Posiedzenie Prezydium ZG PZF nr 14, Warszawa, 2008.05.01
Protokół Nr 14/XIX/2008/Prez.

Posiedzenie odbyło się w Sanatorium Łączność, Ciechocinek, początek o godz. 10.00. W posiedzeniu
udział wzięli wszyscy członkowie Prezydium ZG PZF oraz zaproszeni: kol. prof. dr hab. Zygmunt
Wiatrowski – Kierownik Studium Filatelistyki PZF, kol. prof. dr hab. Kazimierz Sztaba – Prezes PAF, kol.
Przemysław Drzewiecki - Prezes Zarządu Okręgu Bydgoskiego PZF.
Pierwszym zagadnieniem było Studium Filatelistyki PZF. Przed przystąpieniem do tego punktu kol.
Ludwik K. Malendowicz poinformował o uroczystości, jak miała miejsce 14 kwietnia br w Ciechocinku.
Z okazji 80-tych urodzin kol. profesora Zygmunta Wiatrowskiego Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy zorganizował uroczystość, na której byli obecni także kol. kol. Henryk Białek i
Przemysław Drzewiecki. Kol. Prezes w imieniu PZF przekazał kol. prof. Zygmuntowi Wiatrowskiemu
okolicznościowy adres. Wszyscy uczestnicy posiedzenia Prezydium złożyli Jubilatowi serdeczne i gorące
życzenia i gratulacje.
Kierownik Studium prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski przedstawił informacje na piśmie:
Informacja o stanie aktualnym i perspektywach Studium Filatelistyki PZF
W 2008 roku przypada jubileusz 20-lecia Studium Filatelistyki PZF.
Głównymi inicjatorami powołania i prowadzenia danego Studium Filatelistyki byli: ówczesny prezes ZG
PZF – Henryk Białek oraz Zygmunt Wiatrowski, którego ZG PZF powołał już na początku 1988 roku na
kierownika Studium. Od tego czasu zorganizowano 10 kolejnych studiów dwuletnich, z tym że
aktualnie funkcjonujące studium zakończy realizację programu 2-letniego w maju 2009 roku.
A oto absolwenci dziewięciu kolejnych studiów 2-letnich:
I.
1988 – 1990 – 16 absolwentów na 38 zapisanych
II.
1990 – 2000 – 16 absolwentów na 27 zapisanych
III.
1992 – 1994 – 16 absolwentów na 33 zapisanych
IV.
1994 – 1996 – 18 absolwentów na 26 zapisanych
V.
1996 – 1998 – 19 absolwentów na 24 zapisanych
VI.
1999 – 2001 – 22 absolwentów na 30 zapisanych
VII.
2001 – 2003 – 23 absolwentów na 35 zapisanych
VIII.
2003 – 2005 – 31 absolwentów na 33 zapisanych
IX.
2005 – 2007 – 21 absolwentów na 29 zapisanych
Razem 172 absolwentów na 225 zapisanych
X Studium 2007 – 2009 skupia 37. słuchaczy, w tym 24. pracowników Poczty Polskiej. Można liczyć na
około 30 absolwentów, co oznacza ponad 250 absolwentów w latach 1988 – 2008.
Na szczególne podkreślenie zasługuje okoliczność, że bardzo wielu absolwentów Studium pełni do
dzisiaj odpowiedzialne funkcje we władzach centralnych i okręgowych PZF. W tym kontekście
funkcjonuje nawet określenie, że mamy do czynienia ze swoistą szkołą kadrową PZF.
Jak już zaakcentowałem – X Studium Filatelistki PZF zakończy swoja działalność w maju 2009 roku. W
związku z tym już teraz już teraz należy zastanowić się nad pytaniem – i co dalej. Osobiście
nastawiam się na wycofanie się z tej wyjątkowej działalności edukacyjnej w PZF. W szczególności
zaproponuję Zarządowi Głównemu PZF, aby dalsze kierowanie pracami Studium powierzyć kol.
Przemysławowi Drzewieckiemu z Bydgoszczy (przyobiecując wyżej wymienionemu pomoc
merytoryczną).
Sugeruję, aby wstępnie przyjąć następujące terminy finalizacji X Studium Filatelistyki PZF oraz
przekazania kierownictwa Studium nowemu kierownikowi:
28 – 30.04 2009 r. – końcowe seminarium X Studium
30.04.2009 r. – uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia X Studium Filatelistyki PZF

30.04 – 01.05.2009 r. – III Zjazd Absolwentów Studium Filatelistyki PZF (od obiadu 30.04 do
obiadu 01.05.2009 r.)
W odpowiednim momencie zmiana władzy nad Studium i przekazanie jej następcy.
30.04 – 01.0.2009 r. posiedzenie Prezydium ZG PZF
01 – 03.05.2009 r. Konferencja PAF
W przypadku Zjazdu Absolwentów kosztami obciążeni będą uczestnicy, licząc:
180 zł dla uczestnika Zjazdu absolwentów
100 zł dla wykładowców.
Skupienie powyższych terminów spowodowane jest dążnością do tego, aby absolwenci – uczestnicy
konferencji mogli przedłużyć swój pobyt zjazdowy w wyznaczonych im warunkach zakwaterowania i
wyżywienia.
Jeżeli Prezydium ZG PZF upoważni mnie do takiej organizacji, to już jesienią bieżącego roku
skierowana będzie do zainteresowanych odpowiednia korespondencja i podjęte będą działania
przygotowawcze.

W dyskusji poruszono:
• ewentualne zorganizowanie specjalnego studium dla nauczycieli, co bardzo korzystnie wpłynęłoby
na rozwój filatelistyki młodzieżowej,
• cel Zjazdu Absolwentów. Odpowiedź - jest to impreza, która nie obciąża ZG PZF i ma charakter
podsumowujący dotychczasową działalność.
Dyskutowano także prośbę kol. prof. Zygmunta Wiatrowskiego o powołanie od maja 2009 roku
nowego Kierownika Studium Filatelistyki PZF. Prezydium postanowiło rekomendować ZG PZF
powołanie na kierownika Studium – od maja 2009 roku - kol. Przemysława Drzewieckiego. Prezydium
upoważniło także kol. Z. Wiatrowskiego do organizacji zaproponowanych imprez.
Kolejny punkt obrad poświęcony był Polskiej Akademii Filatelistyki. Prezes PAF kol. prof. dr hab.
Kazimierz Sztaba przedstawił na piśmie następującą informację:
Informacja o stanie Polskiej Akademii Filatelistyki
na posiedzenie Prezydium PZF odbywające się w Ciechocinku w dniu 1. maja 2008 r.
Polska Akademia Filatelistyki (PAF) utworzona w roku 1993 obchodzi w roku bieżącym piętnastolecie
działania. W dniach od 2. do 4. maja 2008 r. będzie odbywała się XV Konferencja naukowa PAF,
posiadająca – zgodnie z Regulaminem PAF – w przypadku obecności co najmniej połowy członków
krajowych, uprawnienia Walnego Zgromadzenia PAF. W przeddzień otwarcia Konferencji – w dniu 1.
maja odbędzie się posiedzenie Prezydium PAF. W bieżącej kadencji – trwającej od roku 2005 do roku
2010 – Prezydium PAF działa w składzie: prezes – prof. Kazimierz Sztaba, wiceprezes – prof.
Władysław Alexiewicz, sekretarz – prof. Jerzy Bartke, skarbnik – inż. Przemysław Drzewiecki. Liczba
członków PAF wg stanu w dniu dzisiejszym wynosi:
członków rzeczywistych - krajowych - 29
(na 30 możliwych wg regulaminu),
członków honorowych - krajowych 9
(na 10),
kandydatów - krajowych
10
(na 10),
członków zagranicznych 9
(na 10).
Członkowie PAF opłacają – za wyjątkiem członków honorowych – składkę roczną w wysokości 80,– zł,
obejmującą także prenumeratę jednego egzemplarza HBBF w cenie 50,– zł. Członkowie honorowi
opłacają tylko – na własne życzenie – prenumeratę HBBF.
Poza członkami PAF w pracach Akademii uczestniczy pewna liczba osób zainteresowanych udziałem w
konferencjach i przedstawianiem na nich własnych opracowań. Osoby trwale utrzymujące takie
czynne, aczkolwiek nieformalne związki z PAF są regularnie informowane o kolejnych konferencjach i
traktowane umownie jako „sympatycy” Akademii. Liczba „sympatyków” jest zmienna – zwykle z ich
grona wywodzą się – w miarę spełniania niezbędnych warunków regulaminowych – nowi kandydaci
PAF, a grono to powiększa się z kolei o osoby samorzutnie zgłaszające się z prośbą o umożliwienie
uczestnictwa w kolejnej konferencji i utrzymujące odtąd z PAF stały kontakt, bądź – rzadziej –

zachęcane do takiego uczestnictwa spośród rekomendowanych przez członków PAF osób
wyróżniających się działalnością badawczą w znanych im ośrodkach.
W przyjmowaniu nowych kandydatów i przyznawania im następnie statusu członków rzeczywistych,
PAF musi prowadzić bardzo wyważoną politykę wobec pewnego nadmiaru potencjalnych kandydatów
– mających często znaczące osiągnięcia badawcze – nad możliwościami rozpatrywania ich
przyjmowania wobec ściśle ograniczonej liczby miejsc w poszczególnych grupach członkowskich.
Szczególnie delikatną sprawą jest przenoszenie bardzo zasłużonych w działalności regulaminowej PAF,
ale z różnych obiektywnych przyczyn nie będących już w stanie prowadzić jej z dotychczasową
intensywnością, członków rzeczywistych do grona członków honorowych, co zostało po pewnych
początkowych niejasnościach przyjęte już przez ogół członków PAF jako szczególne wyróżnienie, ale
również jest poważnie utrudnione przez ograniczoną liczbę członków honorowych. Mimo tych
trudności, w chwili obecnej nie mamy zamiaru występować o zmiany (zwiększenia) regulaminowych
ustaleń liczb członków w wymienionych grupach, zastępując potencjalnie możliwe przyjęcia i
przeniesienia, przez bardziej bezpośrednią współpracę z „sympatykami” i stymulowanie
podtrzymywania aktywności członków o dużym stażu i osiągnięciach.
Spośród problemów formalnych wynikających w bieżącej pracy PAF i jej członków, jako najbardziej
uciążliwy należy wymienić praktyczny brak perspektyw uzyskiwania finansowego wspomagania
finalizowania w postaci publikowanej opracowań – głównie dużych, w tym monograficznych,
wykonanych najczęściej z ogromnym nakładem pracy i czasu, ale i środków własnych autora – nie
tylko dla satysfakcji tego autora, ale dla upowszechnienia zawartej w nich wiedzy, z reguły
posiadającej zdecydowane cechy nowości i oryginalności.

Prezes Polskiej Akademii Filatelistyki
prof. Kazimierz St. Sztaba
W dyskusji poruszono następujące problemy:
• wskazano celowość opracowania przez członków PAF części materiałów nawiązujących do
programu Studium Filatelistyki PZF, które ukaże się jeszcze w br. jako wydawnictwo zwarte.
• zaproponowano opracowanie dla tego wydawnictwa tematu dotyczącego form badawczych i
podstaw badania znaków pocztowych.
Prezydium ZG PZF podziękowało kol. Kazimierzowi Sztabie, kierownictwu PAF i wszystkim członkom za
owocną i widoczną nie tylko w kraju działalność na rzecz polskiej filatelistyki. Podkreślono, że
działalność PAF całkowicie finansowana jest przez jej członków – nie obciąża ona finansów ZG PZF.
W kolejnej części obrad zajmowano się lokalem ZG PZF. Przewodniczący zespołu ds. lokalu kol. Antoni
Kurczyński przedstawił najnowsze informacje dotyczące lokalu ZG PZF w Warszawie.
• Mimo prób, nie udało się dotąd spotkać z Prezesem Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Wystosowano kolejną prośbę na piśmie.
• Istnieje konieczność wymiany instalacji elektrycznej w lokalu. STOEN odpowiedzialny jest tylko za
instalację do licznika. Trwają rozmowy o przeprowadzeniu remontu w tym zakresie przez ŚSM. W
roku 2009 będzie wymieniana instalacja centralnego ogrzewania przez ŚSM.
• Od maja br., a najpóźniej od czerwca, dwa pomieszczenia przekazane przez ZO Warszawskiego
zostaną udostępnione firmie zewnętrznej, co pozwoli na obniżenie naszych wydatków związanych
z utrzymaniem lokalu.
Prezydium zapoznało się także z pismem ZO Warszawskiego z 29 kwietnia br (l.dz. 147/08)
dotyczącym spraw lokalowych. W związku z tym pismem Prezydium zauważyło, że nie było decyzji ze
strony Prezydium ani też ZG PZF o przejmowaniu przez ZG PZF zbiorów bibliotecznych – ZG PZF nie
posiada na to odpowiednich środków finansowych. Prezydium ponownie podkreśliło, że to ZO
Warszawskiego powinien wystąpić na forum ZG PZF i zaproponować na tym gremium rozwiązanie
finansowe tej sprawy.
Po dyskusji postanowiono:
• opracować docelowy plan wykorzystania naszych pomieszczeń z ewentualna możliwością
wyodrębnienia części lokalu, co wymaga m. innymi także rozwiązań prawnych,
• zatrudnić 2 x w miesiącu osobę do sprzątania
W sprawach różnych:

•

Na pisemny wniosek GKS powołano skład sądu konkursowego KWF „Literatura – Tarnów 2008”,
Tarnów, 13.09. - 20.09.2008 r. Skład jury:
przewodniczący jury
- kol. Henryk Białek
O/Warszawski
jurorzy:
kol. Jan Malik
O/Małopolski
kol. Zygmunt Kałuża
O/Rzeszowski
kol. Marian Rawiński
O/Tarnowski
kol. Sławomir Bem
O/ Tarnowski.
decyzji zainteresowanych poinformuje GKS.

•

W oparciu o Regulamin Sędziów Konkursowych Polskiego Związku Filatelistów, § 11 p. 7
Prezydium ZG PZF odstąpiło od określenia wysokości diety dla członków sądów konkursowych i
ekspertów wystaw II stopnia. Decyzja ta wynika z powszechnej praktyki – sędziowie tych wystaw
rezygnują z diet, które obciążałyby komitety organizacyjne wystaw. Pozostałe ustalenia reguluje
powyższy Regulamin.

•

Skarbnik ZG PZF kol. Henryk Wielgosik przedstawił informację o sytuacji finansowej ZG PZF.

•

Prezydium ZG PZF odnotowało, że w związku ze śmiercią dotychczasowego Prezesa ZO PZF w
Opolu Kol. Józefa Lehmanna, 19.04.2008 odbyło się w Opolu Nadzwyczajne Walne Zebranie
Wyborcze Delegatów Okręgu Opolskiego PZF. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie wybrano na
stanowisko Prezesa ZO PZF w Opolu kol. Krzysztofa Krupę, dotychczasowego v-ce Prezesa ZO PZF
w Gdańsku. Prezydium serdecznie pogratulowało wyboru i życzyło wytrwałości i wielu sukcesów
na filatelistycznej niwie.

