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XXIII KONFERENCJA NAUKOWA POLSKIEJ AKADEMII FILATELISTYKI.
Ciechocinek, 20-22 maja 2016 r.
XXIII Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki trwała od 20 do 22 maja 2016 r.
Miejscami obrad były Publiczne Gimnazjum Sportowe, przy ul. Wojska Polskiego 37 oraz
Ośrodek TVP, ul. Wojska Polskiego 10. Tematem wiodącym konferencji było „Polskie
piśmiennictwo filatelistyczne – stan obecny i wyzwania związane z cyfryzacją oraz
rozpowszechnianiem”.
Tegoroczna konferencja została wpisana w oficjalne obchody 180-lecia Uzdrowiska
Ciechocinek i 100-lecie nadania praw miejskich. Otwarcie konferencji miało miejsce w sali
audiowizualnej miejscowego Publicznego Gimnazjum Sportowego.
Prezes PAF powitał przybyłych gości, którymi byli Burmistrz Ciechocinka pan Leszek
Dzierżewicz, Prezes ZG PZF kol. Henryk Monkos, Honorowy Prezes PZF kol. Henryk Białek,
przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej pani Aneta Rutkowska, ks. prałat Grzegorz
Karolak - Honorowy Obywatel Ciechocinka, radny pan Bartosz Różański. Prezes PAF
podkreślił znaczenie konferencji, która dotyczy tak ważnego zagadnienia, jakim jest
wypracowanie metod przygotowywania i udostępnienia publikacji filatelistycznych szerokiemu
gronu zainteresowanych. Związane jest to z koniecznością szerszej naszej obecności
w internecie.
W ramach otwarcia konferencji Burmistrz Ciechocinka pan Leszek Dzierżewicz przedstawił
historię uzdrowiska i miasta. Szczególną uwagę poświęcił planom rozwojowym uzdrowiska.
Burmistrz wręczył także okolicznościowe dyplomy.
Chwilą zadumy zebrani uczcili pamięć zmarłego 22 marca br. Wiceprezesa PAF kol. Jerzego
Bartke.
Część naukowa konferencji obejmowała 4 sesje. Pierwsza z nich miała miejsce bezpośrednio
po otwarciu i przedstawiono na niej 4 referaty, których autorami byli:
1. Mirosław Miętus: Polskie piśmiennictwo filatelistyczne – wyzwania związane z digitalizacją
i rozpowszechnianiem – 5. dyskutantów.
2. Julian Auleytner: Problemy etyczne i praw autorskich w publikacjach filatelistycznych – 4.
dyskutantów.
3. Marek Jedziniak: Praktyczne aspekty uruchomienia i prowadzenia filatelistycznej strony
internetowej – 2. dyskutantów.
4. Bogdan Subocz: Stan cyfryzacji biblioteki PZF– 4. dyskutantów.
Bezpośrednio po każdym referacie miała miejsce dyskusja, która była wyjątkowo żywą
i głęboko merytoryczną, o czym świadczy podana powyżej liczba dyskutantów. W dyskusji

ogólnej podkreślono konieczność opracowania dla całego PZF zasad digitalizacji tak, aby
w przyszłości wszelkie materiały mogły znaleźć się we wspólnej bazie. Podkreślano także
olbrzymie osiągnięcia Koła Internetowego PZF, które w formie elektronicznej już udostępnia
bogaty materiał (Filatelista, HBBF, niektóre opracowania zwarte).
Druga sesja naukowa (22 maja 2016 r.) obejmowała następujące referaty:
5. Marek Marciniak, Mirosław Miętus: Cyfrowe bazy danych publikacji, w tym
filatelistycznych.
6. Jerzy Bielawski: Polskie piśmiennictwo filatelistyczne – przegląd wydawnictw zwartych.
7. Władysław Farbotko: Dzień dzisiejszy polskiego czasopiśmiennictwa filatelistycznego.
8. Janusz Mozdzan: Polsko-niemieckie tematy w badaniach historii poczty. Osiągnięcia i białe
plamy.
9. Mirosław Miętus: Przesyłki niemieckiej służby meteorologicznej z obszaru objętego
Powstaniem Wielkopolskim w okresie 1919-1920.
10. Andrzej Klamut: Znaczki opłaty fiskalnej stosowane na terenie okupacji austriackiej oraz
w okresie przejściowym po odzyskaniu niepodległości.
Również w tym przypadku po poszczególnych referatach wywiązywała się dyskusja. W tym
aspekcie należy podkreślić fakt, iż zespół prof. dr. hab. Marka Marciniaka, autora baz danych
dla publikacji geologicznych otrzymał na opracowanie bazy grant w wysokości około 3 mln
złotych.
W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych miała miejsce 3. sesja naukowa.
Prezentowano na niej następujące opracowania:
11. Janusz Adamczyk: Początki historii poczty na terytorium Słowacji (współautor Juraj
Pálka).
12. Jeremi Melnik: Poczta Polowa 2. Korpusu Polskiego. Geneza wydania znaczków oraz
budowa form drukowych.
13. Janusz Berbeka: Dziurkowania WZÓR z lat 1938-1939 na znaczkach dopłaty.
14. Stanisław Walisch: Usterki form drukowych znaczków 25 mk i 50 mk wydanych w latach
1921-1923.
15. Marcin Wysocki: Problematyka katalogowych odmian barw znaczka Fi. 341 z serii
„Wodzów”.
16. Daniel Modnicki: Niekatalogowany brak barw na znaczku Fi. 1310.
Na czwartej sesji (niedziela 22 maja 2016 r.) prezentowano natomiast:
17. Henryk Białek: Wybrane problemy PZF w aspektach etiologii filatelistycznej.
18. Henryk Białek: Treści katalogów wystaw filatelistycznych jako przedmiot badań oraz
cenny materiał teoretyczny i dla działań praktycznych.
19. Roman Wikieł: Z kart historii poczty. Krzyż Wielkopolski.
20. Marek Sitarz: Ambulanse kolejowe na znaczkach plebiscytowych Górnego Śląska. Opis
monografii.
21. Andrzej Baranowski: Stosowanie wycinków z całostek jako znaczków opłaty – próba
oceny zjawiska.
22. Ludwik K. Malendowicz: Spojrzenie na filatelistykę światową drugiej dekady XXI wieku.
W ogólnym podsumowaniu XXIII Konferencji PAF podkreślono, iż było to spotkanie
nowatorskie, które wielu Kolegom wskazało możliwość wykorzystywania internetu w celach
rozpowszechniania publikacji. Podkreślano także, że jeśli nie poszerzymy naszej obecności
w wirtualnym świecie, nie nawiążemy kontaktów z młodzieżą. W wyniku dyskusji ZG PZF
najprawdopodobniej powoła zespół zajmujący się tymi problemami.

Na zakończenie Konferencji Prezes PAF poinformował o temacie kolejnej - XXIV Konferencji
Naukowej PAF. Jej tematem wiodącym będą „Polskie poczty wojskowe”. Prezes gorąco
podziękował Kolegom z Bydgoszczy za wzorowe przygotowani naszego spotkania.
Pierwszego dnia konferencji (2016.05.20) odbyło się Zebranie Plenarne PAF (posiadające
uprawnienia Walnego Zgromadzenia PAF). Uczestniczyło w nim 29. członków PAF
(członkowie rzeczywiści, honorowi oraz zagraniczni PAF) oraz kandydaci na członka PAF.
Zebranie otworzyło wspomnienie o zmarłym 22 marca br. Wiceprezesie PAF kol. Jerzym
Bartke. W bardzo ciepłych słowach kol. Janusz Adamczyk przedstawił sylwetkę i osiągnięcia
śp. kol. Jerzego Bartke. Również koledzy Henryk Białek i Andrzej Komorowski podzielili się
wspomnieniami o kontaktach ze zmarłym.
Po wspomnieniu nastąpiło wręczenie dyplomów członkom PAF, którzy wcześniej takowych
nie otrzymali.
W ramach informacji ogólnych Prezes PAF poinformował o pracach Prezydium. Od ostatniego
naszego spotkania Prezydium PAF:
- wydało kolejny zeszyt HBBF z materiałami XXII Konferencji PAF - podziękowanie dla kol.
Jerzego Bielawskiego,
- zamieściło na stronie ZG PZF informacje o posiedzeniu w roku ubiegłym i zaktualizowało
informacje na stronie,
- przygotowało dyplomy PAF dla członków, którzy w ostatnich latach takowych nie otrzymali,
- zgodnie z decyzją z roku 2015 ogłosiło konkurs na nowe logo PAF,
- wystąpiło do Europejskiej Akademii Filatelistyki z wnioskiem o nominowanie kol. Kazimierza
Sztaby członkiem honorowym EAP. Wniosek został zaakceptowany,
- zamieściło informację o XXII Konferencji PAF na łamach Trait d'Union,
- pozyskało dotację ZG PZF na dzieło kol. Juliana Auleytnera Poczta w Wielkopolsce 19191920.
Kol. Przemysław Drzewiecki przedstawił natomiast Informacje o stanie finansów PAF,
opłatach za udział w konferencji itp.
Zebrani zaakceptowali przedstawione informacje.
Zgodnie z decyzją ubiegłorocznego zebrania nastąpił wybór najlepszej zwartej publikacji
filatelistycznej wydanej w roku 2015. W głosowaniu tajnym za najlepszą publikację uznano
książkę kol. Janusza Manterysa „Austro-węgierskie poczty polowe na ziemiach polskich
w czasie I wojny światowej” (nakł. Autora, Bielsko-Biała 2015).
Realizując decyzję poprzedniego zebrania, Prezydium PAF ogłosiło konkurs na nowe logo. Na
konkurs nadeszło jedno opracowanie. W tej sytuacji Prezydium zwróciło sie do Pani
Marzanny Dąbrowskiej z prośbą o zaprojektowanie nowego logo PAF. Projekty te
zaprezentowano uczestnikom zebrania. Wywołały one dyskusję, w wyniku której
postanowiono wrócić do projektów w przyszłym roku.
W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do uchwalenia ordynacji wyborów
członków/kandydatów PAF. Wszyscy członkowie PAF otrzymali wcześniej propozycję. Do
propozycji nie zgłoszono żadnych uwag, za jej przyjęciem głosowało (głosowanie jawne) 28.
członków, 1 głos był przeciwny.

W oparciu o przyjętą ordynację wyborczą przeprowadzono wybory 2. członków rzeczywistych
PAF. Wpłynęły 3 wnioski. W wyniku tajnego głosowania na członków rzeczywistych PAF
wybrano kolegów Andrzeja Klamuta i Marka Zbierskiego. Do Prezydium PAF wpłynęły także
wnioski o przyjęcie 6. kolegów na kandydata PAF. Do obsadzenia były 3 wolne miejsca.
W wyniku tajnego głosowania na kandydatów PAF wybrano kolegów Sławomira Chabrosa,
Mirosława Miętusa i Krzysztofa Piwko.
Kolejny punkt obrad dotyczył zmian w Regulaminie PAF. Projekt zmian przygotował kol.
Andrzej Komorowski, wszyscy członkowie PAF otrzymali wcześniej opracowaną propozycję.
Na wniosek uczestników odstąpiono od rozpatrywania tej propozycji, uznając, iż do
ewentualnej zmiany Regulaminu należy powrócić po Walnym Zjeździe PZF (21 osób
głosowało za odstąpieniem, 4. członków było przeciwnych a 2. się wstrzymało - głosowanie
jawne).
Na zakończenie konferencji poinformowano wszystkich uczestników, że XXIV Konferencja
Naukowa PAF odbędzie się od 19 do 21 maja 2017 r. pod hasłem „Polskie poczty wojskowe”.

Z okazji konferencji wydano jubileuszową, beznominałową kartkę pocztową oraz dwa znaczki
spersonalizowane, w użyciu była dodatkowa pieczątka nawiązująca do XXIII Konferencji PAF.
Czynne było stoisko pocztowe.

