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DRODZY UCZESTNICY FINAŁU. 53 OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU
FILATELISTYCZNEGO. SZANOWNI OPIEKUNOWIE MŁODZIEŻY. ZACNI GOŚCIE FINAŁU.

Z radością w imieniu Komitetu Organizacyjnego 53. OMKF będę 4 czerwca 2015 r. witał w
Nałęczowie, uroczym miasteczku mającym status uzdrowiska, położonym w północno-zachodniej części
Wyżyny Lubelskiej , w malowniczej dolinie rzeki Bystrej i jej dopływu Bochotniczanki przepływającej przez
część uzdrowiskową miasta. Bogata roślinność wąwozów, z których słynie Nałęczów oraz okoliczne lasy
stwarzają charakterystyczny mikroklimat. Z uwagi na ten mikroklimat oraz liczne źródła wód mineralnych,
Nałęczów posiadający ponad 200-letnią tradycję uzdrowiskową przyciąga rokrocznie rzesze pacjentów.
Wybór tej właśnie miejscowości na miejsce finału miał na celu zapewnić warunki do aktywnego
wypoczynku po trudach konkursowych. Myślę , że to osiągniemy położenie, dobre połączenia drogowe i
kolejowe z centrum kraju są dodatkowym atutem tej miejscowości. Wspomnieć należy ,że z Nałęczowem
związanych było wielu najznakomitszych artystów i literatów. Na dłużej z Nałęczowem związani byli :
Bolesław Prus , Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, Ewa Szelburg-Zarębina. Często przebywali w
uzdrowisku: Ignacy Paderewski,
Karol Szymanowski, Henryk Siemiradzki, Stanisław Witkiewicz.
W dostarczonych w m-cu grudniu ubiegłego roku materiałach pomocniczych pragnęliśmy przybliżyć
uczestnikom
konkursu
region województwa lubelskiego w oparciu o walory filatelistyczne.
Myślę , że napisane były one w formie przystępnej , zwłaszcza dla uczniów szkół podstawowych.
Życząc sukcesów w rywalizacji konkursowej , a zwłaszcza zadowolenia z pobytu w Nałęczowie ,
pragnę podzielić się osobistą satysfakcją z organizacji już 53 Finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Konkursu Filatelistycznego. Jako członek Młodzieżowego Koła Filatelistycznego uczestniczyłem w
pierwszej edycji tego konkursu , który nosił wówczas nazwę Maratonu Filatelistycznego i był rozgrywany w
3 etapach w formie pisemnej. Zakwalifikowanie się do trzeciego etapu konkursu i przechowywane do
dzisiaj karty pocztowe informujące o wynikach poszczególnych etapów są moimi cennymi pamiątkami.
Cieszę się , że po 53 latach mogę gościć uczestników konkursu.
Komitetowi Organizacyjnemu 53 OMKF przyświecała dewiza, aby uczestnikom konkursu zapewnić miłą
atmosferę rywalizacji, wszak jest to wspólna zabawa w gronie rówieśników, zaś opiekunom młodzieży i
zacnym gościom pozwolić na miłe spędzenie przedłużonego czerwcowego weekendu, tak aby finał tego
konkursu w Nałęczowie był dobrze wspominany. Mniemamy, że te cele osiągniemy. Byłaby to duża
satysfakcja.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 53. OMKF
Prezes Okręgu Lubelskiego PZF
Ryszard

Kuśmiderski

PS. Przypominamy , że 5 m a j a br. mija termin nadesłania zgłoszeń uczestników finału do Głównej
Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej w Toruniu. Prosimy o przestrzeganie w/w terminu , ułatwi to nam prace
organizacyjne. Za terminowe przesłanie zgłoszenia uczestników z góry dziękujemy.

W trakcie pobytu w Nałęczowie można będzie za okazaniem specjalnych karnetów skorzystać dobrowolnie
z wodnego kompleksu Aquatonic w SPA Nałęczów pod nadzorem opiekuna.
Należy przywieźć odpowiedni strój . Dla niepełnoletnich uczestników finału opiekunowie przywożą
pisemną zgodę rodzica na udział dziecka w finale nałęczowskim.
W załącznikach plan dojazdu do Nałęczowa i plan miasteczka Nałęczów.
Połączenie drogowe : z trasy krajowej S-17 Warszawa - Lublin zjazd w miejscowości Markuszów na drogę
lokalną do Nałęczowa
Połączenie kolejowe : trakcja elektryczna Warszawa - Lublin stacja kolejowa Nałęczów / dla pociągów
Intercity ostatnia przed Lublinem, czas przejazdu z Warszawy około 2 godzin./ Transfer stacja kolejowa
Nałęczów - Uzdrowisko Nałęczów /OSW Energetyk / ul. Paderewskiego 10 około 3 km TAXI przy dworcu.

NOK -Nałęczowski Ośrodek Kultury

ENERGETYK- Centrum Szkoleniowo - Wypoczynkowe

