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  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA PZF W LESZNIE 

za okres  2011-2015 rok 

I.  SPRAWY ORGANIZACYJNE KOŁA: 

- ZARZĄD KOŁA: 

      -PREZES: LECH WOŹNY 

 
 

                          17 marca 2011 roku Edmund Jankowski przekazuje 

                      kierownictwo Kołem PZF w Lesznie Lechowi Woźnemu. 

                
 

      -SEKRETARZ: JANUSZ JĘSIAK /czł. Zarządu OW PZF w Poznaniu, pierwszy z lewej str./ 

      -SKARBNIK: TADEUSZ POSIKATA / Skarbnik Koła ,pierwszy z prawej str./ 

-KOMISJA REWIZYJNA: 

      -PRZEWODNICZĄCY: JERZY REICH 

      -CZŁONEK: KAZIMIERZ KUCHARZAK 

      -Członek : RYSZARD SOBKOWIAK 
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a/. STAN ORGANIZACYJNY: 

    - Koło PZF w Lesznie liczy 20 członków, w tym 1 członek posiada tytuł      

      HONOROWEGO CZŁ. PZF, 14 emerytów i 6 pracujących.  

      Stan na dzień 31.12. 2015r. 

 

Lp. 
 

IMIĘ I NAZWISKO 

  1. EDMUND JANKOWSKI , HONOROWY CZŁ. PZF, 

  2. LECH WOŹNY, PREZES KOŁA PZF, 

  3. TADEUSZ POSIKATA, SKARBNIK KOŁA PZF, 

  4. JANUSZ JĘSIAK,  SEKRETARZ, CZŁONEK ZARZĄDU OKRĘGU WLKP.PZF, 

  5. JERZY REICH, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA PZF, 

  6. RYSZARD SOBKOWIAK, CZŁ. KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA PZF, 

  7. KAZIMIERZ KUCHARZAK, CZŁ. KOMISJI REWIZYJNEJ KOŁA PZF, 

  8. ANDRZEJ KUJAWSKI, 

  9. ANDRZEJ GIŻYŃSKI, 

10.  FELIKS ZIELNIK, 

11. ALEKSANDER STARZYŃSKI, 

12. DARIUSZ BARTLEWICZ, 

13. TADEUSZ POGOREŁO, 

14. KAZIMIERA WAWRZYNIAK, 

15. MIROSŁAW GERTYCH,  

16. SŁAWOMIR TOMKÓW, 

17. ANDRZEJ SOŚNIAK, 

18. LECH SKORUPKA, 

19. JERZY GRZEŚKOWIAK, 

20. WOJCIECH ZBORALSKI, 
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       II,  PRACA KOŁA  -  INFORMACJE OGÓLNE : 

 - Członkowie Koła spotykają się w każdy czwartek, w Klubie „OBOK” MDK, także w okresie 

wakacyjnym. Spotkania mają charakter wymienny. Wiele miejsca w dyskusjach zajmują  informacje  

n.t. nowości filatelistycznych i wydawnictw Poczty Polskiej, nowych trendów w opracowywaniu 

zbiorów. 

 - Spotkania członków Koła mają często charakter dyskusyjny na temat aktualnych trendów               

w filatelistyce, prezentowane są nowo opracowane zbiory członków Koła oraz prezentowane na 

przeźroczach  najlepsze zbiory polskich , wielkopolskich filatelistów wystawiane na wystawach w kraju 

, jak i zagranicą np. w Essen. 

- ogólnopolskie spotkania wymienne w Poznaniu – 2 sobota miesiąca  DK „Na Skarpie”  

-spotkania szkoleniowo-dyskusyjne organizowane dwa razy w miesiącu przez ZOW PZF w Poznaniu, 

/udział sporadyczny wystawców,/. 

-udział czł. Koła w spotkaniach Klubu „Tematica” , 

-udział czł. Koła w Poznańskim Sympozjum Filatelistycznym raz w roku.   

/ udział w sympozjum w 2014 oraz w 2015 r. w Porażynie temat: Poczta w Prusach i na terenach 

byłego zaboru pruskiego/.  

- udział w wycieczce na VI i VII Mistrzostwa Europy w „Filatelistyce Tematycznej”  w ESSEN. 

- organizowanie wycieczek na KWF m.in.: do Głogowa: 2010,2015,Kargowej: 2012, Gostynia : 2012,   

i 2015 oraz pokazy filatelistyczne w Rawiczu 2011,2012, 2014 i 2015 r. 

 -Szczególną rolę zarząd Koła przywiązuje do aktywnych kontaktów z lokalnymi władzami 

administracyjnymi i samorządowymi, instytucjami , placówkami kulturalnymi i mediami. Dzięki dobrym 

relacjom  i tym kontaktom możliwe było zorganizowanie wielu imprez filatelistycznych w tym poczt 

specjalnych: szybowcowej i balonowej, okolicznościowej wystawy-pokazów filatelistycznych. Ponadto 

kontynuowano partnerskie kontakty  z filatelistami miasta partnerskiego Suhl  w Niemczech.  

 - Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca zarządu Koła   z Działem 

Marketingu Poczty Polskiej S.A w Warszawie, Regionalnym Działem Filatelistyki  w Poznaniu oraz 

naczelnik Poczty Polskiej Leszno 1. Ta współpraca zaowocowała kolejnymi wydawnictwami 

filatelistycznymi znaczącymi ważne wydarzenia historyczne, sportowe  i kulturalne związane               

z Miastem Leszno. 

Powyższe działania szeroko przedstawiały lokalne media oraz portale internetowe np.:        

ZG PZF , KZP, Elka, panorama leszczyńska, TV Leszno. 

 

DZIAŁANIA - ORGANIZACJA POCZT SPECJALNYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM: 

1. POCZTA SZYBOWCOWA : 

a/. W dniu 18 sierpnia 2011 roku w Lesznie zorganizowana została „Szybowcowa Poczta 

Specjalna” z okazji X Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie Klub. 

Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Centralę Centrum Poczty Wydział 

Filatelistyki w dniu 1 lipca 2011 roku.  

Do przewozu „Pocztą Szybowcową” zostały dopuszczone listy priorytetowe      i ekonomiczne, 

krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie                    

z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno 

opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów         

w Lesznie, jak też bez nalepek. 

Łącznie przygotowano do przewozu szybowcem 789  przesyłek, 

 w tym: - przesyłek poleconych:  267 szt. 

                        - przesyłek nierejestrowanych:   522 szt. 
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Przesyłki zostały ponumerowane, ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem:   

„X Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub 13-21.08.2011 POCZTA SZYBOWCOWA”,                    

a listy polecone dodatkowo oklejone okolicznościową podlepką do nalepki polecenia „R” z hasłem  

„64-100 Leszno 1 POCZTA SZYBOWCOWA”. 

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z kartą, którą naczelnik Urzędu 

Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska w obecności dyrektora Oddziału Rejonowego Centrum 

Poczty w Lesznie Izabelii Urbaniak wydała upoważnionemu pilotowi szybowca Waldemarowi 

Ratajczakowi. 

Start szybowca z lotniska Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie o nazwie                      

SP – 0024 OGAR nastąpił o godzinie 11.38. Załogę szybowca stanowili piloci: Waldemar Ratajczak                      

i Józef Młocek . 

Odprawa poczty specjalnej odbyła się w obecności przedstawicieli Koła Miejskiego PZF         

w Lesznie: prezesa Lecha Woźnego, skarbnika Tadeusza Posikatę 

i sekretarza Janusza Jęsiaka. 

Przewieziony ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego członka załogi 

szybowca pilota Waldemara Ratajczaka do najbliższej miejsca lądowania szybowca placówki 

pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 59-300 Lubin 1.  

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie 

datownikiem eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: ”Przewieziono Szybowcem    

SP-0024 OGAR, pilot: Waldemar Ratajczak, c.o. pilot Józef Młocek”. 

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło Miejskie PZF w Lesznie 

i Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Lesznie:  

1. Nalepka okolicznościowa z panoramą miasta Leszna oraz miasta partnerskiego Suhl. 

Nalepki wydane w nakładzie 2000 sztuk,(w arkusikach po 4 szt.), przygotowane             

wg projektu Lecha Woźnego, opracowanie graficzne Agata Borowiec. 

2. Okolicznościowa podlepka do nalepki R wydana w ilości 500 sztuk z hasłem                 

„64-100 Leszno 1 POCZTA SZYBOWCOWA” i rysunkiem przedstawiającym herb miasta 

Leszna oraz szybowce. Puste pole przeznaczone na nalepkę polecenia z kodem 

kreskowym.  

Projekt podlepki przygotował Sławomir Tomków. 

3. Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 500szt. Projekt koperty 

przygotował Lech Woźny, opracowanie graficzne Agata Borowiec.  

Na kopercie zamieszczono panoramę miast: Leszna i Shul oraz napisy „Leszno, miasto 

partnerskie Suhl” i „Suhl, miasto partnerskie Leszno”. 

4. Okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 2000 sztuk. Projekt kartki 

przygotował Lech Woźny, opracowanie graficzne Agata Borowiec.  

Na karcie zamieszczono panoramę miast: Leszna i Shul oraz napisy POCZTA 

SZYBOWCOWA; „Leszno, miasto partnerskie Suhl” i „Suhl, miasto partnerskie Leszno”. 
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Datownik okolicznościowy zaprojektowany przez Sławomira Tomków przedstawia napis: 

„X Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub 13-21.08.2011 POCZTA 

SZYBOWCOWA s.t.” 

 Opracowaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną 

zajmowali się: naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska, asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak 

oraz członkowie Koła Miejskiego PZF w Lesznie: prezes Lech Woźny i skarbnik Tadeusz Posikata.  

Na specjalnie zorganizowanym przez Urząd Pocztowy Leszno 1 stoisku filatelistycznym         

w dniu 18 sierpnia 2011 roku na terenie Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie można było 

uzyskać odcisk datownika okolicznościowego    o treści „X Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 

Klub 13-21.08.2011 POCZTA SZYBOWCOWA” oraz wysłać przesyłki pocztą specjalną. 

Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się pracownicy Poczty Polskiej S.A.: asystent UP Leszno 

1 Katarzyna Henczak oraz radca CP ORJ w Lesznie Katarzyna Wojtyniak. 

Informacje medialne dotyczące Poczty Szybowcowej:  

Dziennik ABC, portal internetowy www.leszno24.pl, Panorama Leszczyńska, Głos Wielkopolski, Filatelista nr 8, Radio ELKA, 

Telewizja Leszno 

. 

b/. W dniu 30 czerwca 2012 roku w Lesznie zorganizowana została „Szybowcowa Poczta 

Specjalna” z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie. Organizatorami „Poczty 

Szybowcowej” byli: Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie,  Regionalny Dział 

Filatelistyki i Handlu w Poznaniu, Poczta Polska S.A. Region Sieci w Poznaniu, Centralna Szkoła 

Szybowcowa w Lesznie  oraz Aeroklub Leszczyński . 

Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Filatelistyki i Handlu Dział 

Filatelistyki w dniu 23 maja 2012 roku.  

Do przewozu „Pocztą Szybowcową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, 

krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie                   

z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno 

opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów         

w Lesznie, jak też bez nalepek. 

Łącznie przygotowano do przewozu szybowcem 748  przesyłek  w tym:  

przesyłek poleconych:  129 szt. z czego: 

 -przesyłek krajowych priorytetowych było 21 szt , 

 -przesyłek krajowych ekonomicznych 108 szt. 

-przesyłek zwykłych:  619 szt. z czego: 

- przesyłek krajowych  było 479 sztuk : 

-priorytetowych  53 szt, 

  -ekonomicznych 426szt. 

            -przesyłek zagranicznych było 140 szt.: 

 -priorytetowych  6 szt.,  

 -ekonomicznych 134 szt.  

http://www.leszno24.pl/
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Przesyłki zostały ponumerowane, ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem:  

„Centralna Szkoła Szybowcowa AP w Lesznie 60 lat 30.06.2012 Leszno 1”, a listy polecone 

dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”. 

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową,  którą naczelnik Urzędu Pocztowego 

nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionemu członkowi załogi Lechowi Woźnemu 

prezesowi Koła PZF w Lesznie. 

Start szybowca z lotniska Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie  o nazwie                     

SP – 0024 OGAR  nastąpił o godzinie 14.03.  

Załogę szybowca stanowili pilot: Waldemar Ratajczak i członek załogi    Lech Woźny.  

Odprawa poczty specjalnej odbyła się podczas Pikniku Szybowcowego „Leszno. Rozwiń 

skrzydła” po uroczystości  wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pierwszego w Polsce 

wertykalnego tunelu aerodynamicznego dla skoczków spadochronowych.  

Podczas odprawy poczty obecni byli: prezydent miasta Leszna Tomasz Malepszy, przedstawiciele 

Koła Miejskiego PZF w Lesznie: sekretarz Janusz Jęsiak i skarbnik Tadeusza Posikata oraz 

pracownicy Poczty Polskiej S.A.: Ewa Kożuchowska naczelnik UP Leszno 1, Katarzyna Henczak z UP 

Leszno1 oraz Sławomir Tomków z Regionu Sieci Sekcja Koordynacji Sprzedaży w Lesznie. 

Przewieziony ładunek pocztowy po wylądowaniu szybowca na lotnisku im. Wandy 

Modlibowskiej w Kobylnicy o godz.15.30 został przekazany przez upoważnionego członka załogi 

szybowca Lecha Woźnego  do najbliższej miejsca lądowania szybowca placówki pocztowej, którą był 

Urząd Pocztowy 60-700 Poznań 2.  

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie 

datownikiem eksploatacyjnym z hasłem Poznań 2  30.06.12.18. i inicjałami AAJ między dwoma 

gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: ”Przewieziono Szybowcem SP-0024 OGAR, pilot: 

Waldemar Ratajczak, czł. załogi Lech Woźny”. 

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło Miejskie PZF  w Lesznie i Pocztę Polską S.A. 

w Lesznie:  

1. Nalepka okolicznościowa „60 lat Centralnej Szkoły Szybowcowej  w Lesznie” z logo 

miasta Leszna,  wydane w arkusikach po 4 szt., w nakładzie 2000 sztuk. Nalepki 

przygotowane wg projektu:  Natalii Topolskiej. 

2. Karnet okolicznościowy zawierający wszystkie walory związane    z pocztą szybowcową   

w ilości 27 sztuk. 

3. Znaczek personalizowany  w nakładzie 80 sztuk wydany w 10 arkuszach. Zamówiony 

przez Centralną Szkołę Szybowcową   w Lesznie. 

4. Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 200 szt. Projekt koperty 

przygotowała Natalia Topolska.  

Na kopercie umieszczono napis „Centralna Szkoła Szybowcowa AP w Lesznie 60 lat”. 

5. Okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 1000 sztuk. Projekt kartki 

przygotowała Natalia Topolska  

Na karcie umieszczono napis „Centralna Szkoła Szybowcowa AP  w Lesznie 60 lat”. 



7 

 

Autorem projektu datownika okolicznościowego jest Sławomir Tomków. Datownik 

przedstawia napis: „Centralna Szkoła Szybowcowa AP w Lesznie 60 lat 30.06.2012       

s.t. Leszno 1”  

Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną 

zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła Miejskiego PZF w Lesznie 

prezes Lech Woźny i skarbnik  Tadeusz Posikata oraz  naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska. 

Na specjalnie zorganizowanym stoisku filatelistycznym przez UP Leszno 1 w dniu 30 czerwca 

2012 roku na terenie Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie można było uzyskać odcisk 

datownika okolicznościowego o treści „Centralna Szkoła Szybowcowa AP w Lesznie     60 lat 

30.06.2012  s.t. Leszno 1”  oraz wysłać przesyłki pocztą specjalną. 

Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się pracownicy Poczty Polskiej S.A.  Urzędu Pocztowego 

Leszno 1: Katarzyna Henczak oraz  Ewa Kożuchowska. 

       Informacje medialne dotyczące Poczty Szybowcowej organizowanej 30 czerwca  2012 roku      w Lesznie: Gazeta ABC, 

Tygodnik Panorama Leszczyńska, Czasopismo Filatelista, Radio ELKA,Telewizja Leszno, ww.leszno.pl, www.elka.pl , 

 www. zg. pzf ,www.tvleszno.pl ,www. cssleszno.eu. 

 

c/. W dniu 27 lipca 2014 roku w Lesznie zorganizowana została „Poczta Szybowcowa”      

z okazji 33. Szybowcowych Mistrzostw Świata w Lesznie. 

Organizatorami „Poczty Szybowcowej” byli: Biuro Marketingu i Filatelistyki, Regionalny 

Koordynator ds. Filatelistyki, Poczta Polska S.A. Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1, 

Centralna Szkoła Szybowcowa AP w Lesznie oraz Komitet Organizacyjny Koło Polskiego Związku 

Filatelistów w Lesznie. 

Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 

04 czerwca 2014 roku.  

Do przewozu „Pocztą Szybowcową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne 

krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie                   

z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. 

Łącznie do przewozu szybowcem przygotowano 954  przesyłki w tym:  

przesyłek poleconych:  75 szt. z czego: 

-przesyłek krajowych priorytetowych było 27szt,  

-przesyłek krajowych ekonomicznych 48 szt. 

przesyłek zwykłych:  879szt. z czego: 

-przesyłek krajowych  było 784 szt.: 

 -w tym: -priorytetowych  36 szt, 

      -ekonomicznych 748 szt. 

-przesyłek zagranicznych było 95 szt.: 

w tym: -priorytetowych 52szt.,  

           -ekonomicznych 43 szt.  

Przesyłki zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem 

okolicznościowym z hasłem: „33. SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA 27.07.2014 LESZNO1”, 

a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”. 
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Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową, którą naczelnik Urzędu Pocztowego 

nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionemu członkowi załogi Lechowi Woźnemu 

prezesowi Koła PZF w Lesznie. 

Start motoszybowca z lotniska Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie o nazwie        

OGAR SP 0024  nastąpił o godzinie 13.45 z załogą w składzie: pilot prof. Waldemar Ratajczak            

i członek załogi Lech Woźny.  

Odprawa poczty specjalnej odbyła się 27.07.2014r. w dniu rozpoczęcia zawodów                  

33. Szybowcowych Mistrzostw Świata.  

Podczas odprawy poczty obecni byli: przedstawiciele Koła PZF w Lesznie, pracownicy Poczty Polskiej 

S.A. z: UP Leszno1, Regionu Sieci Sekcja Koordynacji Sprzedaży w Lesznie oraz Działu Marketingu 

w Poznaniu. 

 Przewieziony ładunek pocztowy po wylądowaniu motoszybowca o godz. 16.05 na lotnisku im. 

Wandy Modlibowskiej w Kobylnicy został przekazany przez upoważnionego członka załogi Lecha 

Woźnego do najbliższej miejsca lądowania motoszybowca placówki pocztowej, którą był Urząd 

Pocztowy 60-700 Poznań 2.  

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie 

datownikiem eksploatacyjnym z hasłem Poznań 2 27.07.2014 i inicjałami AAŁ między dwoma 

gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: ”PRZEWIEZIONO MOTOSZYBOWCEM OGAR 

SP 0024, pilot: prof. Waldemar Ratajczak, członek załogi: Lech Woźny”. 

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło PZF w Lesznie i Pocztę Polską S.A.:   

1. Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej „Poczta Szybowcowa” z logo                          

33. Szybowcowych Mistrzostw Świata, wydane w arkuszach po 9 szt., w nakładzie       

909 sztuk. Znaczek  przygotowany wg projektu artysty plastyka Wojciecha 

Akuszewskiego. 

2. Karnety okolicznościowe dwa wzory. Jeden w liczbie 10 sztuk zawierający arkusz 

spersonalizowanego znaku opłaty pocztowej. Drugi karnet w ilości 70 sztuk zawierający 

kartkę i kopertę z obiegu poczty szybowcowej. Autorem projektu karnetów jest Lech 

Woźny. 

3. Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 500 szt. Projekt koperty 

przygotował Wojciech Akuszewski.  

4. Okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 1000 sztuk. Projekt kartki 

przygotował Wojciech Akuszewski. 

Autorem projektu datownika okolicznościowego jest Wojciech Akuszewski.  

Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną 

zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie prezes 

Lech Woźny i skarbnik Tadeusz Posikata oraz naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska. 

Na specjalnie zorganizowanym stoisku filatelistycznym przez UP Leszno 1 w dniu 27 lipca 

2014 roku na terenie Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie można było uzyskać odcisk 

datownika okolicznościowego o treści „33. SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA 27.07.2014 

LESZNO1” oraz wysłać przesyłki pocztą specjalną. 
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Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się pracownicy Poczty Polskiej S.A. Urzędu Pocztowego 

Leszno 1: Katarzyna Henczak  oraz Ewa Kożuchowska. 

W dniu 29.07.2014 roku w Muzeum Okręgowym  w Lesznie otwarto czasową wystawę 

filatelistyczną  na temat: "Poczta szybowcowa i balonowa. 1926-2014"   

Organizatorem wystawy byli : Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie oraz Muzeum Okręgowe 

w Lesznie. 

Wystawa filatelistyczna poświęcona była poczcie szybowcowej i balonowej. Wystawa tematycznie 

nawiązuje do organizowanych w tym roku w Lesznie dwóch imprez: 33. Szybowcowych Mistrzostw 

Świata  i 1. Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet. 

Na wystawie można było obejrzeć zbiory filatelistyczne, datowniki, koperty, znaczki okolicznościowe, 

pieczęcie i zdjęcia.  

Informacje medialne dotyczące Poczty Szybowcowej organizowanej 27 lipca 2014 roku w Lesznie: Dziennik ABC, 

Czasopismo Panorama Leszczyńska, Radio ELKA, Radio Markury Poznań, Telewizja Leszno, www.leszno.pl, www.elka.pl , 

www.zg.pzf , www.tvleszno.pl . 

 

2. POCZTA BALONOWA : 

a/. W dniu 8 września 2011 roku zorganizowano  w  Lesznie  POCZTĘ   BALONOWĄ          

z  okazji  XX  Balonowego  Pucharu  Leszna. Organizatorami poczty balonowej był: Leszczyński 

Klub Balonowy, Aeroklub Leszczyński, Centralna Szkoła Szybowcowa w Lesznie, Koło Miejskie 

Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie oraz Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Lesznie. 

Regulamin przewozu poczty balonowej zatwierdzony został przez Centralę Centrum Poczty 

Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 1 lipca 2011 roku.  

Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, 

krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie                     

z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno 

opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów         

w Lesznie, jak też bez nalepek. 

Łącznie przygotowano do przewozu balonem 916 przesyłek, w tym:  

- przesyłek poleconych 263 szt., z tego:  

- krajowych 247 szt., w tym 56 szt.  priorytetowych i 191 szt. ekonomicznych, 

- zagranicznych 16 szt., w tym 9 szt.  priorytetowych i 7 szt. ekonomicznych; 

- przesyłek zwykłych 653 szt., z tego: 

- krajowych 544 szt., w tym 84 szt. priorytetowe i 460 szt. ekonomicznych, 

- zagranicznych 109 szt., w tym 33 priorytetowe i 76 szt. ekonomicznych. 

Przesyłki zostały oznaczone numeratorem, ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem 

„XX Balonowy Puchar Leszna 07-11.09.2011 POCZTA BALONOWA 08.09.2011 LESZNO 1”,             

a przesyłki polecone dodatkowo oklejone okolicznościową podlepką do nalepki polecenia „R”              

z hasłem „64-100 Leszno 1 POCZTA BALONOWA”. 

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z kartą, którą naczelnik Urzędu 

Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska w obecności dyrektora Centrum Poczty Oddziału 

http://www.leszno.pl/
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Rejonowego w Lesznie Izabeli Urbaniak wydała upoważnionemu pilotowi balonu Ewie Prawickiej-

Linke.  

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych i odwołanych w tym dniu zawodów załoga 

balonu MRÓZ pod kierownictwem Bogdana Prawickiego podjęła decyzję o starcie i przewozie poczty 

balonowej z pilotem Ewa Prawicką-Linke i członkiem załogi Lechem Woźnym prezesem Koła 

Miejskiego PZF w Lesznie.  

Start balonu SP-BCM „Mróz” nastąpił o godzinie 10.45  z spod lasu w okolicach Henrykowa     

i Strzyżewic. Lądował ok. godz.11,50 na polach między Kąkolewem a Osieczną. 

Przewieziony ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego pilota balonu Ewę 

Prawicką-Linke do najbliższej miejsca lądowania balonu placówki pocztowej, którą był Urząd 

Pocztowy 64-113 Osieczna. 

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie 

datownikiem eksploatacyjnym z nazwą: OSIECZNA k. LESZNA 08.09.11.14, z inicjałami AE między 

dwoma gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: „PRZEWIEZIONO BALONEM SP-BCM 

„Mróz”, pilot: Ewa Prawicka–Linke, członek załogi: Lech Woźny”. 

Przesyłki po opracowaniu zostały przesłane do adresatów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło Miejskie PZF w Lesznie i Centrum Poczty 

Oddział Rejonowy w Lesznie:  

1. Nalepka okolicznościowa z widokiem ratusza miasta Leszna oraz holenderskiego miasta 

partnerskiego Deurne. Nalepki wydane w arkusikach po 4 szt., w nakładzie 2000 szt. 

przygotowane wg projektu Lecha Woźnego, opracowanie graficzne Agata Borowiec. 

2. Okolicznościowa podlepka do nalepki R wydana w ilości 500 szt. z hasłem „64-100 Leszno 

1 POCZTA BALONOWA” i rysunkiem przedstawiającym herb miasta Leszna  i balony.         

Na pustym polu umieszczano nalepkę polecenia „R” z kodem kreskowym.  

            Projekt podlepki przygotował Sławomir Tomków. 

      3. Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 500 szt. Projekt koperty    

       przygotował Lech Woźny, opracowanie graficzne Agata Borowiec.  

             Na kopercie umieszczono widok ratusza miasta Leszna i napis „Leszno, miasto partnerskie         

             Deurne” oraz ratusz miasta Deurne w Holandii z napisem „Deurne, miasto partnerskie    

             Leszno”  

           4.Okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 2000 szt. Projekt kartki   

       przygotował Lech Woźny, opracowanie graficzne Agata Borowiec.  

Na karcie umieszczono widok ratusza miasta Leszna i napisy „Leszno, miasto partnerskie Deurne” 

oraz ratusz miasta Deurne w Holandii z napisem „Deurne, miasto partnerskie Leszno”. 

Datownik okolicznościowy zaprojektowany przez Sławomira Tomków przedstawia napis:                 

„XX Balonowy Puchar Leszna 07-11.09.2011 POCZTA BALONOWA 08.09.2011 LESZNO 1 s.t.” 

 Opracowaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną 

zajmowali się: pracownicy Urzędu Pocztowego Leszno 1 asystent Katarzyna Henczak i naczelnik Ewa 

Kożuchowska; członkowie Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie:                  
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prezes Lech Woźny i skarbnik Tadeusz Posikata; Kierownik Działu Sprzedaży Usług Pocztowych        

i Detalicznych Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Lesznie Sławomir Tomków. 

Na specjalnie zorganizowanym stoisku filatelistycznym w dniu 7 września 2011 roku na 

terenie Centrum Konferencyjno Rekreacyjnego „Akwawit” w Lesznie podczas odprawy generalnej 

można było nabyć walory filatelistyczne wydane z okazji poczty balonowej i przekazać przesyłki do 

przewozu pocztą specjalną. 

Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się: filatelista Tadeusz Posikata oraz pracownik Poczty 

Polskiej S.A. Sławomir Tomków przy współpracy prezesa Koła Miejskiego PZF  Lecha Woźnego. 

Informacje medialne dotyczące Poczty Balonowej:  

Dziennik ABC, Panorama Leszczyńska, Radio ELKA, Telewizja Leszno, Filatelista nr 8. 

 

b/. W dniu 7 września 2012 roku zorganizowano  w  Lesznie  

 POCZTĘ   BALONOWĄ  z  okazji  60-lecia Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów        

w Lesznie. Organizatorami poczty balonowej był: Regionalny Dział Filatelistyki i Handlu  oraz  Region 

Sieci w Poznani, Leszczyński Klub Balonowy w Lesznie, Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów 

w Lesznie. 

Regulamin przewozu poczty balonowej zatwierdzony został przez Centralę Centrum Poczty 

Wydział Usług Filatelistycznych w dniu 14 czerwca 2012 roku.  

Do przewozu „Pocztą Balonową” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, 

krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie                   

z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno 

opatrzone specjalnymi nalepkami wydanymi przez Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów         

w Lesznie, jak też bez nalepek. 

 

Łącznie przygotowano do przewozu balonem 849 przesyłek, w tym:  

 - przesyłek poleconych 156 szt., z tego:  

- krajowych 152 szt., w tym 32 szt.  priorytetowych i 120 szt. ekonomicznych, 

- zagranicznych 6 szt., w tym 2 szt.  priorytetowych i 4 szt. ekonomicznych; 

 - przesyłek zwykłych 693 szt., z tego: 

- krajowych 595 szt., w tym 143 szt. priorytetowe i 452 szt. ekonomicznych, 

- zagranicznych 96 szt., w tym 20 priorytetowe i 76 szt. ekonomicznych. 

Przesyłki zostały oznaczone numeratorem, ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem 

„60 LAT KOŁA MIEJSKIEGO PZF W LESZNIE 07.09.2012 LESZNO 1”, a  listy polecone dodatkowo 

oklejone nalepką polecenia „R”. 

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową z kartą, którą naczelnik Urzędu 

Pocztowego nr 1 w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionemu członkowi załogi balonu 

Tadeuszowi Posikata. 

Pomimo trudnych warunków atmosferycznych i odwołanych w tym dniu startów załoga balonu MRÓZ 

pod kierownictwem Bogdana Prawickiego podjęła decyzję o starcie i przewozie poczty balonowej       

z pilotem Ewa Prawicką-Linke i członkiem załogi Tadeuszem Posikata.  
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Start balonu SP-BCM „Mróz” nastąpił o godzinie 7.15 z terenu Centrum Konferencji i Rekreacji 

„Akwawit” w Lesznie.  

Podczas odprawy poczty obecni byli: przedstawiciele Koła Miejskiego PZF w Lesznie: prezes 

Lech Woźny, sekretarz Janusz Jęsiak, delegacja filatelistów z Suhl/Niemcy oraz pracownicy Poczty 

Polskiej S.A.: Katarzyny Henczak z UP Leszno1 oraz Izabela Urbaniak i Sławomir Tomków z Regionu 

Sieci Sekcja Koordynacji Sprzedaży w Lesznie. 

Przewieziony ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego członka załogi 

Tadeusza Posikata do Urzędu Pocztowego 64-125 Poniec znajdującego się najbliżej miejsca 

lądowania balonu. 

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie 

datownikiem eksploatacyjnym z nazwą: PONIEC 07.09.12.11, z inicjałami AF między dwoma 

gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: „PRZEWIEZIONO BALONEM Mróz SP-BCM, pilot 

Ewa Prawicka–Linke, członek załogi Tadeusz Posikata”. 

Przesyłki po opracowaniu zostały przesłane do adresatów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło Miejskie PZF w Lesznie i Pocztę Polską S.A.:  

1. Nalepka okolicznościowa „POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW 60. lecie Koła PZF w Lesznie 

POCZTA BALONOWA – Leszno, 7 września 2012” wydane w arkusikach po 4 szt.,                

w nakładzie 1200 sztuk. Arkusz zawiera 2 nalepki z wizerunkiem  balonu SP-BZB Poznań       

z 15.06.1958 roku oraz 2 nalepki z wizerunkiem balonu Mróz na tle leszczyńskiego Ratusza. 

Nalepki przygotowane wg projektu: Lecha Woźnego opracowanie graficzne Agaty Borowiec. 

2. Karnet okolicznościowy w nakładzie 30 sztuk, zawierający wszystkie walory związane             

z pocztą balonową. 

3. Znaczek personalizowany w nakładzie 72 sztuk wydany w 9 arkuszach. Zamówiony przez 

Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie. 

4. Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 400 szt. Projekt koperty 

przygotował Lech Woźny.  

Na kopercie umieszczono napisy: „POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW 60. lecie Koła PZF      

w Lesznie; POCZTA BALONOWA; 7.09.2012” oraz  wizerunek balonu Mróz na tle 

leszczyńskiego rynku i logo PZF. 

5. Okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 1000 sztuk. Projekt kartki 

przygotował Lech Woźny  

Na karcie umieszczono napisy: „POLSKI ZWIĄZEK FILATELISTÓW 60. lecie Koła PZF                      

w Lesznie; POCZTA BALONOWA; 15.06.1958” oraz wizerunek balonu SP-BZB Poznań i logo miasta 

Leszna. 

 Autorami projektu datownika okolicznościowego byli: Sławomir Tomków i Lech Woźny. 

Datownik przedstawia napis: „60 LAT KOŁA MIEJSKIEGO PZF W LESZNIE 07.09.2012 LESZNO 1 

l.w s.t”. 

 Opracowaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną 

zajmowali się: pracownik Urzędu Pocztowego Leszno 1 asystent Katarzyna Henczak; członkowie Koła 
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Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie: prezes Lech Woźny i skarbnik Tadeusz 

Posikata; Sławomir Tomków z Regionu Sieci Sekcji Koordynacji Sprzedaży w Lesznie. 

Informacje medialne dotyczące Poczty Balonowej:  

Dziennik ABC, Czasopismo Panorama Leszczyńska, Czasopismo Filatelista nr 8,Radio ELKA 

Radio Merkury, Telewizja Leszno, www.leszno.pl, www.elka.pl , www.zgpzf.pl, www.tvleszno.pl, 

www.kzp. 

c/. W dniu 8 września 2014 roku w Lesznie zorganizowana została „Poczta Balonowa”      

z okazji 1. Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet. 

Organizatorami „Poczty Balonowej” byli: Biuro Marketingu i Filatelistyki, Regionalny 

Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Poczta Polska S.A. Region Sieci w Poznaniu, Urząd 

Pocztowy Leszno 1, Leszczyński Klub Balonowy w Lesznie oraz Komitet Organizacyjny Koło 

Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie. 

Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Marketingu i Filatelistyki w dniu 

04 czerwca 2014 roku.  

Do przewozu „Pocztą Balonową”” zostały dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne 

krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie                   

z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. 

Łącznie do przewozu balonem przygotowano 895  przesyłek w tym:  

-przesyłek poleconych:  59 szt. z czego: 

-przesyłek krajowych priorytetowych było 2szt,  

-przesyłek krajowych ekonomicznych 57 szt. 

-przesyłek zwykłych:  836szt. z czego: 

-przesyłek krajowych  było 775 szt.: 

 w tym: -priorytetowych  96 szt, 

    -ekonomicznych 679 szt. 

           -przesyłek zagranicznych było 61 szt.: 

w tym: -priorytetowych 59 szt.,  

 -ekonomicznych 2 szt.  

Przesyłki pocztowe zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem 

okolicznościowym z hasłem: „1. BALONOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET 08.09.2014 

LESZNO 1”, a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką polecenia „R”. 

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1      

w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionemu członkowi załogi  balonu Annie Plewa-Śróda  

Koordynatorowi ds. Filatelistyki  w Poznaniu 

Start balonu nastąpił z lotniska Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie o godzinie 18.32   

w towarzystwie drugiego balonu, którego załogę stanowili: pilot Jacek Bogdanowicz oraz redaktor 

telewizji TVN24 Marek Radziszewski. 

http://www.leszno.pl/
http://www.kzp/
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Odprawa poczty specjalnej odbyła się 8 września 2014r. w dniu rozpoczęcia 1.  Mistrzostw 

Świata Kobiet w Balonach na Ogrzane Powietrze. Patronat nad Mistrzostwami objęła Anna 

Komorowska I Dama RP.  

Podczas odprawy poczty obecni byli: przedstawiciele Koła PZF w Lesznie, przedstawiciel Koła PZF ze 

Śremu, pracownicy Poczty Polskiej S.A. z: UP Leszno1, Regionu Sieci Sekcja Koordynacji Sprzedaży 

w Lesznie oraz Biura Marketingu i Filatelistyki w Poznaniu. 

 Po wylądowaniu balonu o godz. 19.36 ładunek pocztowy został przekazany przez 

upoważnionego członka załogi Annę Plewa-Śróda do najbliższej miejsca lądowania balonu czynnej 

placówki pocztowej, którą był Urząd Pocztowy 63-900 Rawicz.  

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie 

datownikiem eksploatacyjnym z hasłem Rawicz 1 08.09.2014 i inicjałami AN między dwoma 

gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym o treści: ”PRZEWIEZIONO BALONEM Mróz SP-BWP pilot 

Bogdan Prawicki, członek załogi Anna Plewa-Śróda”. 

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez Koło PZF w Lesznie i Pocztę Polską S.A.:   

1. Spersonalizowane znaki opłaty pocztowej „Poczta Balonowa” z logo 1. Balonowych 

Mistrzostw Świata Kobiet wydane w nakładzie 495 sztuk w arkuszach po 9 szt. Znaczek  

przygotowany wg projektu artysty plastyka Wojciecha Akuszewskiego. 

2. Karnety okolicznościowe dwa wzory: jeden w liczbie 4 sztuki zawierający arkusz 

spersonalizowanego znaku opłaty pocztowej; drugi karnet w ilości 50 sztuk zawierający 

kartkę i kopertę z obiegu poczty balonowej. Autorem projektu karnetów jest Lech Woźny. 

3. Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 500 szt oraz 

okolicznościowa kartka beznominałowa wydana w nakładzie 1000 sztuk. Projekt koperty, 

kartki i datownika okolicznościowego przygotował Wojciech Akuszewski. 

Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną 

zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie prezes 

Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, członkowie: Mirosław Giertych i Czesław Jankowski oraz 

naczelnik UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska. 

Na specjalnie zorganizowanym przez UP Leszno 1  stoisku filatelistycznym w dniu 8 września 

2014 roku na Rynku w Lesznie można było uzyskać odcisk datownika okolicznościowego o treści      

„1. BALONOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA KOBIET 08.09.2014 LESZNO 1” oraz wysłać przesyłki 

pocztą specjalną. 

Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się pracownicy Poczty Polskiej S.A. Urzędu Pocztowego 

Leszno 1: Katarzyna Henczak, Marzena Kowalska  oraz Ewa Kożuchowska. 

 

Informacje medialne dotyczące Poczty Balonowej organizowanej 8 września 2014 roku      w Lesznie: Dziennik ABC, 

Czasopismo Panorama Leszczyńska, Radio ELKA.Radio Markury Poznań,Telewizja Leszno, Telewizja TVN 24, www.leszno.pl, 

www.zgpzf.pl,www.kzp.pl.  

 

 

 

 

http://www.leszno.pl/
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d/.  W dniu 2 października 2015 roku w Lesznie zorganizowana została „Poczta Balonowa”   

z okazji Jubileuszu 50 Lat Zespołu Szkół Technicznych   im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty  

w Lesznie. 

Organizatorami „Poczty Balonowej” byli: Biuro Marketingu i Filatelistyki, Regionalny 

Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Poczta Polska S.A. Region Sieci w Poznaniu, Urząd 

Pocztowy Leszno 1, Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie, 

Koło Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie i Leszczyński Klub Balonowy w Lesznie. 

Regulamin przewozu poczty zatwierdzony został przez Biuro Marketingu  i Filatelistyki w dniu 

19 czerwca 2015 roku.  

Łącznie do przewozu balonem przygotowano 529  przesyłek w tym:  

przesyłek poleconych:  52 szt. z czego: 

przesyłek krajowych priorytetowych były 4 szt.,  

przesyłek krajowych ekonomicznych 47 szt. 

przesyłek zwykłych:  477 szt. z czego: 

przesyłek krajowych  było 446 szt.: 

 w tym: -priorytetowych  49 szt., 

   -ekonomicznych 397 szt. 

          przesyłek zagranicznych priorytetowych było 31 szt. 

Przesyłki pocztowe zostały oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem 

okolicznościowym  z hasłem:  „50 Lat Zespołu Szkół Technicznych  im. 55 POZNAŃSKIEGO PUŁKU 

PIECHOTY 1965-2015  02.10.2015  LESZNO 1”, a listy polecone dodatkowo oklejone nalepką 

polecenia „R”. 

Po opracowaniu przesyłek sporządzono odsyłkę listową, którą naczelnik Urzędu Pocztowego nr 1      

w Lesznie Ewa Kożuchowska wydała upoważnionemu członkowi załogi balonu Lechowi Woźnemu 

Prezesowi Koła PZF w Lesznie celem przewiezienia ich Pocztą Balonową. 

Start balonu „Mróz” nastąpił z płyty stadionu im. Alfreda Smoczka w Lesznie  

o godzinie 17
10

. Uwaga : BALON PILOTOWAŁ ZBIGNIEW JAGODZIK, PILOT BALONOWY 

LESZCZYŃSKIEGO KLUBU BALONOWEGO 

Podczas odprawy poczty obecni byli: Przewodniczący Rady Miasta Leszna Sławomir Szczot, 

przedstawiciele Koła PZF w Lesznie, nauczyciele, absolwenci obecni na uroczystościach  50-lecia 

Zespołu Szkól Technicznych  z wicedyrektorem ZST w Lesznie Andrzejem Stężałym, pracownicy 

Poczty Polskiej S.A. z: UP Leszno1, Regionu Sieci Sekcja Sprzedaży i Sieci w Lesznie. 

 Przy bardzo słonecznej i bezwietrznej pogodzie lot balonu odbył się nad miastem Leszno.    

Po wylądowaniu balonu  o godz. 17
50

 ładunek pocztowy został przekazany przez upoważnionego 

członka załogi Lecha Woźnego do najbliższej miejsca lądowania balonu czynnej placówki pocztowej, 

którą był Urząd Pocztowy 64-110 Leszno2.  

W placówce pocztowej przesyłki podlegały dalszemu opracowywaniu poprzez ostemplowanie 

datownikiem eksploatacyjnym z hasłem „Leszno 2 02.10.2015” i inicjałami DJ między dwoma 

gwiazdkami oraz stemplem informacyjnym       o treści: ”PRZEWIEZIONO BALONEM Mróz SP-BWP 

pilot Bogdan Prawicki, członek załogi Lech Woźny”. 
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Opracowywaniem przesyłek filatelistycznych przeznaczonych do przewozu pocztą specjalną 

zajmowali się: asystent UP Leszno 1 Katarzyna Henczak, członkowie Koła PZF w Lesznie prezes 

Lech Woźny, skarbnik Tadeusz Posikata, oraz naczelnik  UP Leszno 1 Ewa Kożuchowska. 

 

                                    
ORGANIZACJI  POCZTY BALONOWEJ NA PŁYCIE STADIONU IM, ALFREDA SMOCZYKA W LESZNIE TOWARZYSZYLI M,IN.: PILOT SZYBOWCOWY 

JÓŻEF MŁOCEK, NACZELNIK POCZTY LESZNO 1 EWA KOŻUCHOWSKA, PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA LESZNA SŁAWOMIR SZCZOT, 

SKARBNIK KOŁA PZF W LESZNIE TADEUSZ POSIKATA. LICZNIE PRZYBYLI NAUCZYCIELE ZST W LESZNIE 

START BALONU „MRUZ”.  LOT NAD MIASTEM 

Na specjalnie zorganizowanym przez UP Leszno 1  stoisku filatelistycznym w dniu                  

2 października 2015 roku na terenie Zespołu Szkół Technicznych ul. G.Narutowicza 74a w Lesznie  

można było uzyskać odcisk datownika okolicznościowego o treści  „50 Lat Zespołu Szkół 

Technicznych im. 55 POZNAŃSKIEGO PUŁKU PIECHOTY  1965-2015   02.10.2015  LESZNO 1” 

oraz wysłać przesyłki pocztą specjalną. 

 

                            

Obsługą stoiska filatelistycznego zajmowali się pracownicy Poczty Polskiej S.A. Urzędu Pocztowego 

Leszno 1: Katarzyna Henczak  i Justyna Sobkowiak przy udziale Sławomira Tomków pracownika 

Regionu Sieci Sekcja Sprzedaży i Sieci   w Lesznie.. 

Informacje medialne dotyczące w/ wymienionych działań : 95. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Leszno 

oraz Poczty Balonowej organizowanej 2 października  2015 roku   w Lesznie:  

Dziennik ABC, Tygodnik Panorama Leszczyńska , Radio ELKA ,Telewizja Leszno, www.zgpzf.pl, www.kzp.pl ,  

www.zst-leszno.pl 

http://www.zgpzf.pl/
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III.  , ORGANIZACJA WYSTAW I POKAZÓW FILATELISTYCZNYCH 

 

a/.wystawa znaczków pocztowych, okolicznościowych medali poświęconych pamięci  

    papieża Jana Pawła II w salach Muzeum Okręgowego w Lesznie. Zbiory prezentowali członkowie 

Koła: Lech Woźny, Kazimierz Kucharzak, Sławomir Tomków, Roman Kycler, Mirosław Gertych, 

Tadeusz Posikata, oraz gościnnie Kol. Grzegorz Kaniewski. 

 

 
 

 



18 

 

b/. Okolicznościowa wystawa filatelistyczna z okazji odbywających się 

    33.Szybowcowych Mistrzostw Świata i 1. Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet. 

   w Lesznie zorganizowana przez Kolo PZF  w salach Muzeum Okręgowego                    

   w dniach od  27 lipca  do 14 września  2014 roku.   

           Temat: „Poczta szybowcowa i balonowa. 1958-2014 Leszno” 

Na wystawie prezentowano najlepsze zbiory w Polsce o tematyce „Poczty Szybowcowej”                      

i  „Poczty Balonowej” wielokrotnie wyróżniane i nagradzane . Zbiory prezentowali : Andrzej 

Jarzynkowski,/gościnnie/ Edmund Jankowski, Feliks Zielnik, Lech Woźny,  Piotr Kaczmarek, Jerzey 

Reich, Sławoir Tomków oraz „Kartki z kalendarza” w opracowaniu Andrzeja Giżyńskiego.  Zbiór 

ilustruje prace w dziedzinie filatelistyki tematycznej: „AREOFILATELISTYKI”- tzw.  POCZTY 

BALONOWEJ I SZYBOWCOWEJ, które są efektem pracy członków Koła PZF   w Lesznie    w   ponad    

60-leciu działalności. 

 Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zwiedzili ją także zawodnicy i goście w/w 

zawodów oraz filateliści miasta partnerskiego z Suh / Niemcy. 
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c/. 95. Ii 96. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  PRZEZ MIASTO LESZNO 

 

              
 

 

 
           Archiwum Państwowe w Lesznie i Muzeum Okręgowe w Lesznie na okolicznościowej wystawie zaprezentowały wiele 

cennych materiałów. Na wystawie były prezentowane dokumenty i zdjęcia przedstawiające przebieg Powstania Wielkopolskiego 

na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski, a także materiały archiwalne związane z odzyskaniem przez Leszno 

niepodległości w roku 1920.   

 Filateliści przedstawili pocztę polową -wybrane listy , karty pocztowe z okresu Powstania Wielkopolskiego oraz okolicznościowe 

przesyłki znaczące rocznice odzyskania niepodległości wprowadzone do obiegu pocztowego przez Koło PZF w Lesznie                

i „Solidarność” w Lesznie. Zbiory prezentowali kol. :Edmund Jankowski, Lech Woźny i Jerzy Reich, Kazimierz Kucharzak.  

         Wystawa była  czynna  w dniach od 17 do31 stycznia 2015r. . 
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     DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA: 

 

a/. Koło PZF w Lesznie zgłosiło 3 zbiory zatwierdzone przez Okręgową  Komisję   Wystaw   

     ZOW PZF w Poznaniu na : 

    „XXXI Ogólnopolską Wystawę    Filatelistyczną  „ WARSZAWA 2014” 

       Warszawa, 12-19 października 2014 r. 

                 -w klasie HISTORIA POCZTY : 

      1.      Edmund Jankowski 
„Wielkopolska – Zarys Historii Poczty” 

            2.       Lech Woźny 
„ Leszno- Zarys Historii Poczty”. 

                  -w klasie ZNAKÓW FISKALNYCH: 

                  3.        Edmund Jankowski 

  „Lokalne opłaty fiskalne na papierach stemplowych w dobrach      

                        Sułkowskich”. 

Sąd Konkursowy wysoko ocenił wystawiane zbiory, przyznał następujące wyróżnienia: 

Ad.1. Edmund Jankowski duży pozłacany „DPZ”. 

Ad.2. Lech Woźny pozłacany „PZ”. 

Ad.3. Edmund Jankowski złoty „Z” 

 

b/. 02.06-04.06.2011 r. Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Głogów 2011". 

wystawiał kol. Mirosław Gertych „Zarys historii Poczty w Osiecznej k. Leszna 1823-

1920” -zbiór nagrodzony medalem srebrnym./S/. 

 

c/.02-09.06.012 Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Gostyń 2012-50 lat Koła PZF                  

    w Gostyniu.” 

 Wystawiali kol.: 

1. Feliks Zielnik - wystawiając zbiór „Poczta Balonowa w Polsce 1926-2016 roku.” 

zbiór nagrodzony dużym medalem srebrnym ./DS./. 

2. Mirosław Gertych –  

 

d/. Okolicznościowa wystawa w Gostyniu w dniach od 22.11.do 15.12. 2014r.. 

Temat: Filatelistyka –moje hoby”. 

       Koło PZF w Lesznie reprezentował kol. Mirosław Gertych wystawiając dwa zbiory: 

1. „Przesyłki pocztowe stosowane w Gostynia na   przełomie VIII i XIX wieku.” 

2. „ Jak Wacław Boratyński rozpętał polsko-niemiecką wojnę znaczkową.” 

 

e/. 12.06 - 14.06.2015 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Głogów 2015" 

 wystawiał kol. Mirosław Gertych „Przesyłki pocztowe w Gostyniu wXVII i XIX w” -

zbiór nagrodzony medalem srebrnym./S/. 

 

f/.- 21.10 - 24.10.2015 Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Żołnierz polski podczas II wojny 

światowej” – Koszalin 2015 

wystawiał kol. Mirosław Gertych „Przesyłki pocztowe w Gostyniu wXVII i XIX w” -

zbiór nagrodzony medalem pozłacanym./PZ/. 

 

g/.- 04.11 - 08.11.2015 Krajowa Wystawa Filatelistyczna "100 lat Poczty Miejskiej                    

w Warszawie" 

wystawiał kol. Mirosław Gertych „Zarys historii poczty w Osiecznej” – 

zbiór nagrodzony medalem srebrnym./S/. 

 

http://www.zgpzf.pl/news.php?readmore=2128&ni=0
http://www.zgpzf.pl/news.php?readmore=2127&ni=1
http://www.zgpzf.pl/news.php?readmore=2127&ni=1
http://www.zgpzf.pl/news.php?readmore=2215&ni=0
http://www.zgpzf.pl/news.php?readmore=2215&ni=0
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IV.  WYDAWNICTWA KOŁA Z OKAZJI ROCZNIC ORAZ RÓŻNYCH WYARZEŃ KULTURALNYCH    

I SOPRTOWYCH ZWIĄZANYCH Z MIASTEM LESZNO ORAZ WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI 

ORGANIZACJAMI  : /karty pocztowe, koperty, znaczki personalizowane- „Mój znaczek”, datowniki okolicznościowe/. 
 

Inicjatywy członków Koła w 2011 roku 
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Karnet w nakładzie 40 szt. 

 

 

 

 

 

Inicjatywy członków Koła w 2012 roku  

 

                                                                                    

Datownik okolicznościowy 
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Karty pocztowe 2 wzory w nakładzie po 2000 szt. 
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Walory „Poczty szybowcowej” z okazji 60.lat Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie 
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Walory „Poczty Balonowej” z okazji 60.lat Koła PZF w Lesznie 
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Walory „Poczty Balonowej” z okazji 60.lat Koła PZF w Lesznie 
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Okolicznościowy karnet zawierający wydawnictwa filatelistyczne Koła PZF w Lesznie z okazji  

Jubileuszu 60.lat Koła PZF w Lesznie /nakład 30 szt./ 
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Walory wydane z okazji IV Mistrzostw Świata w Kręglach organizowanych w Lesznie 

 i 100. Lat KS „POLONIA 1912” / 6 szt. kart pocztowych tematycznie związanych z aktualnie uprawianymi 

dyscyplinami sportowymi w klubie: „POLONIA 1912 Leszno”, piłka nożna, piłka koszykowa, szermierka, boks, 

kręgle . 
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Inicjatywy członków Koła w 2013 roku  

 

                                      

           

 
Kartka pocztowa z okazji 150. Rocznicy Powstania Styczniowego. 
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Kartka pocztowa z okazji 330-lecia połączenia pocztowego Poznań- Leszno- Wrocław. 

 

 

 
 

Kartka pocztowa ,gumowy kasownik z okazji PIKNIKU SZYBOWCOWEGO w 2013 r. 
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Kartka pocztowa z okazji odbywających się  8. Szybowcowych Mistrzostw Świata w 2013 r. w Lesznie 

 

Inicjatywy członków Koła w 2014 roku –OKOLICZNOŚCIOWE KARNETY 
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 Nakład 30 szt. 

 

                          
                         Nakład 60 szt. 
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Nakład 30 szt. 
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Nakład 60 szt. 
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Inicjatywy członków Koła w 2015 roku.  

a. Z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Miasto Leszno. 

-17 STYCZNIA 2015 ROKU W 95.ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ MIASTO LESZNO 

Koło Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie nie daje zapomnieć     o swej działalności po raz 

kolejny wpisuje się do historii polskiej i światowej filatelistyki. 

Z okazji  95. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ MIASTO LESZNO    Koło PZF w 

Lesznie  we współpracy z Wydziałem Kultury i Sportu UM w Lesznie i Pocztą Polską S.A. wydało  specjalne 

znaczki spersonalizowane w nakładzie 909 sztuk                  (w 101 arkuszach po  9 szt.). 

 

 
 

Ponadto Poczta Polska S.A. na wniosek Koła PZF wprowadziła karty pocztowe beznominałowe             

w nakładzie  1000 sztuk,/ w obiegu pocztowym od 17 grudnia 2014r./   

 

 

                
 

                Projekty w/w walorów wykonał Lech Woźny .  

 

W dniu 17.01.2015r. Poczta Polska S.A. Leszno1.  wprowadza  okolicznościowy stempel.  
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Projekt wykonał Sławomir Tomków.  

 

 

Koło PZF w Lesznie wydało także w ograniczonym nakładzie karnety zawierające w/w znaki pocztowe. 
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W dniu 17 stycznia 2015 roku w Leszczyńskim Ratuszu o godz.11.00 odbyła się 

uroczysta prezentacja w/w walorów filatelistycznych i prezentowany znaczek spersonalizowany 

został oficjalne wprowadzony do obiegu pocztowego. 

Okolicznościowy referat wygłosił dr Eugeniusz Śliwiński. 

W godz.10.00 do 17.00  w salach Ratusza czynne było stoisko Poczty Polskiej Leszno 1.              

w/w walory pocztowe można było  kupić, wysłać znajomym . 

                   

b.-70 lat powojennego bibliotekarstwa publicznego w Lesznie 1945-2015. 

 Poczta Polska S.A. na wniosek MBP w Lesznie i Koła PZF wprowadziła karty pocztowe 

beznominałowe w nakładzie  500 sztuk,/ w obiegu pocztowym od 17 grudnia 2014r. / Wg projektu      

Izabeli Topczewskiej/. 
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c.- Poznańskie Sympozjum Filatelistyczne w Porażynie.  

     Temat: „Poczta w Prusach i na terenach byłego zaboru pruskiego” 

 

Poczta Polska S.A. na wniosek ZOW FZF wprowadziła karty pocztowe beznominałowe   w nakładzie  

500 sztuk,/ w obiegu pocztowym od 17 grudnia 2014r./  

Wg projektu kol. Macieja Kandulskiego w opracowaniu graficznym kol. Sławomira Tomków 

 

 

                                      

          
 

 

 

 

Ponadto Poczta Polska z w/w okazji stosowała okolicznościowy kasownik wg projektu kol. Sławomira Tomków. 

 /w/w walory opracowane  we współpracy z kol. Kol. Maciejem Kandulskim i Lechem Woźnym/ 
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d.-50 lat ZESPOŁU SZKOŁ TECHNICZNYCH 

Wydawnictwa okolicznościowe wydane przez  Pocztę Polską S.A na wniosek Koła :   

-Okolicznościowa koperta beznominałowa wydana w nakładzie 500 szt. oraz okolicznościowa kartka 

beznominałowa wydana w nakładzie 1500 szt.    Projekt koperty, kartki opracował b. nauczyciel w/w zespołu 

szkół Tadeusz Mizuro a datownika okolicznościowego Sławomir Tomków /absolwent w/w zespołu szkół/.  Koszty 

wykonania datownika pokrył kol. Lech Woźny,absolwent i b. nauczyciel w/w zespołu szkól. 

 

                                                     

                                     Datownik okolicznościowy 

 

 „MÓJ ZNACZEK” nakład  909 szt. 

 

 

Karta pocztowa. 
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Koperta okolicznościowa.                                         

-Walory okolicznościowe wydane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Zespołu Szkół Technicznych    

w Lesznie w formie cegiełek - Karnet okolicznościowy  zawierający jeden znaczek opłaty pocztowej „Mój 

Znaczek” oraz kartkę  i kopertę beznominałową na rzecz statutowej działalności stowarzyszenia . 

- Mój Znaczek - znak opłaty pocztowej, służący do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej świadczonej przez 

Pocztę Polska SA zawierający informacje umożliwiające identyfikację operatora pocztowego oraz informację       

o wysokości opłaty za usługę pocztową wyrażoną w formie masy  i kategorii przesyłki pocztowej oraz 

nadrukowany projekt graficzny, którym był budynek szkoły – wydany został  w 101 arkuszach   po 9 sztuk każdy.  

 

v..SPOTKANIA INTEGRACYJNE-OKOLICZNOŚCIOWE: 

      - SPOTKANIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE I DZIEŃ ZNACZKA. 

                                                          

                   Wszyscy uczestnicy spotkania 15.10.2015 r. „Dzień Znaczka” otrzymali na pamiątkę w/w    

            „ADRES”.Goście otrzymali w/w „ADRES” ze zmienionym tekstem „…wszystkim przyjaciołom                   

            i sympatykom filatelistyki….” 

            - w trakcie spotkania przedstawiono prezentację „DZIEŃ ZNACZKA POCZTOWEGO- LUDZIE  

            LISTY   PISZĄ”  /Składającą się z 58 slajdów/. 

 

Decyzją Zarządu Głównego PZF na wniosek Zarządu Koła PZF w Lesznie w uznaniu zasług w 

popularyzacji kolekcjonerstwa filatelistyki oraz pracy na rzecz PZF wyróżniono : Złotą Odznaką Feliksa 

Zielnika, Srebrną Odznaką Ewę Kożuchowską, Brązową Odznaką: Katarzynę Henczak, Sławomira 

Tomków i Dariusza Bartlewicza. 
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w/w pamiątkowy „adres” otrzymali członkowie Koła i goście uczestniczący w spotkaniu. 

/dla gości w nieco zmienionym tekście „…wszystkim sympatykom i przyjaciołom filatelistyki 

 za życzliwość i okazywaną pomoc w realizacji naszej pasji…”/. 
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VI,  Kluby zainteresowań, działalność edukacyjno-szkoleniowa:  

 

Członkowie naszego Koła: Janusz Jęsiak i Ryszard Sobkowiak aktywnie uczestniczą w pracach 

Klubu „TEMATICA” działającego przy Okręgu Wlkp. PZF w Poznaniu. 

Kol. Jerzy Rejch jest członkiem Komisji „AREOFILATELISTYKI”  przy ZG PZF. 

Na spotkaniach „czwartkowych” Koła PZF w Lesznie przekazują informacje na temat nowości 

filatelistycznych, trendów w filatelistyce oraz sposobu opracowywania zbiorów. Wiele uwag            

i doświadczeń udało się przenieść do budowy nowych eksponatów. Co zaowocowało 

otrzymaniem wysokich wyróżnień za prezentowane zbiory  na wystawach. 

 
VII.      Współpraca z zagranicą: 

DZIAŁANIA ZWIAZANE Z ROZWIJANIEM KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIEDZY SPOŁECZNOŚCIAMI I MIAST 

PARTNERSKICH : LESZNA I SUHL /NIEMCY/ 

 

Współpraca filatelistów miast partnerskich Leszna i Suhl datuje się od roku 1994, kiedy to   

podpisano umowę partnerską między miastami. Współpraca zaowocowała organizacją wielu 

wspólnych wystaw, pokazów filatelistycznych i opracowań m.in. okolicznościowych wydawnictw  

stempli pocztowych podkreślających ważne dla miast wydarzenia historyczne ,karty pocztowe tzw. 

beznominałowe  

 

1..SPOTKANIE FILATELISTÓW LESZNA I SUHL W LESZNIE , 

 w okresie od 17.08.2011 r. do 20.08.2011 r. 

       W ostatnich latach nastąpiły znaczne zmiany we władzach organizacji filatelistów w Suhl               

i w Lesznie. 

Planowana wizyta ma na celu  określenie kierunków  współpracy na najbliższe lata ,a także 

nawiązanie przyjacielskich relacji miedzy filatelistami. 

       W programie pobytu : 

- spotkanie robocze z nowymi władzami Filatelistów Leszna, 

- prezentacja materiałów filatelistycznych w ujęciu historycznym z dotychczasowej współpracy, 

- udział merytoryczny w dyskusji, prezentacja nowych rozwiązań-sposobów prezentacji zbiorów.   

 

             2. SPOTKANIE FILATELISTÓW LESZNA I SUHL W LESZNIE W OKRESIE   w okresie 

 OD 09 DO 12.09 2012 r. 

I etap przygotowawczy: 
- wymiana korespondencji między Thuringer Brifmarkensammlerverein Suhl 1927 a Kołem PZF          

w Lesznie( grudzień 2011 - wrzesień 2012) pozwoliła na uszczegółowienie programu i dobre 

przygotowanie wizyty filatelistów  z Suhl i organizacę Jubileuszu Kola PZF w Lesznie.  

Dużą pomoc organizacyjno-administracyjną uzyskaliśmy od Regionalnej Izby Przemysłowo-handlowej 

w Lesznie. 

 Do prezentacji przygotowano zbiory: 

-w klasie filatelistyki tradycyjnej, zbiory:- Leszno, Wschowa, Osieczna, Rydzyna 

                                                                p.t.„ Zarys Historii Poczty” 

                                                               -Wielkopolska, p.t. „Zarys Historii Poczty” 

W klasie filatelistyki tematycznej zbiory: 

                                                   - 60-lecie Koła PZF w Lesznie „Kartki z Kalendarza” 
                                                   -  Mikołaj Kopernik w filatelistyce, 
                                                   - Jan Paweł II „Pielgrzym” 
                                                   - Boże Narodzenie na znakach pocztowych, 
                                                   - korespondencja Oficerów Polskich internowanych  
                                                     w  niemieckich obozach oficerskich, 
                                                   - Korespondencja Polskich Jeńców Wojennych internowanych  
                                                     w  niemieckich obozach dla szeregowych i podoficerów. 
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                                                   - Plebiscyty, 
                                                   - Znaki skarbowe i fiskalne, 
                                                   - Motoryzacja, 
                                                   - Boratyński- projektant znaków pocztowych, i inne 
 

 Ponadto przygotowaliśmy:            

 Prezentację multimedialną p.t. „150 lat pierwszego polskiego znaczka pocztowego”  

 oraz pt. „Ludzie Listy piszą” obrazującą w układzie historycznym rozwój poczty. 

Opracowanie graficzne z zachowaniem nowych trendów w filatelistyce, tłumaczenia Koło PZF             

w Lesznie -wystawcy wykonali wspólnie z Biurem Marketingowo –Konsultingowym Lech Woźny            

w Lesznie i Drukarnią  Zakładem Pieczątkarskim W. Dolacinski . 

Ustalono także, iż wszyscy członkowie Koła uczestniczą w roli gospodarza organizacji Jubileuszu    

60-lecia i wizyty delegacji z Suhl co umożliwiło w pełni merytorycznie realizować program wizyty                 

i równomiernie rozłożyć poniesione koszty 

(oficjalna wymiana korespondencji oraz imienny sklad delegacji stanowią zał.nr 5  i nr 6  do sprawozdania ZOW PZF.) 

II etap pobyt delegacji Suhl w Lesznie 

           W dniach od 6 do 9 września 2012 roku  Filateliści z Suhl w ramach partnerskiej współpracy 

miast Leszna i Suhl uczestniczyli w uroczystościach Jubileuszowych z okazji 60-lecia Kola PZF          

w Lesznie. 
                    (ksero: program stanowi zał. nr 2 , informacje prasowe i inne wydawnictwa zał. 7   do sprawozdania). 

            Członkowie Koła i delegacji wykazali się bardzo dużą aktywnością uczestnicząc we wszystkich 

punktach programu , spotkaniach bilateralnych w Lesznie i Kargowej 

 n.t. ”Filatelistyka naszych czasów”, dyskusjach-filatelistyka przez cyfrowy świat znaków pocztowych, 

sztuka w miniaturze, itp.  

           Członkowie Koła promowali polskie znaki pocztowe, prezentowali  zbiory ,  dorobek  

leszczyńskich filatelistów i promowali miasto i region leszczyński. 

           W trakcie roboczych spotkań omawiano zakres współpracy na lata 2012-2015 zwracając 

uwagę na dwie ważne daty przypadające w tym okresie: 60 lecie Koła PZF(2012r.) w Lesznie  

i 20 lat partnerskiej współpracy filatelistów Leszna i Suhl (2014r.). 

    Filateliści Suhl zapraszają filatelistów Leszna do Suhl w 2013 r.  a  Filateliści Leszna zaprosili 

filatelistów Suhl do złożenia roboczej wizyty w Lesznie   w 2014 r. / m.in. z okazji Mistrzostw Świata   

w szybownictwie i planom organizacji   przewozu poczty szybowcem tzw. „Pocztę Szybowcową” przez 

leszczyńskich  filatelistów/. 

              Zaproszenia zostały przyjęte.    Szczegóły zostały określone w drodze korespondencyjnej. 

     Pierwsze robocze spotkanie odbyło się w godzinach popołudniowych w dniu 06.09.2012r. 

           W trakcie spotkań dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane  walory filatelistyczne 

wydawane przez Koło PZF w Lesznie m.in. z okazji: Jubileuszu 450-lecia Leszna, 325 lat powołania 

Poczty Polskiej w Lesznie, w tym medal okolicznościowy, specjalnej poczty szybowcowej, balonowej. 

Sterowcowej oraz 60-lecia koła. Walory te zdobią dziś klasery filatelistów na całym świecie.  

          Szczególną uwagę zwracano na  Karnety ze znakami pocztowymi wydane przez Pocztę Polską 

i Koło PZF w Lesznie. 

           Wysoka ocena kontaktów filatelistów Leszna i Suhl co podkreślano w dyskusjach zaowocowała 

zaproszeniem Kierownictw Krajowych Związków Filatelistów Polski i Niemiec skierowanym do Koła 

PZF Leszna do udziału w Sympozjum na temat współpracy partnerskiej filatelistów  Polskich                

i Niemiec. 

 

Sympozjum na temat współpracy filatelistów Niemiec i Polski, które odbyło się   

24 września   2010r. we Frankfurcie nad Odrą na Uniwersytecie Viadrina . 

Koło Miejskie PZF reprezentowali : Edmund Jankowski i Lech Woźny. E. Jankowski wygłosił referat na 

temat współpracy filatelistów Leszna- Suhl. 
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Referaty wygłaszane w trakcie Sympozjum wydane zostały drukiem oraz szeroko były komentowane 

w prasie filatelistycznej obu krajów.  

W drugim dniu 7.IX 2012. goście uczestniczyli w organizacji przewozu poczty balonem tzw. 

„Poczty Balonowej”. 

Start balonu „MRÓZ” z pocztą nastąpił ok. godz.7,00 z terenów przy Hotelu „Akwawit  

a lądował w okolicach Poniec. 

 
                      ( sprawozdanie z organizacji przewozu poczty tzw. „POCZTY BALONOWEJ” przedstawiono wyżej). 

Następnie w godzinach popołudniowych goście uczestniczyli w uroczystościach  Jubileuszu 

Koła PZF w Lesznie. 

          W dniu 8.IX.2012r zorganizowaliśmy wyjazd do Kargowej na Międzynarodową Wystawę 

Filatelistyczną „Polska – Niemcy” oraz wycieczkę krajoznawczą po ziemi leszczyńskiej. 

          W godz. popołudniowych i  wieczornych goście uczestniczyli w imprezach organizowanych       

w Lesznie pt. „Powrót Króla”   
                   ( program pobytu stanowi zal.nr 1 i 2  oraz,informacje w prasie lokalnej i TV  zal   do sprawozdania dot. Wymiany 

przedłożonego w ZOW PZF ) 

          W dniu 9.IX. 2012r. kontynuowaliśmy dyskusje na temat nowych trendów w filatelistyce oraz  

zwiedzanie miasta i okolic. 

W godz. południowych wizyta została zakończona. 

 

 

            3.  Wymiana bilateralna, prezentacja zbiorów i materiałów filatelistycznych m.in.dot. 

współpracy  Miast   Partnerskich  udział w pokazach filatelistycznych   i UROCZYSTOŚCIACH   

ZWIAZANYCH      z 113 DEUTSHE  PHILATELISTISTENTAG des BDPh e V. vom 13 do16   września 

2013 roku w Suhl , w Meningen i Oefershausen w okresie od 13 do 16 września 2013 roku 

           Program spotkań roboczych z filatelistami , władzami , udział w sympozjum , prezentacja 

zbiorów-wystawa, spotkania towarzyskie umożliwiły nam promowanie polskiej i regionalnej filatelistyki 

na forum międzynarodowym, zaprezentować dorobek leszczyńskiej filatelistyki oraz promować miasto 

Leszno ( markę „Rozwiń Skrzydła”) i region leszczyński. 

           W trakcie roboczych spotkań omawiano zakres współpracy na lata 2014-2015 zwracając 

uwagę na ważną datę przypadającą w tym okresie:  „20 lat” partnerskiej współpracy filatelistów 

Leszna  i Suhl oraz organizację w Lesznie przewozu poczty szybowcem z okazji Szybowcowych 

Mistrzostw Świata  i balonem z okazji I Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet w 2014r.  

      / Filateliści z Suhl /Turyngii/  planują zorganizować przyjazd do Leszna z w/w okazji w liczbie ok. 

50 osób/. Szczegóły programu pobytu filatelistów zostaną opracowane do końca br. /  
(ogólny program 113 Dni Niemieckiej Filatelistyki zał. nr 1 a foto serwis zał. nr 2  do sprawozdania w ZOW PZF) 

        Udział przedstawiciela  Poczty Polskiej CP o/Leszno w składzie delegacji wzmocnił nasz udział 

merytorycznie w zakresie planów emisyjnych znaczków poczty polskiej, kart bez nominałowych            

i wzbogacił nas o bardzo bogaty materiał filatelistyczny wydawany przez Pocztę Polską .(karnety 

znaczków ). 

Organizatorzy wzbogacili program pobytu naszej delegacji o zwiedzenie Kopalni Soli w Merkers. 

       Materiały promocyjno-reklamowe miasta i regionu leszczyńskiego pozwoliły nam na lepszą 

promocję regionu leszczyńskiego w spotkaniach roboczych z władzami organizacji filatelistów okręgu 

Turyngii. 

I etap przygotowawczy: 
- wymiana korespondencji między Thuringer Brifmarkensammlerverein Suhl 1927 a Kołem PZF          

w Lesznie( luty-sierpień 2013r.) pozwoliła na uszczegółowienie programu i dobre przygotowanie się do 

uczestnictwa leszczyńskiej delegacji w wystawie i dniach filatelistyki  w Suhl. 
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Do prezentacji przygotowano zbiory: 

-w klasie filatelistyki tradycyjnej- Leszno- Zarys Historii Poczty, Papież Jan Paweł II, 

W klasie filatelistyki tematycznej- Mikołaj Kopernik w filatelistyce, 

                                                   - Boże Narodzenie na znakach pocztowych, 

                                                   - Geologia, praca, ochrona środowiska, 

                                                   - Ptaki drapieżne, 

                                                   - korespondencja Oficerów Polskich internowanych  

                                                      w niemieckich obozach oficerskich, 

                                                   - Korespondencja Polskich Jeńców Wojennych internowanych                   

                                                     w   niemieckich obozach dla szeregowych i podoficerów. 

             Prezentacja multimedialna p.t.”150 lat pierwszego polskiego znaczka pocztowego”. 

oraz „60-lecie Koła PZF w Lesznie „ 

Opracowanie graficzne z zachowaniem nowych trendów w filatelistyce, tłumaczenia Koło PZF             

w Lesznie -wystawcy zlecili Biuru Marketingowo –Konsultingowemu Lech Woźny w Lesznie. 

Ustalono także skład imienny członków delegacji umożliwiającej w pełni merytorycznie realizować 

program wizyty. Lech Woźny, Tadeusz Posikata, Ryszard Sobkowiak i Sławomir Tomków. 

( wymiana korespondencji  stanowi zał. nr 4  i nr 5   do sprawozdania ZOW PZF.) 

II etap pobyt w Suhl: 

           W dniach od 13 do 16. 09. 2013r. roku leszczyńscy Filateliści w ramach partnerskiej 

współpracy miast Leszna  Suhl uczestniczyli w uroczystościach 113 Niemieckich Dniach Filatelistyki. 

Współpraca filatelistów Leszna i Suhl trwa od 1994 roku. 
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Trzecia „poczta kozia Rhön” 
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Propozycja programu wizyty polskich przyjaciół-kolekcjonerów z Leszna 13.09.-16.09.2013 

Nocleg ze śniadaniem: 
Restauracja „Zur Post” w 98634 Hümpfershausen, Dorfstr. 3 (zał. prospekt) 

Piątek, 13.9.2013 

Do godz. 16.00 Dojazd bezpośrednio do 98634 Oepfershausen do „Czarnego zamku” („Schwarzer Schloss”), 
Beckengasse 47 
Przywitanie małym poczęstunkiem, na zakończenie wyłożenie eksponatów 
Załączono formularz zgłoszeniowy dla klasy otwartej 
Miejsce: zamek, sala 

18.30 Kolacja w „Czarnym zamku”, 1. piętro, dawna hala targowa 
19.30 Przywitanie szampanem gości z Tyrolu Pd. i Polski oraz wystawców i zaproszonych gości przez 

burmistrza i radnych gminy Oepfershausen 
Wieczorem Wykład 

Jürgen Holzhausen / Fascynacja Rhön 
Miejsce: dziedziniec zamkowy, w razie deszczu hala targowa 

Sobota, 14.9.2013 
8.00 Śniadanie w restauracji „Zur Post” 
9.00 Związek Filatelistów Meiningen 

Otwarcie specjalnej filii poczty przez grupę z Hanau (Poczta Niemiecka)– otwarte do godz. 17.00 
Będą przystawiane 2 specjalne stemple (zob. wyżej) 
Miejsce: zamek 

10.00-11.00 Otwarcie wystawy znaczków na temat „Sztuka i natura” z równoczesną prezentacją 
spersonalizowanego znaczka Poczty Austriackiej na pow. temat. 
Możliwa mała przekąska. 
Miejsce: zamek, sala 

12.00 Wyjazd do Merkers ze zwiedzaniem kopalni przygodowej 
Wspólnie z przyjaciółmi z Tyrolu 
lub dalsze korzystanie z programu oficjalnego do godz. 15.00 

13.00 Rezerwat biosfery  
Otwarcie wystawy portali interaktywnych rezerwatów biosfery w Turyngii 
Miejsce: hala targowa 

13.00-15.00 Wędrówka śladami ziół 
Miejsce: okolice Oepfershausen 

14.00-16.00 Wędrówka geologiczna 
Miejsce: okolice 

15.00 Przedstawienie dwu- i czteroosobowego bobsleja z Oberhofu 
Godzina autografów 

19.00 Uroczysty wieczór zorganizowany przez Związek Filatelistyczny z Meiningen z podaniem wyników 
wystawy 
Miejsce: zamek, sala 

Niedziela, 15.9.2013 
8.00 Śniadanie w restauracji „Zur Post” 
9.00-17.00 Specjalna filia poczty wystawiona przez ekipę z Hanau i wystawa znaczków na temat „Sztuka i 

natura” 
Miejsce: zamek, sala 

9.00-17.00 Wielka giełda znaczków w Sali zamku 
Bezpłatna możliwość udziału dla naszych polskich przyjaciół-kolekcjonerów 

9.30-10.30 Msza św. ewangelicka w lokalnym dialekcie 
Miejsce: kościół Oepfershausen 

10.00 Otwarcie jarmarku sztuki i rzemiosła 
Miejsce: dziedziniec zamkowy 

10.00 Otwarcie „Dnia znaczka” zorganizowanego przez Związek filatelistów landu Turyngia 
Powitanie przez „Jana von Gutenberga” 
Miejsce: hala targowa 1. piętro 

11.00 Przyjęcie w galerii (?) z okazji 20-lecia istnienia 
Ocena wystawy / pani Seele 
Poczęstunek dla naszych polskich przyjaciół-kolekcjonerów 
Miejsce: galeria 

13.00 Trzecia poczta kozia Rhön 
Wysyłka specjalnej poczty z galerii do specjalnej filii poczty w zamku 

14.00-18.00 „Święto jesieni” galerii 
Miejsce: galeria / Blumenburgplatz i w miejscowości 

19.00 Kolacja w „Czarnym zamku” 1. Miejsce dawna hala targowa 
Wspólny wieczorek i pożegnanie 

Poniedziałek, 16.9.2013 

8.00 Śniadanie w restauracji „Zur Post” . Wyjazd do Leszna  

(Tłumaczenie z j.niemieckiego – M.Urbaniak / WPiR-UML). 
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           Wszyscy członkowie delegacji wykazali się bardzo dużą aktywnością uczestnicząc we 

wszystkich punktach programu:  

Ponadto w dyskusjach n. t. ”Filatelistyka naszych czasów”, dyskusjach-filatelistyka przez cyfrowy świat 

znaków pocztowych, sztuka w miniaturze, itp.   Członkowie promowali polskie znaki pocztowe, 

prezentowali  zbiory ,  dorobek leszczyńskich filatelistów i promowali miasto i region leszczyński. 

           W trakcie roboczych spotkań omawiano zakres współpracy na lata 2014-2015 zwracając 

uwagę na ważną datę przypadającą w tym okresie:  20 lat partnerskiej współpracy filatelistów Leszna  

i Suhl oraz organizację w Lesznie przewozu poczty szybowcem z okazji Szybowcowych Mistrzostw 

Świata  i balonem z okazji I Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet w 2014r. 

            Filateliści Leszna zaprosili filatelistów Suhl do złożenia roboczej wizyty w Lesznie  

w 2014r. Zaproszenie zostało przyjęte.           

           W Trakcie spotkań dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane  walory filatelistyczne 

wydawane przez Koło PZF w Lesznie m.in. z okazji: Jubileuszu 450-lecia Leszna, 325 lat powołania 

Poczty Polskiej w Lesznie, w tym medal okolicznościowy, specjalnej poczty szybowcowej, balonowej. 

Sterowcowej oraz wydawnictwa z okazji 60-lecia Koła PZF w Lesznie. 

Walory te zdobią dziś klasery filatelistów na całym świecie.  

         .Szczególną uwagę zwracano na  Karnety ze znakami pocztowymi wydane przez Pocztę Polską. 

 

         4.  W dniach od 11 do 15 września 2014 roku  Filateliści z Suhl i Meingen    w ramach 

partnerskiej współpracy miast Leszna i Suhl przebywali w Lesznie. 

      Do Leszna przyjechało 44 filatelistów  i członków rodzin z Suhl i Meningen.  

            Członkowie Koła i delegacji wykazali się bardzo dużą aktywnością uczestnicząc we wszystkich 

punktach programu , spotkaniach bilateralnych w Lesznie , turystycznych we Wrocławiu. Wolsztynie   

i Wschowie, oraz spotkaniu koleżeńskim - wymiennym w Lesznie . 

 13.09.2014r. w spotkaniu koleżeńskim z filatelistami regionu leszczyńskiego    z filatelistami Turyngii 

w SALACH INKUBARA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI uczestniczył wiceprezydent miasta Leszna Grzegorz 

Rusiecki.  

           Członkowie Koła promowali polskie znaki pocztowe, prezentowali  zbiory ,  dorobek 

leszczyńskich filatelistów i promowali miasto i region leszczyński. 

           W trakcie spotkań dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane  walory filatelistyczne 

wydawane przez filatelistów z Turyngii tematycznie nawiązujące do ochrony środowiska i kolejnictwa 

a  Koła PZF w Lesznie m.in. z okazji: 325 lat powołania Poczty Polskiej w Lesznie, w tym medal 

okolicznościowy, specjalne poczty szybowcowe, balonowe. sterowcowa oraz 60-lecia koła. Walory te 

zdobią dziś klasery filatelistów na całym świecie.  

          Szczególną uwagę zwracano na  Karnety ze znakami pocztowymi wydane przez Pocztę Polską  

oraz wydane i projektowane przez Koło PZF w Lesznie.   

           Filateliści z Suhl    uczestnicząc w ceremonii zamknięcia I balonowych Mistrzostw Świata Kobiet   

przekazali pozdrowienia Prezydentowi miasta Leszna  Tomaszowi Malepszemu.  
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           Zwiedzanie wystawy filatelistycznej . 
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Spotkanie wymienne filatelistów Suhl i Leszna. 

 

 

 

  

Uroczyste przekazanie przesyłek pocztowych na Rynku  na „Pocztę Balonową” z okazji  

1. Balonowych Mistrzostw Świata Kobiet. 
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Spotkanie delegacji z Suhl z władzami miasta Leszna. 
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RAMOWY PROGRAM POBYTU FILATELISTÓW SUHL, ZELLA – MEHLIS 

I MENINGEN W DNIACH OD 11 do 14 września 2014 r. 

11 września 2014r. /czwartek/ 

godz. popołudniowe przyjazd gości do Leszna- Boszkowa 

12 września 2014r. /piątek/  Wycieczka do Wrocławia: 

godz.11.00  zwiedzanie miasta z przewodnikiem:  

/Muzeum Poczty-zwiedzanie muzeum. Spacer przez park Juliusza Słowackiego w kierunku : Ostrowa Tumskiego z Katedrą tu: 

Kaplice i wieża widokowa,    

           godz. 13.45 obiad- Ostrum Tumski   

godz. 14.45 ciąg dalszy zwiedzania, spacer bulwarem nad Odrą,  ogrody Ossolineum, Jatki, Rynek i okolice. 

          ok.  godz. 17.00 wyjazd do hotelu w Boszkowie. 

13 września 2014r./ sobota/   Wycieczka do Leszna: 

  godz. 10.00 do 13.00 zwiedzanie miasta z przewodnikiem /Muzeum Okręgowe w Lesznie „Wystawa 

filatelistyczna –POCZTA SZYBOWCOWA I BALONOWA 1926-2014r., spacer po STARYM MIEŚCIE , KOŚCIOŁY, LPIDARIUM  

  ok. godz. 13.00 do 15.00 obiad  / Podczas obiadu przewidujemy  udział władz Miasta Leszna, gości./ 

  godz. 15.00 do  18.00 spotkanie koleżeńskie, wymienne z filatelistami            w SALACH INKUBARA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 

Uczestnicy wycieczki, którzy nie będą uczestniczyć w w/w spotkaniu mają czas wolny, zakupy w Centrum Handlowym 

„Galeria Leszno”, 10 min spacer od INKUBATORA. 

ok.  godz. 18.00 wyjazd do hotelu w Boszkowie. 

  godz. 18.00  udział delegacji filatelistów Suhl - Meningen/ 3-4osoby /  

w ceremonii zamknięcia I BALONOWYCH MISTRZOSTWACH ŚWIATA KOBIET . 

/Hotel „Akwawit”/ 

14 września 2014r./ niedziela/  Wycieczka do Wolsztyna i Wschowy; 

  godz. 11.00 do 13.00 zwiedzanie –„ STARA PAROWOZOWNIA”,przewodnik:  

  godz. 13.00 do 15.00 dojazd do Wschowy i obiad godz.14.00, restauracja  „Zamek Królewski” we Wschowie  

  godz.  15.00 do 18.00 zwiedzanie z przewodnikiem/ podział na 2 grupy/ 

Program wizyty we Wschowie (propozycja):  

15.00-17.30/18.00 

I grupa - Muzeum Ziemi Wschowskiej, Pl. Farny 3 zwiedzanie ekspozycji z przewodnickim ( historia miasta, omówienie rozwoju 

przestrzennego Wschowy przy makiecie miasta, rzemieślniczy charakter stolicy ziemi wschowskiej, gabinet numizmatyczny)  

spacer po mieście ( pl. Farny, rynek, ratusz, dawny kościół luterański Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi).przejście do 

Lapidarium i zwiedzanie dawnego Cmentarza Ewangelicki z 1609 r.)  

II grupa, analogicznie, tylko w innej kolejności i Lapidarium. Wizyta w Muzeum Ziemi Wschowskiej ,spacer po mieście. 

15 września 2014r. godz. ranne  wyjazd powrotny do Suhl-Meningen. 

Kontynuacja bogatej współpracy z filatelistami miasta partnerskiego Suhl Niemcy była i jest 

możliwa  dzięki dotacji  z miasta Leszna. Szczegółowe sprawozdanie zarząd Koła PZF  w Lesznie 

bieżąco  przesłał do Okręgu Wlkp. PZF  w Poznaniu. 

 
W historii poczty-filatelistyki na trwałe zostały zapisane zaprojektowane przez leszczyńskich 

filatelistów, a wprowadzone przez Pocztę Polską do obiegu pocztowego liczne: okolicznościowe 

kasowniki , koperty i kartki pocztowe podkreślające ważne dla miasta wydarzenia historyczne, imprezy 

sportowe czy kulturalne.  / wiele z nich prezentowane były na pokazie filatelistycznym pt.„ KARTKI      

Z KALENDARZA” w opracowaniu kol. Andrzeja Giżyńskiego w 2014r. w Muzeum Okręgowym            

w Lesznie z okazji odbywających się Mistrzostwach Świata w Szybownictwie  i 1.Balonowych Kobiet     

w Lesznie.  

Dziś listy wysyłane z Leszna zdobią klasery filatelistów wszystkich kontynentów,  

prezentowane są na licznych wystawach. Sławią i promują także miasto Leszno.  Koło PZF w Lesznie 

powstało 20 lipca 1952 roku. 

 W  okresie działalności Koła z Leszna  w świat wysłano ponad 160 tysięcy okolicznościowych 

przesyłek znaczonych okolicznościowymi datownikami.   

 

 

 

Leszno, dnia 17.03. 2016r.                                                                                                    Lech Woźny  

Prezes Koła PZF w Lesznie 


