie 3-4 najaktywniejszych facebokowych stron filatelistycznych. Około 75% publikowanych postów jest
autorstwa Koła a pozostale to udostępnienia informacji i ciekawostek wychwyconych na innych stronach,
dotyczących publikacji, imprez filatelistycznych, materiałów rocznicowych, aukcji, nowych wydań i.t.p. Na stronie
Koła opublikowano 110 artykułów autorstwa członków Koła i licznej grupy czołowych polskich i wielu
zagranicznych publicystów filatelistycznych, Szczególnym zainteresowniem cieszy się rozpoczęty w 2015 r cykl
wywiadów „Rozmowy o filatelistyce”
Konsekwentnie kontynuowany jest projekt Wirtualnej Biblioteki – przystąpiono do cyfryzacji wszystkich zeszytów
„Historyczno-Badawczego Biuletynu Filatelistycznego” oraz (za zgodą wydawcy) zeszytów „Przeglądu
Filatelistycznego” Fischera. Rozpoczęto jednocześnie systematyczne udostępnianie zeskanowanych wydawnictw
– miejscem upublicznienia jest zakladka BIBLIOTEKA na portalu zgpzf.pl. Członkowie Koła (Katarzyna Gasek,
Mirosław Miętus, Krzysztof Siarkiewicz i Miłosz Rzadkosz (wspólnie z P.Pelczarem)) publikują aktywnie swoje
teksty w prasie filatelistycznej – łącznie w samym tylko 2015 r było to w „F” i w „PF” 20 pozycji. Członkowie Koła,
wystawcy – Władyslaw Walczak, Wiesław Kostka, Dariusz Grochowski i Miłosz Rzadkosz – za swoje eksponaty
pokazane w latach 2014 /2015 na wystawach krajowych i międzynarodowych oraz na Narodowej Wystawie
Filatelistycznej Amerykańskiego Towarzystwa Filatelisycznego otrzymali wyróżnienia medalowe PZ, Z i DPZ.
Grono wystawców powiększa się o 2 kolejnych, którzy w 2015 r uzyskało atesty na swoje nowo opracowane
eksponaty.

Komitet Organizacyjny 52 OMKF Gniezno 2014

- wniosek złożył Henryk Monkos

KOW 52 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „GNIEZNO i POZNAŃ – tu Polska się
zaczęła” działał pod przewodnoictwem kol. Antoniego Zgóreckiego – członka Zarządu Okręgu Wielkopolskiego,
prezesa Koła PZF w Gnieźnie.
Finał krajowy został OMKF raz pierwszy zorganizowany w Gnieźnie, gdzie trwają przygotowania do
historycznego jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego. Tematyka Konkursu ściśle
powiązana została z miejscem i historycznymi wydarzeniami jakie tu miały miejsce ponad tysiąc lat temu.
Komitet Organizacyjny przygotowal materiały dla uczestników konkursu opisując treść historyczną i ilustrując
poszczególne wydarzenia specjalnie dobranymi walorami pocztowymi. Ambicją organizatorów było jak najlepsze
przygotowanie warunków zakwaterowania i pobytu wszystkich uczestników Finału ora zapewnienie sprawnej
organizacji i przebiegu całego programu konkursowego. Organizatorzy zadbali także o uatrakcyjnienie
uczestnikom pobytu organizując wiele wycieczek do ciekawych i ważnych historycznie miejsc ( m.in. zabytki
gnieźnieńskiej i poznańskiej Katedry, muzeum początków Państwa Polskiego i, muzeum archidiecezjalne w
Gnieźnie, zwiedzanie Gniezna i Poznania, złożenie kwiatów pod pomnikiem „Poznańskiego czerwca” i itp.).
Dużą, niezapomnianą atrakcją był udział młodzieży w Nocy Kupały na Lednicy.
Każdy z finalistów Konkursu – w każdej grupie wiekowej – otrzymał piękny puchar z emblemat i logo PZF różniący się wielkością w zależnośći od zajętego miejsca. Staraniem KOW opracowany został - i w pięknej formie
wydany - informator Konkursu; wydano takżę okolicznościową kartkę pocztową. Imprezę upamiętniły także bez
nominalowa kartka pocztowa oraz okolicznościowy datownik. Sprawne i udane zorganizowanie całej imprezy było
sukcesem całego Komitetu Organizacyjnego 52 OMKF przy czym podkreślić należy, że dzięki zaangażowani
całego zespołu poniesione koszty ograniczone zostały do minimum.

Ogólnopolski Klub Zainteresowań PZF „KOLEJNICTWO”

wniosek zgłosil Adam Szuler

Ogólnopolski Klub Zainteresowań PZF „Kolejnictwo” im. Ernesta A. Malinowskiego działa od ponad 30 lat (od
1985 r) Zrzesza ponad 120 czlonków zarówno z kraju jak i zagranicy. Aktualnie, od kilkunastu lat, prezesem
Klubu jest Krystian Żurawski z Chełmży. Na tle innych klubów zainteresowań działających w strukturach PZF
„kolejarze” wyróżniają się wysoką aktywnością członków i różnorodnością form działania. W 2015 r.
zorganizowali kolejne dwa ogólnopolskie spotkania członków – po raz 66 spotkali się we Wrocławiu i w Muzeum
Poczty i Telekomunikacji świętowali jubileusz 30 lecia swojego Klubu. Jesienią tego 67 spotkanie odbyło się w
Łodzi. Organizowane corocznie 2 spotkania odbywają się zwykle przy okazji wystaw, znaczącychrocznic bądź
wydarzeń związanych z kolejnictwem czy też tramwajami. Rok 2015 to także kolejne 4 numery klubowego
kwartalnika „Aktualności” oraz wydanie podsumowującego wszystki wydarzenia 2014 r. rocznika „Przegląd
Roczny 2014”. W 2015 roku OKZ „Kolejnictwo” był organizatorem XVII Wrocławskiej Krajowej Wystawy
Kolekcjonerskiej oraz Poczty Kolejowej z okazji 10 lecia Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Czlonkowie Klubu
są także aktywnymi wystawcami w klasie tematycznej oraz inicjatorami wydawnictw filatelistycznych związanych
z transportem szynowym jak m. in. oklicznościowe datowniki i okolicznościowe kartki pocztowe.

Klub Zainteresowań „TEMATICA” O/Wielkopolski

wniosek złożył Marek Zbierski

Klub TEMATICA działa już ponad 5 lat, stale wzrasta ilość członków, aktualnie liczy 73 osoby. Klub obejmuje
swoją działalnością teren całego kraju. W składzie są reprezentanci aż dziewięciu okręgów PZF, z wyraźną
dominacją dwóch: Wielkopolskiego i Warszawskigo (odpowiednio 18 i 17 czlonków). Są też filateliści zagraniczni
- trzech z Białorusi i jeden z Republiki Czech. Skład osobowy jest bardzo różnorodny - pod względem płci, wieku,
wykształcenia i zawodu – wszystkich łączy jedna wsólna pasja, filatelistyka. Trzon klubu stanowią wytrawni
filateliści tematyczni – wystawcy eksponujący swoje eksponaty na wystawach światowych i europejskich (7
członków) i zdobywający zlote medale i tytuły Mistrzów Europy. Są też tacy, którzy wystawiają tylko na
wystawach krajowych i okręgowych lub jedynie uczestniczą w pokazach i są w różnych fazach przygotowywania
eksponatów.
Klub TEMATICA na tle innych klubów zainteresowań wyróżnia się wyjątkowo wysoką aktywnością członków
i różnorodnością form działania. Częste sympozja tematyczne i zjazdy czlonków organizowane są zazwyczaj
przy dużych, wysokiej klasy wystawach bądź innych ogólnopolskich imprezach filatelistycznych. Spotkania i
wspólne oglądania wystaw wykorzystywane są do omawiania i analizowania eksponatów, do wzbogacania
wiedzy filatelistycznej, pomagają także w budowaniu nowych eksponatów lub ulepszaniu już posiadanych.
Na szczególne podkreśleni zasługują – zorganizowane w 2013 i 2014 wyjazdy na Mistrzostwa Europy w
Filatelistyce Tematycznej w Essen. Ponadto zorganizowane zostały, przy kilkudziesięcioosobowej

frekwencji dwudniowe Ogólnopolskie Spotkania Klubu w 2012 roku przy okazji Bilateralnej Wystawy
Polska – Niemcy i XIII Gali Polskiej Kapituły Filatelistycznej w Kargowej oraz w 2014 r. w Pszczynie, w
okresie II Mistrzostw Polski w Filatelistyce Tematycznej i Gali XV edycji „Prymusów”. Z wyjazdów tych
Klub opublikował obszerne relacje – sprawozdania.
Ważnym elementem działań Klubu jest wydawanie Biuletynu – periodyku o wysokim poziomie merytorycznym i
edytorskim – dostępnym także w formie elektronicznej. Dotychczas ukazalo się 15 sześćdziesięciostronicowych
numerów Biuletynu. Klub nie korzysta w swojej działalności z żadnych dotacji związkowych.

Redakcja Informatora „ŚWIAT EREK”

wniosek złożył Maciej Bukczyński

Informator „ŚWIAT EREK” jest pismem wydawanym przez Ogólnopokski Klub Zainteresowań "Znaki polecenia”,
działający przy Warszawskim Okręgu PZF. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od 23 lat, z częstotliwością 11
numerów rocznie. W informatorze poruszaych jest wiele istotnych spraw dotyczących nie tylko stempli i nalepek
polecenia, ale również stempli kolejowych i nalepek paczkowych. Informacje w nim zawarte dotyczą głównie
ternów Polski, w obecnych granicach i ziem polskich pod zaborami, jest też wiele informacji o nalepkach i
znakach polecenia z całego świata. Redakcja wyróżniona została srebrną Honorową Odznaką PZF oraz
medalem „ Za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych”

Zespół biblioteczny Okręgu Warszawskiego PZF

wniosek zgłosił A. Jarzynkowski

Działający od 2005 r. 3 osobowy „Zespół” - w składzie Bogdan SUBOCZ, Zygmunt JANIK i Mieczyslaw
WRZEŚNIEWSKI - zgłoszony został do wyróżnienia ‘Prymus” za, zasługujący na szczególne uznanie
i wyróżnienie, wielomiesięczny wysiłek i ogrom prac związanych z przeniesieniem Bibloteki Okręgu
Warszawskiego do nowej siedziby Związku. Było to duże i poważne logistyczne zadanie, które Zespół wykonał w
sposób niezwykle profesjonalny. Umowne warunki sprzedaży i terminy opuszczenia lokalu ZG i Okręgu
wymusily opracowanie szczegółowego programu organizacji i harmonogramu prac zarówno w likwidowanych
pomieszczeniach jak i w nowej siedzibie.
W pierwszej kolejności Zespół dokonał głębokiej weryfikacji zasobów i odchudził je, eliminując liczne pozycje
wielokrotne. Pakowanie do przeprowadzki wymagalo dokładnego opisu każdego z kilkudziesięciu kartonów, tak
aby w nowym miejscu wolumeny trafiły na „swoje” miejsce. Po spakowaniu nastąpił najtrudniejszy moment –
demontaż starych regałów i ich dokładne oczyszczenie podyktowane koniecznością ponownego ich
wykorzystanie w nowej siedzibie.
W nowym miejscu należało to wszystko przywrócić „do życia”. Zespół – czyli trzech starszych panów „pod
osiemdziesiątkę” - przystąpił do montażu odczyszczonych, metalowych regałów, rozpakowywania kartonów
i umieszczania ich, w uporządkowany sposób, naregałach z równoległym wykonaniem nowych opisów. Sprawna
i dokładna praca Zespołu sprawiła, że biblioteka zaczęła działać w nowej siedzibie Okręgu Warszawskiego
niezwłocznie po przeprowadzce.
Praca Zespołu została doceniona przez Zarząd Główny, który w styczniu 2015 podjął decyzję, że biblioteka
Okręgu stała się Biblioteką Polskiego Związku Filatelistów.

Zespół organizacyjny imprez filatelistycznych przy Oddziele PZF w Chorzowie o/Śl-Dąbrowski
wniosek złożył Adam Szuler
Oddział PZF w Chorzowie jest jednym z ośmiu Oddziałów skupionych w Okręgu Śląsko-Dąbrowskim. W 2015 r.
był bardzo aktywnym zespołem składającym się z liderów Kół Oddziału. Członkowie zespołu zorganizowali wiele
imprez filatelistycznych na swoim terenie jak również brali udział i pomagali przy imprezach ogólnopolskich.
Ważniejsze dokonania członków zespołu w całym 2015 roku:
Luty: - 18 Bal Filatelistów (z rzędu) - wydano datownik oklicznościowy i kartkę okolicznościową,
Kwiecień: - organizacja Półfinału OMKF „Teraz lubelskie a Nałęczów jego perłą”,
Maj: - Wojewódzki Konkurs Plastyczny na projekt znaczka pocztowego „Śląsk , moja mała ojczyzna”,
Maj: - Pokaz filatelistyczny z okazji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
Sierpień: - Pokaz filatelistyczny i udział w Pikniku z okazji 95 rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego
wydano datownik i kartkę oklicznościową, „MójZNACZEK” oraz zorganizowano polową pocztę
specjalną,
Październik: - II Turniej Strzelecki z okazji Dnia Filatelisty,

Listopad: - Organizacja uroczystej XVI Gali Polskiej Kapituły Filatelistycznej „PRYMUS” w Warszawie w Kinie
Wisła,
Listopad: - XIII Turniej Skata Sportowego im. Jerzego Kaczmarka (pamięci znanego, zasłużonego
chorzowskiego działacza filatelistycznego)
Aktywnie uczestniczyli w pozyskiwaniu wpłat z 1% dla organizacji OPP, zajmując drugie miejsce w Okręgu.

Komitet Organizacyjny MWF „GŁOGÓW 2015” O/Wrocław wniosek złożył Kazimierz Rosiewicz
Zespół w składzie : Adam Kęstowicz, Barbara Markowska, Tadeusz Cieślak, Marek Groffik, Joanna Kęstowicz,
Marzena Narożna, Jerzy Tobiasz, Jerzy Czarnecki, Krzysztof Jung, Andrzej Szymański, Antoni Krechowiec,
Tadeusz Lewandowski znany jest z całym kraju z wielu inicjatyw filatelistycznych i niezwykłej aktywności w
organizacji licznych wystaw i imprez przygotowywanych zawsze z ogromną starannością atakże wysokim
kunsztem organizatorskim i logistycznym. Zespół posiada ponadprzeciętne umiejętności i doświadczenie w
integracji środowiska i pozyskiwaniu sympatyków, organizacji społecznych i sponsorów dla licznych swoich
działań popularyzujących i promujących filatelistykę w mieście, regionie, w skali kraju i poza granicami.
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „GŁOGÓW 2015” zorganizowana z okazji 60 lecia głogowskiego Koła
PZF znalazła niezwykle wysokie uznanie w całym krajowym środowisku filatelistycznym co trafnie opisał w
swoim artykule w „Filateliście” Marian Wawrzynkowski. MWF „GŁOGÓW 2015” ponownie potwierdziła wysoki
kunszt organizatorski Komitetu Organizacyjnego - kandydata zgłoszonego do wyróżnienia statuetką „Prymus”.

Komitet Organizacyjny Finału 53 OMKF O/Lublin wniosek złożył Wojciech Lewandowski
Niezwykle sprawne pod względem merytorycznym, organizacyjnym i logistycznym przygotowanie i
przeprowadzenie krajowego Finału OMKF „Teraz lubelskie, a Nałęczów jego perłą”. Organizatorzy opracowali
bardzo bogaty i ciekawy program całej imrezy i zrealizowali go niezwykle sprawnie, wzbogacając i uatrakcniając
jego przebieg. Na szczególne podkreślenie zasługują następujące prace i działania Komitetu Organizacyjnygo:

Terminowe przygotowanie materiałów
pomocniczych dla uczestników Finału

Zakwaterowanie, posiłki i zajęcia w
jednym miejscu – w pięknie położonym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Energetyk” w Nałęczowie

Perfekcujne, a zarazem „luźnie i nie
nużąco” otwarcie Finału w Miejskim Ośrodku Kultury, z ciekawym programem artystycznym

Zaproszenie i godne ugoszczenie
reprezentacji filatelistów ze Lwowa, Brześcia i Grodna

Zapewnienie przebiegu Konkursu w
miłej i sympatycznej atmosferze koleżeńskiej rywalizacji

Wielorakie uatrakcyjnienie pobytu
dla wszystkich uczestników: wycieczki do Muzeum Bolesława Prusa i Chaty Stefana Żeromskiego,
relaksująca odnowa biologiczna w SPA Nałęczowskiego Parku Uzdrowiskowego

Przygotowanie licznych nagród,
upominków i pamiątek dla laureatów i wszystkich uczestników Konkursu

Wydanie
okolicznościowego
Informatora Konkursu

Przygotowanie
projektów
filatelistycznych i pocztowych wydawnictw okolicznościowych: 2 kartki pocztowe, znaczki personalizowane,
okolicznościowy datownik pocztowy

Sukcesem Zespołu jest pozyskanie
licznych sponsorów i uzyskanie z ich strony znaczącego wsparcia organizacyjnego i finansowego
Uczestnicy z pewnością pamiętają sposób prowadzenia uroczystego otwarcia 53. OMKF a także entuzjastyczne
wręczenie przez młodzież tytułu KRÓLA Kol. Ryszardowi Kuśmiderskiemu, który dał się poznać z dotychczas
nieznanych cech osobowych.

Kategoria „Junior roku”
Aleksandra BARSZCZ

O/Świętokrzyski

wniosek złożył Adam Szuler

Aleksandra filatelistyką zaintersowała się w 2009 r. i wtedy wstąpiła do Mlodzieżowego Koła PZF w Tychowie
Starym. Trzykrotnie - w latach 2012, 2013 i 2014 - reprezentowała Okręg Świętokrzyski w Finałach Krajowych
OMKF zajmując odpowiednio VIII, III i V miejsce.
W 2015 r. zajęla I miejsce w półfinale 53 OMKF w Kielcach i II miejsce w Finale Ogolnokrejowym tego
Konkursu - w grupie szkół gimnazjalnych. Posiada eksponat „Na podwórku u mojej babci” - wysoko oceniany
na wielu konkursowych wystawach filatelistycznych. W 2015 r. eksponat ten Aleksandra prezentowala na
kilku wystawach zdobywając nast. wyróżnienia: na Okręgowej WF „Wroclaw 2015” medal Pozłacany oraz
otrzymal Gratulacje Jury; na Okręgowej WF „Debiuty XVII – Koszalin 2015” - medal Duży Srebrny; na
Krajowej WF „710 lat Iławy – Iława 2015” medal Pozlacany i na Okręgowej WF „Oława 2015” - również
medal Pozłacany. Aleksandra Barszcz wyróżnia się szczególnie w wytrwałym i skutecznym promowaniu
filatelistyki – głównie w środowisku młodzieży szkolnej w swoim regionie. Posiada srebrną Młodzieżową
Odznaką PZF.

Daria KUZIAK

O/Wrocławski

wniosek złożył Kazimierz Rosiewicz

Daria jest od 2008 r członkiem MKF nr 10 w Głogowie. Jest dwukrotną zwyciężczynią okręgowych półfinałów
OMKF w grupie szkół gimnazjalnych oraz dwukrotnie w grupie szkółó ponad gimnazjalnych. Jako uczestniczka
finałów krajowych OMKF zajmowała - w grupie szkół gimnazjalnych – III miejsce w 50 OMKF i II miejsce w 51
OMKF, a w grupie szkół ponad gimnazjalnych - III miejsce w 52 OMKF i III miejsce w 53 OMKF. Jest wystawcą
młodzieżowym, za eksponat „Stemple „Priorytet” stosowane w polskim obrocie pocztowym uzyskuje b. wysokie
wyróżnienia: 4-ro krotnie DPZ oraz PZ i DS. Eksponat prezentowała też w szkołach, do których uczęszcza (II
Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Muzyczna II i III stopnia w Głogowie) przekazując swą wiedzę i dzieląc się
swą pasją z rówieśnikami a gronu nauczycielskiemu pokazywala w jaki sposób filatelistyka może wspierać proces
edukacji. Poza filatelistyką interesuje się także muzyką, literaurą, sztyką i filmem. Gra na skrzypcach i saksofonie,
występuje w wraz z Łemkowskim Zespołem Pieśni i Tańca. Za swoje filatelistyczne osiągnięcia otrzymała
Srebrną Młodzieżową Odznakę PZF (2014 r)

Aleksandra MIGDAŁ

O/Warmińsko-Mazurski

wniosek złożył Roman Przybyła

Członek Młodzieżowego Koła Filatelistycznego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Iławie - od 2007 r. Od początku
członkostwa zainteresowanie filatelistyką ukierunkowała na wystawiennictwo. Jej eksponat „IŁAWA moje miasto”
– promujący miasto i region, prezentowany jest corocznie na licznych wystawach, w tym krajowych i
międzynarodowych (EWF Polkowice), uzyskując wysokie oceny – m.in. Grand Prix - „Koszalin 2010”, PZ - „Toruń
2013” i „Iława 2015”. Co roku Aleksandra uczestniczy też w kolejnych Ogólnopolskich MKF, dobrze reprezentując
macierzysty Okręg – w większości przypadków plasując się na III miejscu w swoich grupach wiekowych. W 2015
r. odnotowuje swój duży sukces filatelistyczny – w finale krajowym OMKF w Nałęczowie zdobywa upragnione I
miejsce w gupie szkół ponad gimnazjalnych! Poza wysoką oceną w swoim okręgu (Złota Młodzieżowa Odznaka
Honorowa PZF – 2012) zdołała tez zyskać uznanie władz miejskich – otrzymała wyróżnienie burmistrza miasta statuetkę „Twórca wizerunku Iławy”.

Gabriela POMORSKA

O/Świętokrzyski

wniosek zlożyl Adam Szuler

Do Młodzierzowego Koła Filatelistycznego należy od września 2012 r. W 2015 r. zajęła I miejsce w półfinale 53
OMKF w Kielcach a w Finale Krajowym tego Konkursu, w Nałęczowie III miejsce (w grupie szkół
podstawowych). Ponadto w Konkursie tym zajęla I miejce za pracę konkursową – „projekt znaczka 53 OMKF
- Teraz Lubelskie a Nałęczów jego perłą” – a jej praca wdana została jako „MójZNACZEK”. Z powodzeniem
zadebiutowała też jako młody wystawca. Jej eksponat „Pradziadek jeździł karętą, rowerem a ja latam
helikopterem” zaprezentowała na Krajowej Wystawie Filatelistycznej „Wroclaw 2015” oraz na Krajowej
Wystawie Filatelistycznej „710 lat Iławu” uzyskując odpowiednio medal Srebrny i medal posrebrzany. Wyróżniona
została za pracę zgłoszoną w Ogólnopolskim Konkursie Literackim na „Opowiadanie filatelistyczne”,
zorganizowanym przez redakcję „Filatelisty”.

Maria RUDZIŃSKA

O/Wrocław

wniosek złożył Kazimierz Rosiewicz

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 piąta 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

Seweryn WAWRZYNOWICZ

O/Zielonogórski

wniosek złożył Wojciech Lewandowski

Od 2005 r. członek Młodzieżowego Koła Filatelistycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w
Kargowej.
Filatelistyką zaczął interesować się już w II klasie szkoły podstawowej, najpierw pod wpływem brata Eryka a
następnie pod kierunkiem opiekuna Kola młodzieżowego - Janusza Baszyńskiego – co zaowocowało
opracowaniem własnego eksponatu wystawowego. Stały uczestnik okręgowych konkursów filatelistycznych,
sześciokrotny uczestnik Krajowych Finałów OMKF w których z roku na rok zajmował coraz wyższe lokaty:
dwukrotnie zajął miejsce piąte, oraz dwukrotnie pierwsze – w 49 OMKKF (Iława) i w 52 OMKF (Gniezno).
Opracował eksponat „Konkurencje sportowe w programie zawodów lekkoatletycznych” jest wysoko oceniany na
wielu wystawach – ostatnio we Wrocławiu uzyskał medal Duży Srebrny. W oparciu o posiadane materiały
organizuje mini pokazy i okolicznościowe spotkania z młodzieżą szkolną a ostatnio także na terenie Kargowej.
Pomaga aktywnie w organizacji okręgowych imprez filatelistycznych – m.in. przy Bilateralnej WF Polska –
Niemcy w 2012 r. kiedy to otrzymal Złotą Młodzieżową Odznakę PZF. Od 2015 r. jest członkiem Młodzeżowej
Rady Miasta w Kargowej.

