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XXII Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki pod hasłem Poczty lokalne i miejskie na
ziemiach polskich po wybuchu I wojny światowej 1914-1919 trwała od 22 do 24 maja 2015 w Ośrodku
TVP w Ciechocinku. Oficjalne otwarcie odbyło się w Miejskim Centrum Kultury. Obecnych na uroczystości
w imieniu gospodarzy powitała Barbara Kawczyńska, dyrektorka Centrum. Następnie prof. Ludwik
Malendowicz, prezes PAF, powitał gości honorowych w osobach: Leszka Dzierżewicza, burmistrza
Ciechocinka; Lecha Grzywacza, kierownika Regionalnego Działu Filatelistyki i Handlu PP w Bydgoszczy;
Henryka Monkosa, prezesa Zarządu Głównego PZF; Henryka Białka, prezesa honorowego PZF; Zygmunta
Wiatrowskiego, prezesa honorowego PAF oraz wszystkich uczestników obecnych na uroczystości. Prezes
Ludwik Malendowicz złożył też gratulacje ks. prof. Waldemarowi Chrostowskiemu z okazji otrzymania z
rąk papieża Franciszka najwyższego wyróżnienia w Kościele katolickim, a ustanowionego przez papieża
Benedykta XVI. W chwili obecnej Laureat jest jedynym Polakiem wśród wyróżnionych duchownych.
W dalszej części Przemysław Drzewiecki, ogłosił wyniki z wystawy „Londyn 2015”, na której był jurorem i
komisarzem krajowym. Wręczył też medale z dyplomami, które otrzymali koledzy: Julian Auleytner (Z i
Gratulacje Jury), Jacek Kosmala (DPZ), Krzysztof Piwko (DS), Roman Okniński (DS); w klasie literatury:
Julian Auleytner, Bronisław Brzozowski, Feliks Podolecki i Stanisław Kwoka. Uroczystość uświetnił występ
artystyczny młodzieżowego zespołu wokalnego miejscowego Centrum Kultury.
W części merytorycznej odbyły się prezentacje multimedialne. Julian Auleytner omówił Pocztowe
prowizorium ciechocińskie z 1918 r. oraz Poczty lokalne 1918-1919 bez inspiracji filatelistycznej; Krzysztof
Piwko, Poczty Miejskie w okupowanej Polsce w latach 1914-1918 – wprowadzenie i próba klasyfikacji.
W godzinach wieczornych w Ośrodku TVP odbyło się zebranie plenarne z udziałem członków i
kandydatów PAF. Wspomnienia o zmarłych w ostatnim roku członkach honorowych PAF przedstawili:
Jerzy Bartke o Bronisławie Brzozowskim, Jerzy Maciej Nowak o Marianie Brońcu. W sprawach
organizacyjnych przyjęto do wiadomości zmiany Regulaminu PAF (Zarząd Główny PZF uchwałą nr
71/XX/2014/ZG PZF z 17.10.2014 r. zatwierdził zmiany w regulaminie Polskiej Akademii Filatelistyki
(§10.2). Prezes L.K. Malendowicz poinformował o Sympozjum PAF zorganizowanym 17.10.2014 podczas
XXI OWF WARSZAWA 2014, na które złożyły się prezentacje autorskie znaczących wydawnictw zwartych
polskiej filatelistyki, opublikowanych w ostatnim czasie. Przemysław Drzewiecki złożył informację o
sprawach finansowych. Sprawy osobowe dotyczyły rezygnacji z członkostwa w PAF kolegów Kazimierza
Paśki i Jerzego Walochy. W wyniku tajnego głosowania w poczet członków rzeczywistych przyjęto kol.
Eugeniusza Weźranowskiego. Natomiast do grupy kandydatów PAF– spośród zgłoszonych osób – nie
przyjęto nikogo z uwagi na brak wymaganej większości głosów.
W drugim dniu w Konferencji uczestniczyła Agnieszka Kłoda-Dębska, zastępca dyrektora Marketingu i
Filatelistyki Poczty Polskiej.
Referaty sesyjne PAF (23. - 24. maja) wygłoszono w następującej kolejności: Henryk Białek, Filatelistyka
na ziemiach polskich w latach 1914-1919; Bogdan Pelc, Stemple godzinnikowe poczty Królestwa
Polskiego w latach 1840-1915; Jerzy Bartke, Przesyłki użytkowe z terenów plebiscytowych Olsztyna 1920
r.; Sławomir Chabros, Korespondencja wojsk polskich w Warszawie w latach 1916-1939; Andrzej
Kłosiński, Polska cenzura korespondencji telegraficznej w latach 1918-1922; Stanisław Walisch, Usterki
form drukowych znaczków 100 i 200 MK wydanych w latach 1921-1923; Marcin Wysocki, Druk znaczka
„Konwalia majowa” o nominale 700 zł z 1991 roku na tle problematyki emisyjnej okresu inflacji i
transformacji ustrojowej w latach 1989-1992; Piotr Zubielik, Jeszcze o odręcznych adnotacjach „cenzor”
na przesyłkach pocztowych z drugiej połowy 1944 roku; Janusz Berbeka, Niekonsekwencje w
nazewnictwie filatelistycznym. Próba systematyzacji pojęć; Ludwik Malendowicz, Znaczki pocztowe i
filatelistyka w ogólnych naukowych bazach danych; Jerzy Gruszczyński, Krótka informacja o istnieniu we
francuskich archiwach państwowych dokumentów wojskowych, w których są nieznane fragmenty
informacji o Bajończykach; Roman Wikieł, Marchia graniczna poznańsko – zachodnio – pruska 19191938; Andrzej Baranowski, Niestandardowe użycie znaczków pocztowych – próba oceny zjawiska.
Zgłoszone wcześniej dwa referaty, z powodu nieobecności autorów, nie zostały przedstawione, tj.:

Romana Oknińskiego, Działalność poczty w Warszawie w latach 1858-1871 oraz Mirosława Miętusa, Czy
emisje wydań tzw. poznańskich były konieczne?
Ustalono, że XXIII Konferencja Naukowa PAF odbędzie się od 20. do 22. maja 2016 pod hasłem Polskie
piśmiennictwo filatelistyczne – stan obecny i wyzwania związane z cyfryzacją i rozpowszechnianiem.
Z okazji Konferencji wydano kartkę beznominałową i znaczek spersonalizowany, w użyciu była też
dodatkowa pieczątka okolicznościowa. 23. maja czynne też było stoisko pocztowe.

