Posiedzenia Prezydium ZG PZF nr 21, Ciechocinek, 2009.04.30-05.01
Posiedzenie odbyło się w Sanatorium Łączność, Ciechocinek, początek 30 kwietnia o godz. 14.30. W
posiedzeniu udział wzięli 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, kol. Tadeusz Wincewicz –
przewodniczący GKR, kol. Henryk Białek – Prezes Honorowy PZF, kol. Jeremi Melnik – przewodniczący
KEiZF ZG PZF, kol. Jerzy Gruszczyński – przewodniczący GKS.
Prezydium zapoznało się z aktualnymi problemami Studium Filatelistyki PZF. Koledzy Z. Wiatrowski i
Przemysław Drzewiecki poinformowali:
XX LAT STUDIUM FILATELISTYKI PZF Ciechocinek, 27.04. - 30.04.2009 r.
Tegoroczne wiosenne „Spotkanie Ciechocińskie” filatelistów z całego kraju rozpoczęło X Studium
Filatelistyki, z udziałem 32 słuchaczy (w tym 24. pracowników Poczty Polskiej). Było to ostatnie
spotkanie 2-letniego X Studium, zakończone egzaminami i uroczystym wręczeniem dyplomów przez
kierownika Studium Filatelistyki - prof. Zygmunta Wiatrowskiego, z udziałem m.in.: prezesa ZG PZF prof. Ludwika K. Malendowicza, dyrektor Centrum Infrastruktury Poczty Polskiej w Toruniu – pani Ewy
Sadowskiej oraz dyrektor Sanatorium „Łączność” pani Katarzyny Bigosińskiej. Wyniki ogólne słuchaczy
jubileuszowego Studium były nadzwyczaj dobre, a mianowicie: 3 bardzo dobre (w tym jedno z
wyróŜnieniem), 9 dobry plus, 19 dobry i 1 dostateczny plus. Profesor Zygmunt Wiatrowski
poinformował, Ŝe kierownictwo przyszłego Studium obejmie Przemysław Drzewiecki, prezes ZO PZF w
Bydgoszczy. Prof. Zygmunt Wiatrowski obejmie dalszą rolę jako Przewodniczący Rady Programowej
Studium Filatelistyki PZF.
29 kwietnia, po południu, nastąpiło oczekiwane oficjalne otwarcie Zjazdu Absolwentów Studium
Filatelistyki PZF. Całość prowadził prof. Zygmunt Wiatrowski, a oprócz Absolwentów minionych 20. lat
(ogółem Studium dotychczas ukończyło 217 absolwentów), w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni
Goście, m.in.: zastępca Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej prof. Józef Rawłuszko, prezes ZG PZF
prof. Ludwik K. Malendowicz, prezes Polskiej Akademii Filatelistyki prof. Kazimierz Sztaba, prezes
honorowy ZG PZF Henryk Białek, członkowie Prezydium ZG PZF i kierownik administracyjny
Sanatorium Andrzej Nowak. Uczestniczyli takŜe nasi Przyjaciele od dawnych lat z Centrum Poczty
Polskiej w Bydgoszczy, panowie dyrektorzy: Lech Grzywacz i Grzegorz Grobelski oraz rzecznik prasowy
pani Dorota Niklewicz. Z wyjątkowym zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali wystąpień
okolicznościowych – prof. Ludwika K. Malendowicza, prof. Józefa Rawłuszko i przewodniczącego
zbiorowości absolwentów Henryka Monkosa.
W następnym dniu odbyło się spotkanie plenarne Zjazdu, z udziałem władz Związku, pod hasłem
„Spojrzenie na teraźniejszość i przyszłość PZF”.
Z przeprowadzonej dyskusji ogólnej naleŜy przedstawić następujące waŜniejsze wnioski:
- konieczność zmian Statutu PZF,
- zmniejszenie składu ilościowego ZG PZF,
- waŜność kontaktów bezpośrednich.

Przemysław Drzewiecki
W rozmowach z Z-cą Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej prof. Józef Rawłuszko uzgodniono kolejne
(XI) Studium, pocztowcy są bardzo zainteresowani w tej formie szkolenia. Odpowiednie informacje
zostaną przekazane okręgom PZF.
Kol. P. Drzewiecki poinformował o spotkaniu w 2010 roku – wstępny termin 18-23 maja 2010, przy
czym nie wiadomo, czy będzie to Sanatorium Łączność, bowiem Poczta Polska nosi się z zamiarem
sprzedaŜy tegoŜ Sanatorium.
Prezes ZG PZF przeprowadził takŜe rozmowę w sprawie ewentualnej organizacji w roku 2010 wystawy
z okazji 150-lecia Polski nr 1 oraz 47 Ogólnopolskiego MłodzieŜowego Konkursu Filatelistycznego w
Częstochowie. Nasze propozycje spotkały się z zainteresowaniem.
Prezydium ZG PZF podziękowało kolegom prof. Z. Wiatrowskiemu i P. Drzewieckiemu za pracę
związaną z organizacją i Studium.

W kolejnym punkcie obrad Prezydium ZG PZF zapoznało się z aktualnymi problemami Polskiej
Akademii Filatelistyki.
Prof. dr hab. Kazimierz Sztaba przedstawił na piśmie następującą informację:
Polska Akademia Filatelistyki - stan aktualny i perspektywy (stan na dzień 28 kwietnia
2009 r.)
Stan osobowy PAF:
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Prezydium PAF:
Prezes:
prof. Kazimierz Sztaba,
Wiceprezes:
prof. Władysław Alexiewicz,
Sekretarz:
prof. Jerzy Bartke,
Skarbnik:
inŜ. Przemysław Drzewiecki.
I.
XVI Konferencja naukowa PAF:
Kolejna – 16. Konferencja naukowa PAF będzie się odbywała tradycyjnie w dniach 1 do 3 maja 2009 w
Ciechocinku. Jako motto tej konferencji przyjęto: Filatelistyka w społeczeństwie współczesnym, nie
ograniczając – jak zwykle – do treści tego ogólnego hasła treści proponowanych wystąpień. Przyjęto
ich: 20 w grupie referatów (w tym: 5 w sekcji Problemy ogólno-filatelistyczne, 6 w sekcji Filatelistyka
tradycyjna i 9 w sekcji Historia poczty) i 4 w grupie plakatów (3 dotyczące historii poczty i 1
problematyki organizacyjnej PZF).
Szczegółowe problemy organizacyjne do przedstawienia uczestnikom konferencji działającej – zgodnie
z § 11. ust. 3 Regulaminu PAF pod warunkiem wystarczającej liczby obecnych członków – z
uprawnieniami Walnego Zgromadzenia PAF, zostaną określone na posiedzeniu Prezydium PAF w dniu
30 kwietnia br. o godz. 1900.
W szczególności do chwili opracowywania niniejszej informacji nie wpłynęły Ŝadne propozycje
dotyczące zmian w składzie osobowym PAF ani jej prezydium.
Podstawowe zagadnienia przyszłej działalności PAF:
utrzymują się w głównym nurcie tematycznym nakreślonym w referacie programowym
przedstawionym przez prof. Z. Wiatrowskiego na zebraniu załoŜycielskim PAF w roku 1993,
obejmującym cztery podstawowe grupy problemowe, które były wielokrotnie powtarzane, rozwijane i
uzupełnianie na kolejnych konferencjach naukowych i w bieŜących pracach członków PAF.
W szczególności ocenę stanu i perspektywy dalszego rozwoju prac w dwóch spośród głównych
dziedzin działalności PAF przedstawiono – przy okazji przypomnienia 15-lecia jej powołania, na
ubiegłorocznej – XV – konferencji naukowej w referatach wprowadzających prof. K. Sztaby (dziedzina
badań polskich znaków pocztowych – tekst opublikowany w HBBF nr 1/2 z roku 2008) i prof. J. Bartke
(dziedzina badań nad historią poczty – HBBF nr 3/4 z roku 2008). Przedstawione tam opinie i
propozycje zachowują nadal aktualność.
Niepokój budzi znikoma liczba publikowanych opracowań z zakresu społecznych problemów filatelistyki
oraz przeciągający się termin wydania od dawna sygnalizowanego jako praktycznie gotowe,
opracowania z zakresu historii polskiego ruchu filatelistycznego.
W szczególności za niezadowalający naleŜy uznać postęp w tworzeniu się i działaniu wyróŜnionych w
Regulaminie PAF grup osób współpracujących nad rozwiązywaniem szerszych problemów i
konkretnych tematów - w załoŜeniu zasadniczo niewielkich i tworzących się samorzutnie wokół
szczególnie doświadczonych i kompetentnych filatelistów, a w podstawowym zamierzeniu słuŜących
podnoszeniu wiedzy i umiejętności badawczych mniej doświadczonych członków zespołu.
Oczekiwanymi dowodami efektywnego działania takich grup są ogłaszane, nawet skromne na
początek opracowania zespołowe (referaty, publikacje). Obserwuje się ich stanowczo zbyt mało, a nie
moŜna „zadekretować” tworzenia takich zespołów, stąd apel do najbardziej doświadczonych
filatelistów o dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z wybranymi osobami i tworzenie w ten

sposób zaląŜków „szkół” umoŜliwiających ogólne podnoszenie wiedzy filatelistycznej i pomnaŜania jej
zasobów.
II.
Kontakty z AEP – artykuły do OPUS 2009
Wśród członków krajowych PAF jest dziesięciu członków Europejskiej Akademii Filatelistyki (AEP), w
tym dwóch członków honorowych: prof. L. Malendowicz i prof. Z. Wiatrowski.
W związku z obchodzoną w roku ubiegłym 450. rocznicą powołania Poczty Polskiej, z inicjatywy
Prezydenta AEP p. Hendrika Slabbincka, otrzymaliśmy propozycję – przekazaną nam przez prof.
Rainera von Scharpena – dyrektora AEP na obszar Niemiec i Europy Środkowej (obaj panowie
uczestniczyli w ubiegłorocznej, XV Konferencji naukowej PAF, której tematyka uwzględniała takŜe 15lecie powołania PAF) – przygotowania pliku opracowań dotyczących filatelistyki polskiej, która będzie
stanowiła centralny temat tegorocznego wydania rocznika AEP – OPUS 2009. Inicjatywę tę przyjęliśmy
z wdzięcznością, powierzając kierowanie stroną organizacyjną jej wykonania, Sekretarzowi PAF – prof.
Jerzemu Bartke. W wyniku przeprowadzonych rozmów i ustaleń przygotowano 10 opracowań.
Dwa pierwsze opracowania są jednostronicowymi informacjami o załoŜeniach i stanie organizacyjnym
odnośnych form działalności filatelistycznej w Polsce, pozostałych osiem to artykuły badawcze.
Wszystkie teksty wraz z ilustracjami zostały przekazane w ustalonym terminie redaktorowi
wydawnictwa i wstępnie przyjęte. Ostateczna decyzja o ich wykorzystaniu i rozmieszczeniu w
przygotowywanym roczniku naleŜy do jego redakcji.

Prezes Polskiej Akademii Filatelistyki
prof. Kazimierz St. Sztaba
Prezydium podziękowało kierownictwu PAF za owocną działalność. Prezydium podkreśla, Ŝe
działalność PAF całkowicie finansowana jest przez jej członków – nie obciąŜa ono finansów ZG PZF.
W dalszej części obrad Prezydium ZG PZF przeanalizowało sprawy finansowe ZG PZF. Nie wszystkie
okręgi nadesłały bilanse za rok 2008 (brak z 2.). Wstępnie zaakceptowano uaktualniony preliminarz
wpływów i wydatków ZG PZF na rok 2009.
Przewodniczący Zespołu ds. lokalowych, kol. Antoni Kurczyński przedstawił zaawansowanie prac nad
remontem – przebudową jednego sanitariatu oraz plany dotyczące kolejnych pomieszczeń. Prezydium
ZG PZF zaakceptowało te propozycje.
W dalszej części obrad:
- na wniosek Komisji Ekspertów i Zwalczania Fałszerstw Prezydium ZG PZF podjęło uchwały:
Uchwała nr 10/XIX/2009/Prez. PZF z 2009.04.30
Prezydium ZG PZF rozszerza uprawnienia eksperckie kol. Piotra Pelczara do zakresu „wszystkie
całostki i formularze korespondencyjne ziem polskich”.
Uchwała nr 11/XIX/2009/Prez. PZF z 2009.04.30
Prezydium ZG PZF nadaje kol. Jerzemu Walocha tytułu eksperta PZF w zakresie „znaczki i
całostki polskie od 1944 r. z wyłączeniem przedruków „groszy”.
Uchwała nr 12/XIX/2009/Prez. PZF z 2009.04.30
Prezydium ZG PZF nadaje kol. Krzysztofowi Krupa tytułu eksperta PZF w zakresie „znaczki
polskie 1920-1939 z wyłączeniem Litwy Środkowej i Poczt Plebiscytowych, znaczki i całostki Poczty
Polskiej w W.M.G. 1920-1939 (Port Gdańsk)”.
- na wniosek ZO Warszawskiego, zweryfikowany i pozytywnie zaopiniowany przez Wiceprezesa ZG PZF
kol. Jerzego Macieja Nowaka, Prezydium ZG PZF odnowiło uprawnienia rzeczoznawcy Polskiego
Związku Filatelistów do wyceny zbiorów filatelistycznych następującym kolegom:
Sergiusz Olaszowski (O. Warszawski) nr uprawnienia 43/09
Adam Korc (O. Warszawski) nr uprawnienia 44/09

- na wniosek ZO Wałbrzyskiego, zaopiniowany przez Komisję Wystaw ZG PZF, Prezydium zatwierdziło
regulamin Krajowej MłodzieŜowej Wystawy Filatelistycznej ŚWIEBODZICE 2009, organizowanej z
okazji 730 lat Miasta Świebodzice i nadaniu Kołu Nr 1 PZF w Świebodzicach imienia „PIONIERÓW
ŚWIEBODZICKIEJ FILATELISTYKI” (24 września do 27 września 2009).
- powołało składy sądów konkursowych: KWF PSZCZYNA 2009, 21-26.08.2009; Pierwszych Mistrzostw
Polski w Filatelistyce Tematycznej PSZCZYNA 2009, 21-26.08.2009; Międzynarodowej Wystawy
Filatelistycznej „900 lat obrony Głogowa - Głogów 2009", 2009.11.11-14.
- na przewodniczącego sądu konkursowego Międzynarodowej WF „Basketfil – Poznań 2009”, Poznań
6-9.09.2009 powołało kol. Zdzisława Wiatrowskiego (O. Zielonogórski).
- na przewodniczącego sądu konkursowego KWF „95 Rocznica Wymarszu ku Wolności”, organizowanej
w celu uczczenia 95. rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej „Strzelca” z Krakowa, 6 sierpnia 1914 r.
do walki o odzyskanie niepodległości Polski – Kraków 5-10 lipca 2009 powołało kol. Andrzeja
Nowaka
- zatwierdziło Regulamin Sądu Konkursowego KWF PSZCZYNA 2009, 21-26.08.2009 oraz Regulamin
Sądu Konkursowego Pierwszych Mistrzostw Polski w Filatelistyce Tematycznej PSZCZYNA 2009, 2126.08.2009.
- na wniosek GKS, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, Prezydium ZG PZF nadało
uprawnienia sędziego filatelistycznego III klasy:
Wojciech Lewandowski (O. Toruń)
Łukasz Wściubiak (O. Pomorski)
- zapoznało się i zaakceptowało stanowisko KEiZF w sprawie II Wydania Poznańskiego
- na wniosek Komisji ds. Filatelistyki MłodzieŜowej ZG PZF, Prezydium ZG PZF przyznało Złote Odznaki
MłodzieŜowe PZF: Weronika Walus (Okręg Śląsko-Dąbrowski)
- kol. T. Wincewicz poinformował o działaniach związanych z pismem Urzędu Miejskiego w
Białymstoku, związanym z prośbą o wyjaśnienie sytuacji Okręgu Białystok (brak sprawozdań z
walnego zjazdu delegatów Okręgu, brak wykazu składów władz Okręgu itp.). Kol. T. Wincewicz
rozmawiał z kol. A. Stepanczenko. ZO w Białymstoku nie jest – z uwagi na przeprowadzkę przygotowany do przedstawienia odpowiednich dokumentów GKR.
- Kol. Mieczysław RoŜek poinformował Prezydium o trudnościach w redagowaniu strony internetowej
ZG PZF. Wynikają one z braku dostępu do strony – brak dostępu do FTP, który to dostęp umoŜliwia
administrowanie stroną [załączanie ilustracji, wejścia do poszczególnych działów strony (zakładek)].
Brak takŜe kontaktu z administratorem strony (długie oczekiwanie na informacje).

