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Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Członkowie Polskiego Związku Filatelistów 

Szanowni Wystawcy i Goście Wystawy 
 

Niemal cały miniony rok, a i znaczna częśd obecnego, naznaczona jest trwająca pandemią, 

która w zasadniczy sposób zmieniła funkcjonowanie Paostwa i jego instytucji, szkół i stowarzyszeo, 

wpłynęła też zasadniczo na zachowanie zwykłych ludzi. Duża częśd aktywności, które do tej pory 

miały miejsce w tzw. realu, musiała znaleźd dla siebie inne formy wyrazu. Koniecznośd tych zmian 

dotknęła, rzecz jasna, także i filatelistykę. Od dawna jesteśmy przyzwyczajeni, że wielka częśd handlu 

filatelistycznego odbywa się przy pomocy internetowych stron, giełd i portali. Jednak spotkania 

filatelistów i wystawy filatelistyczne – te filatelistyczne święta, bardzo długo opierały się 

przeniesieniu w świat wirtualny. 

Ostatnie dwanaście miesięcy przyniosło jednak wielkie zmiany w tym zakresie. Wiele 

wydarzeo, w których filateliści uczestniczyli do tej pory „na żywo” przeniosło się do Internetu. 

Wystawy, szkolenia, spotkania, aukcje, posiedzenia różnych gremiów, władz różnych szczebli czy 

zwykłe filatelistyczne pogawędki zagościły online. Jako pierwsi w Polsce swoje spotkania szkoleniowe 

przenieśli do Internetu filateliści z Okręgu Wielkopolskiego, wkrótce potem dołączyło do nich i-KF. 

Wbrew początkowym obawom, problemy techniczne nie okazały się istotną przeszkodą,  

a zysk, mierzony liczbą uczestników tych spotkao, jest pokaźny: na każde z takich spotkao 

„przychodzi” trzydziestu czy czterdziestu uczestników.  

Okręg Wielkopolski podjął się także zorganizowania pierwszej wystawy internetowej. 

Specjalistyczna Wirtualna Wystawa Filatelistyczna „Poznao 2021”, mająca upamiętnid 10-lecie 

powstania Klubu Zainteresowao TEMATICA, postawiła inne niż dotychczas wymogi techniczne 

zarówno przez organizatorami jak i uczestnikami. Na stronie internetowej Okręgu Wielkopolskiego 

musiała zostad ustanowiona informatyczna infrastruktura do umieszczania i prezentowania 

eksponatów, w nowych warunkach oceniania „zdalnego” musiał się także odnaleźd wystawowy Sąd 

Konkursowy. W poniedziałek 26 kwietnia 2021 roku, wystawę będzie mógł oglądad, i nie ma w tym 

sformułowaniu żadnej przesady, cały świat.  

Organizatorom wystawy serdecznie gratuluję – nie tylko umiejętności organizacyjnych  

i technicznych, lecz także odwagi w zmierzeniu się z nową formą przeprowadzania wystaw, jaką są 

wystawy online. Wprawdzie nic nie zastąpi osobistych spotkao i rozmów filatelistycznych, ale można 

sądzid, że z tej formy wystawiennictwa będziemy w dalszym ciągu korzystad, nawet gdy pandemia 

będzie już tylko złym wspomnieniem. 

 

Henryk Monkos 

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów 
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Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

Drodzy Goście, 

 
Nie bez obaw przystępowaliśmy do organizacji naszej wirtualnej wystawy. Długo 

dyskutowaliśmy nad tym, czy ta forma wystawiennictwa, jedyna, wydaje się, możliwa w czasie 

sanitarnych ograniczeo spowodowanych epidemią, znajdzie uznanie wśród wystawców. Niewiele 

także sami wiedzieliśmy o technicznych aspektach takiego przedsięwzięcia. 

To, że filateliści oraz goście naszej internetowej strony-wystawy mogą czytad nasz Katalog 

oraz oglądad eksponaty oznacza, że nasze przedsięwzięcie zakooczyło się pomyślnie. Czy jest 

sukcesem – nie nam to sądzid. Na pewno jednak jest nową propozycja prowadzenia działalności 

wystawienniczej. Nie rości sobie ona, rzecz jasna, pretensji do zastąpienia wystawiennictwa 

tradycyjnego, w gablotach wystawienniczych. To ono z pewnością pozostanie podstawową formą 

dzielenia się eksponatami z kolegami-filatelistami i z publicznością. Jednak pandemia i spowodowane 

przez nią ograniczenia spowodowały, że zaczęliśmy w znacznie większym niż przedtem stopniu 

uczestniczyd w życiu kulturalnym online. Teatry i opery dają możliwośd uczestniczenia w swoich 

przedstawieniach, możemy brad udział w koncertach i wystawach, szkolid się, spotykad. Dlaczego 

więc, jeśli są odpowiednie warunki techniczne, nie spróbowad wirtualnego wystawiennictwa 

filatelistycznego? 

Wielokierunkowa działalnośd prowadzona w Internecie przez europejskie związki 

filatelistyczne w okresie pandemii została zauważona przez federację FEPA. W obszarze 

zainteresowao Federacji są także wirtualne wystawy filatelistyczne. Federacja podjęła decyzję  

o uhonorowaniu w 2021 roku medalem tej strony internetowej, która w opinii ekspertów 

przedstawiła i zrealizowała najlepszą propozycję dla filatelistów. Wyniki tego współzawodnictwa 

zostaną przedstawione na kongresie FEPA w listopadzie tego roku.  

Jeśli przyjmiemy, że nasza pierwsza w Polsce wirtualna wystawa filatelistyczna jest sukcesem, 

to rzeczywiście,  ten sukces ma wielu ojców. Są nimi wszyscy bez wyjątku członkowie Komitetu 

Organizacyjnego, którzy, mając doświadczenie w pracy przy organizacji wystaw stacjonarnych, 

świetnie wykorzystali to doświadczenie w nowych, internetowych warunkach. Wszystkim moim 

Kolegom bardzo serdecznie dziękuję za pracę i poświęcenie. Słowa uznania muszą byd skierowane 

także do Kolegów-jurorów naszej wystawy. O okolicznościach i specyfice pracy Jury pisze w innym 

miejscu jego Przewodniczący. Tutaj należy wspomnied o nadzwyczajnej pieczołowitości 

i drobiazgowości pracy zespołu sędziów. Wreszcie, last but not least, dziękuję Zarządowi Głównemu 

i jego Prezesowi – Koledze Henrykowi Monkosowi za pozytywną decyzję o wsparciu finansowym 

Wystawy. Bez niego wystawa nie mogłaby się odbyd.  

Nie wiadomo jak jeszcze długo będziemy musieli zmagad się z epidemicznymi ograniczeniami. 

Ta wystawa jest jednak znakiem, że i w niesprzyjających warunkach zewnętrznych możemy 

prowadzid naszą działalnośd. Pierwszy krok został zrobiony, szlak został przetarty. Zachęcamy do 

pójścia w nasze ślady i organizowania podobnych wystaw, większych, lepszych… 

 

Maciej Kandulski 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  
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Organizatorzy 

 

 

 

 
 

Komitet Organizacyjny  
Maciej Kandulski – przewodniczący 
Józef Koped 
Mieczysław Rożek 
Jacek Wierzbicki 
Marek Zbierski 

 

Komisarz wystawy  
Ryszard Prange (do dn. 14.04.2021 r.) 

 
Sąd Konkursowy 

Mieczysław Rożek – przewodniczący 
Henryk Dębski 
Andrzej Jarzynkowski 

 
Impreza dofinansowana przez Zarząd Główny PZF 
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REGULAMIN 

Specjalistycznej Wirtualnej Wystawy Filatelistycznej „POZNAO 2021” 

 

1. Organizatorami wystawy są Okręg Wielkopolski PZF oraz Klub Zainteresowao TEMATICA. 
 

2. Wystawa powyższa jest konkursową wystawą wirtualną o zasięgu krajowym i odbędzie się 
w roku jubileuszu 10-lecia Klubu TEMATICA. 
Przyjmowanie eksponatów do konkursu oraz ich ocena odbędzie się wg zasad przewidzianych 

dla wystaw krajowych II stopnia opisanych w Regulaminie Ogólnym Wystaw Konkursowych 

GREX-PZF oraz GREV-PZF i SREV dla tego rodzaju wystaw. 

3. Elektroniczna (wirtualna) forma wystawy ma charakter eksperymentalny, co znajduje swoje 
odzwierciedlenie w niniejszym regulaminie. Nadesłane eksponaty prezentowane będą 
na stronie internetowej ZO PZF (strona: http://www.pzfpoznan.pl/wystawa) bezpośrednio 
po zakooczeniu prac jury, w pierwszych miesiącach 2021 r. O terminie prezentacji KOW 
powiadomi zainteresowanych. 
 

4. Komitet Organizacyjny Wystawy (KOW) reprezentuje komisarz wystawy Kol. Ryszard Prange,  
do którego należy kierowad wszelką korespondencję i zapytania. (adres: os. Orła Białego 
99/3, 61-251 Poznao, tel. 669702851, email ryszprange@poczta.wp.pl). Preferowane jest 
przekazywanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną. 

 
5. Wystawcami mogą byd członkowie Polskiego Związku Filatelistów oraz osoby zaproszone 

przez KOW. 
 

6. W wystawie mogą brad udział wszyscy wystawcy dorośli, których eksponaty osiągnęły 
w ostatnich 4 latach (od 2017 r.) minimum 70 pkt. 

 
7. Do ekspozycji będą przyjęte jedynie eksponaty spełniające techniczne warunki tej wystawy, 

które są wymienione w punkcie 14 niniejszego regulaminu. Wystawcom przyznaje się 5 lub 8 
ekranów wystawowych; w tym ostatnim przypadku eksponat musi spełniad wymagania  
art. 5.7. GREX-PZF.  

 
8. Za udział w wystawie nie pobiera się opłat. 

 
9. Zgłoszenia wstępne wraz z aktualnym skanem karty tytułowej / karty z planem należy 

kierowad elektronicznie do KOW do dnia 6.01.2021 r. Po uzyskaniu potwierdzenia udziału  
w wystawie, należy przesład dodatkowo – na dostarczonym przez KOW formularzu – Krótki 
opis eksponatu. 

 
10. Komitet Organizacyjny Wystawy zawiadomi wystawców w terminie do dnia 15.01.2021 r.   

o przyjęciu eksponatu. 
 

11.  Komitet Organizacyjny wystawy zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia eksponatu na wystawę, 
jak również prawo do niewystawienia przyjętego już na wystawę eksponatu bez podania 
przyczyny. Wystawca ma prawo zrezygnowad - z ważnych powodów - z udziału w wystawie.  

 

http://www.pzfpoznan.pl/wystawa
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12. Za dobór eksponatów do klas wystawowych odpowiada Komisarz Wystawy, kol. Ryszard 
Prange. 

 
13. Przyjęte eksponaty powinny byd dostarczone w terminie do dnia 31.03.2021 r., na adres KOW 

za pomocą pendrive lub zapisu na płycie CD, bądź poprzez Internet w programie WeTransfer. 
 

14. Warunki techniczne: 
a. Karty eksponatu w formacie A4 (lub tzw. Schaubek) należy zeskanowad w kolorze 

w rozdzielczości 200 lub 300 dpi.  
Karty w formacie A3 (wymiar 420x297 mm) należy zeskanowad na stosownym 

urządzeniu.  

b. Każdą kartę należy zapisad jako osobny plik JPG (bez kompresji) i nadad jej nazwę 

wg schematu: 000_tekst.jpg (000 = kolejny numer karty z zerami na początku 

i skrócony tytuł eksponatu lub nazwisko wystawcy). Przykłady: 001_kowalski.jpg 

(pierwsza karta eksponatu wystawcy Kowalskiego). 

Prosimy nie przesyład plików PDF! Koszty dostarczenia eksponatu na wystawę ponosi 

wystawca. Organizatorzy nie będą zwracad przesłanych nośników informacji. 

15. Eksponaty będą wystawione według następującej klasyfikacji: 
-  klasa tematyczna    TEM 

-  klasa eksponatów jednoekranowych JE-TEM 

16. Wszelkie manipulacje elektroniczne polegające na zmianach w autentycznych skanach kart 
poprzez modyfikacje walorów w eksponacie lub na dodaniu walorów, nie będących 
własnością wystawcy, nie są akceptowane i będą prowadzid do dyskwalifikacji. 
 

17. Oceny eksponatów w klasie konkursowej dokonuje Sąd Konkursowy Wystawy, zatwierdzony 
przez Prezydium ZG PZF. W odróżnieniu od dotychczasowej praktyki, Sąd Konkursowy 
przekaże wystawcom poszerzoną merytorycznie analizę eksponatu wraz ze wskazówkami.  

 
18. Eksponaty wystawione w klasie konkursowej mogą otrzymad następujące wyróżnienia: Grand 

Prix Wystawy, Gratulacje Jury oraz dyplomy w randze medali. 
 

19.  Przez wysłanie zgłoszenia wystawcy stwierdzają, że znają i akceptują zapisy niniejszego 
Regulaminu i zobowiązują się do podporządkowania tym przepisom i wydanym na ich 
podstawie zarządzeniom KOW. Przez zgłoszenie wystawca wyraża zgodę na publikowanie 
swojego eksponatu na stronie internetowej wystawy w okresie jej trwania. 

 
20. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Komitet Organizacyjny 

Wystawy oraz zapisy Ramowego Regulaminu Wystaw Konkursowych PZF. 
 

21. Regulamin niniejszy został przyjęty przez Prezydium Zarządu Okręgu Wlkp. PZF 
na posiedzeniu w dn. 22.11.2020r. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PZF na 
posiedzeniu w dn. 07.12.2020r. Uchwałą nr 29/XXI/PR/2020/Internet. 
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Wydawnictwa okolicznościowe 

 

 

Proj. Sławomir Tomków 

 

 

Proj. Józef Koped 
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Zgłoszone eksponaty 

Klasa tematyczna 

Nr Imię i nazwisko Tytuł eksponatu Okręg PZF 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
8. 
 
 

9. 
10. 
11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 
15. 
16. 
17. 

 
18. 

 
19. 

 
20. 

 

Walery Andreyuk 
Leszek Bednarek 
Leszek Bednarek 
 
Bogdan Cymerys 
 
Wiesław 
Dobrowolski 
Marian Kazieczko 
 
Marian Kazieczko 
Andrzej Kidzioski 
 
 
Edmund Kosiarz 
Edmund Kosiarz 
Wojciech 
Muszyoski 
Jan Nowakowski 
 
Roman Przybyła 
 
Zdzisław Sacha 
Andrzej Słodzioski 
Wiesław Studzioski 
Leonid Turyn 
 
Marian 
Wawrzynkowski 
Jacek Wierzbicki 
 
Wojciech Wojtyra 

 

Las i człowiek – razem przez wieki 
Osobliwy świat ptaków 
Skarby architektury w obecnych 
granicach Polski 
Bezpieczeostwo na drogach przede 
wszystkim 
Włókiennictwo – ubiera i poprawia 
komfort życia 
Jan Matejko –  jego życie  
i twórczośd 
Ptaki szponiaste i sowy 
Zimowe igrzyska olimpijskie 
efektem zakorzenionych tradycji 
białego sportu 
Morskie tragedie 
Okręty od pary do atomu 
Jak poznawano ogrom 
Wszechświata 
Ognie życia – palą się dla tych, co 
na morzu 
Wyprawy kapitana Jamesa Cooka 
 
Wagony nie tylko z pociągami 
Taka zwykła rzecz – most 
Historia architektury europejskiej 
Historia rozwoju północnych 
szerokości geograficznych 
Polskie losy 1939-1945 
 
Epoka kamienia w Europie. 
Narodziny sztuki 
Życie ryb od pojawienia się na 
ziemi do dziś 
 

Lubelski 
Koszalioski 
Koszalioski 
 
Warszawski 
 
Łódzki 
 
Małopolski 
 
Małopolski 
Warszawski 
 
 
Pomorski 
Pomorski 
Wielkopolski 
 

Warmiosko-
Mazurski 
Warmiosko-
Mazurski 
Wrocławski 
Opolski 
Warszawski 
Lubelski 
 
Koszalioski 
 
Wielkopolski 
 
Warszawski 
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Klasa eksponatów jednoekranowych 

Nr Imię i nazwisko Tytuł eksponatu Okręg PZF 

1.   Ryszard Cieślak Informacja – wyzwaniem dla służb 
specjalnych 

Warszawski 

 

 

 

 

 

W bieżącym roku Klub Zainteresowao PZF Filatelistów Tematyków TEMATICA obchodzi 

10-lecie swojego powstania. Dziesięd lat temu zaczynaliśmy w grupie 22 osób, w zeszłym 

roku przekroczyliśmy setkę miłośników. 

W marcu br. ukazał się 30. jubileuszowy numer biuletynu klubowego. Tematycy w kraju  

i zagranicą mieli przez ostatnie 10 lat możliwośd zapoznania się z bardzo szeroką paletą 

zagadnieo z zakresu kolekcjonerstwa i wystawiennictwa, głównie tematycznego. Na łamach 

biuletynów klubowych TEMATICA publikowaliśmy dotychczas przeszło 1900 stron 

merytorycznej wiedzy tematycznej i filatelistycznej. 

O imprezach klubowych w Kargowej (2012), Pszczynie (2014) i Chorzowie (2018) oraz 

zagranicznych wyjazdach grupowych (do Essen w 2011, 2013, 2015 i 2017, Apeldoorn  

w 2016 i Werony w 2019) relacjonowaliśmy szeroko na stronach biuletynu. Znaczące grona 

naszych członków brały udział w kilku sesjach Poznaoskich Sympozjach Filatelistycznych  

w Biedrusku i Porażynie w latach 2014-2017.  

Po nominacjach w latach 2015 i 2016 Klub TEMATICA otrzymał podczas XXII 

Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w Poznaniu w 2018 roku Statuetkę Prymus jako 

najlepszy zespół roku 2017. W uznaniu osiągnięd publicystycznych, Biuletyn TEMATICA 

otrzymał w 2014 roku „Medal za zasługi dla rozwoju publikacji filatelistycznych”. 

W roku jubileuszu klubu Okręg Wielkopolski PZF zorganizował Specjalistyczną Wirtualną 

Wystawę Filatelistyczną „POZNAO 2021” o profilu tematycznym. Od 26. kwietnia 2021 r. 

wystawcy – w tym członkowie klubu – zaprezentują w Internecie (w specjalnej zakładce na 

tej stronie) swoje eksponaty.  
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Krótka historia Okręgu Wielkopolskiego PZF 

 

Pierwszą organizacją filatelistyczną w Poznaniu po odzyskaniu w 1918 r. 

niepodległości był powstały w 1920 r. Związek Filatelistów, którego prezesem został 

Kazimierz Bajooski. Liczył on wtedy ok. 35 członków. Związek został rozwiązany w 1924 r.,  

a następnie prawdopodobnie reaktywowany w 1930 r. (byd może była to jednak inna 

organizacja działająca pod tą samą nazwą?). Jego prezesem został Seweryn Lang, zmarły  

w 1933 r. Na bazie tego Związku powołano do życia 30 października 1933 r. Wielkopolski 

Klub Filatelistów w Poznaniu (WKF). Na jego pierwszego prezesa wybrano Stefana Musila. 

Klub ten działał do początku lat 50., z przerwą spowodowaną II wojną światową. Zebranie 

organizacyjne, związane z tworzeniem Polskiego Związku Filatelistów (PZF), odbyło się  

4 listopada 1950 r. Powołano wtedy Oddział Wojewódzki PZF w Poznaniu (równolegle 

używano także nazwy Oddział Poznaoski). W chwili powstania liczył on 204 członków, 

wywodzących się głównie z WKF, które przekazało PZF swoich członków i cały swój 

dotychczasowy dorobek. 

Pierwszym Prezesem Oddziału został Witold Urbaoski (1955–1957), prezes WKF  

w latach 1937–1950, a następnie tę funkcje pełnili: Tadeusz Dorożała (1957–1959 r.) i Henryk 

Podbielski (1959–1969 r.). W 1969 r. Oddział Wojewódzki przemianowano na Okręg 

Wojewódzki PZF w Poznaniu (powszechnie stosowano jednak nazwę Okręg Poznaoski PZF). 

Prezesami Okręgu byli kolejno: Zygmunt Obrąpalski (1969–1973 r.), Jan Witkowski (1973–

1975 r.), Ludwik K. Malendowicz (1975–1994 r.), Edmund Jankowski (1994–1998 r.), Bogumił 

Ciesielski (1998–2013 r.) i Maciej Kandulski (od 2013 r.). W 1975 r. w efekcie reformy 

administracyjnej kraju z Okręgu Poznaoskiego wyodrębnił się Okręg PZF w Kaliszu.  

W listopadzie 1993 r. na Walnym Zebraniu Delegatów Okręgu Poznaoskiego nastąpiło 

przemianowanie go na Okręg Wielkopolski PZF. 

Od samego początku istnienia Oddział prowadził starania o pozyskanie własnej 

siedziby. Udało się to po długim czasie — sekretariat Oddziału ulokował się przy  

ul. Kościuszki 75 w Poznaniu. Marzono jednak o własnej siedzibie. W latach 70. XX wieku 

intensywnie zbierano dobrowolne wpłaty indywidualne i od kół na rzecz budowy ośrodka 

filatelistycznego w Poznaniu, przymierzano się już nawet do konkretnych lokalizacji, jednak 

do realizacji tych zamierzeo nigdy nie doszło. W 1998 r. Okręg Wielkopolski otrzymał 

bezpłatnie do swej dyspozycji od Rejonowego Urzędu Poczty dwa pokoje biurowe. 

Znajdowały się one przy Urzędzie Pocztowym Poznao 16, na ul. Św. Czesława 2a. W 2013 r. 

Okręgowi zaproponowano jednak – jako jedyny sposób korzystania z tego lokalu płatny 

najem. Podpisano więc umowę na trzy lata, ale koszty najmu bardzo negatywnie wpływały 

na finanse Okręgu, dlatego w połowie 2015 r. Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu umowy  

z Pocztą Polską i przeniesieniu biura Okręgu do Osiedlowego Klubu „Krąg” przy  

ul. Dmowskiego 37, gdzie znajduje się do dziś. 
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Początkowo do Związku wstępowali dawni członkowie WKF oraz filateliści 

zamieszkujący w Poznaniu i najbliższej okolicy. Szybko jednak zaczęły powstawad koła 

terenowe i zakładowe. Na koniec 1958 r. liczba członków Oddziału wzrosła do 1378 (w tym 

469 młodzieży) zrzeszonych w 20 kołach terenowych, 3 przyzakładowych i 3 szkolnych.  

Po 10 latach istnienia Oddział posiadał już 3091 członków zorganizowanych w 28 kołach 

terenowych, 6 przyzakładowych i 33 szkolnych. W latach następnych liczby te systematycznie 

wzrastały. W 15. rocznicę powstania, w 1965 r., Oddział Wojewódzki w Poznaniu liczył 6933 

członków dorosłych oraz 3928 młodzieżowych, działających w 45 kołach terenowych,  

63 przyzakładowych i 180 młodzieżowych. Tylko w latach 1962–1966 zanotowano wzrost 

liczby członków o 217% (w całym Związku w tym samym okresie wzrost ten wynosił  

aż 297%). 

W 1970 r. tylko na terenie Poznania istniało 56 kół, a największe z nich — Koło 

Poznao-Miasto — zrzeszało 1504 członków. W 1973 r. w Okręgu Poznaoskim 

zarejestrowanych było 146 kół z 8720 członkami dorosłymi oraz 184 koła młodzieżowe 

liczące 4418 uczestników, co było spadkiem w porównaniu do stanu z początku 1970 r., kiedy 

to istniało 215 kółek z 4611 uczestnikami. Lata 70. XX wieku był okresem apogeum rozwoju 

liczbowego struktur Związku. Od tego czasu następuje stały spadek liczby kół i członków. 

Jeszcze w 2000 r. w Okręgu Wielkopolskim w 70 kołach zrzeszonych było 2385 członków 

dorosłych, a 21 kół młodzieżowych miało łącznie 189 uczestników. W 2005 r. było to już 988 

dorosłych w 46 kołach oraz 112 uczestników młodzieżowych w 11 kołach, w 2010 r. 598 

dorosłych w 34 kołach i 61 młodzieży w 5 kołach, a na koniec 2015 r. 343 osoby dorosłe  

w 24 kołach i 61 członków młodzieżowych w 3 kołach. Obecnie w Okręgu jest 

zarejestrowanych 244 członków dorosłych zrzeszonych w 20 formalnie istniejących jeszcze 

kołach, ale są wśród nich i takie, które liczą tylko dwóch członków. Poza tym jest też  

9 członków młodzieżowych należących do 3 kół. Z kół Okręgu Wielkopolskiego najprężniej 

pracują od lat koła PZF w Gostyniu, dwa w Lesznie (Koło Miejskie i Koło Spinko) i Rawiczu. 

Aktywni są również na wielu frontach członkowie Koła Poznao-Miasto.  

Od początku istnienia Oddziału, a potem Okręgu, troską Zarządu była praca  

z młodzieżą. Młodzież ta uczestniczyła we wszystkich Maratonach zdobywając wielokrotnie 

czołowe miejsca. W 1968 r. w ramach obchodów 75-lecia zorganizowanego ruchu 

filatelistycznego w Polsce ten Ogólnopolski Konkurs Filatelistyczny odbył się w formie 

teleturnieju przed kamerami telewizji. 

Znaczące sukcesy odnosił Okręg w pracy z młodzieżą organizując coroczne spotkania 

organizowane w Pałacu Młodzieży pod nazwą „Spotkania z Lupikiem”. W dniach 19–22 

czerwca 2014 r. Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF był organizatorem finału  

52. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Gniezno i Poznao – tu 

Polska się zaczęła” w Gnieźnie. Te i inne imprezy odbywały się dzięki ogromnej pracy takich 

działaczy jak np. Bernard Stępczyoski, Bogdan Okoniewski, Bronisław Jasicki, Waldemar 

Pawlak i wielu innych. Obecnie jednak działalnośd ta jest w zaniku. 
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Od początku lat 60. XX wieku w Okręgu działały liczne kluby zainteresowao. 

Najstarszymi z nich były Klub Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej Święty 

Gabriel (od 1957 r.) oraz Klub Polonica (od 1964 r.), który w 1974 r. osiągnął liczbę 115 

członków. Przy Zarządzie Okręgu Wielkopolskiego zarejestrowane były także kluby 

Posnaniana, Olimpijczyka, Polarnika, Giewont i Filumenistów. Nie ograniczały się one tylko 

organizowania spotkao członków, ale zajmowały się także organizacją wymiany walorów 

filatelistycznych, działalnością wydawniczą i wystawienniczą, jednak ich działalnośd 

stopniowo zamierała, w miarę jak kurczyły się szeregi ich członków i odchodzili, z powodu 

choroby lub śmierci, najaktywniejsi ich członkowie. W 2011 r. czynny był już tylko Klub 

Święty Gabriel, który we wrześniu tego roku uroczyście obchodził 30. rocznicę wznowienia 

działalności. Tym klubem kieruje nieprzerwanie od wielu lat Bogdan Michalak. Na 

posiedzeniu 20 lutego 2015 r. Biuro Europejskiej Federacji Stowarzyszeo Filatelistycznych 

(FEPA) przyznało Klubowi Święty Gabriel tytuł najlepszego europejskiego klubu 

filatelistycznego roku 2014. 

29 kwietnia 2011 r. założony został nowy klub zainteresowao. Grupa poznaoskich 

wystawców tematycznych, którzy od sześciu lat spotykali się i dyskutowali nad 

zagadnieniami filatelistyki tematycznej (Marek Zbierski, Ryszard Prange, Mieczysław Rożek, 

Janusz Jaskulski), podjęła decyzję o utworzeniu Klubu TEMATICA. Założyciele Klubu 

wystosowali wniosek do Zarządu Okręgu Wielkopolskiego o zgodę na funkcjonowanie Klubu 

przy Zarządzie Okręgu i Zarząd w dniu 19 maja podjął uchwałę aprobującą powstanie Klubu. 

W 2018 r. Klub TEMATICA został laureatem prestiżowej nagrody statuetki „Prymusa”, 

przyznanej dla najlepszego zespołu roku. 

Najnowszym klubem działającym w Okręgu jest Klubu Zainteresowao PZF TEMATYK, 

powołany do życia (z inicjatywy Ryszarda Prange i Mieczysława Rożka) uchwałą Zarządu 

Okręgu z 17 grudnia 2020 r. 

Prawie od początku istnienia Oddziału PZF w Poznaniu jego Zarząd prowadził 

działalnośd wydawniczą. W latach 1956–1965 ukazywał się co kwartał „Biuletyn Informacyjny 

Zarządu Oddziału”. 30 grudnia 1965 r. podjęto uchwałę dotyczącą wydawania 

„Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych” (WWF). Pierwszy numer tego periodyku 

ukazał się we wrześniu 1966 r. w nakładzie 1000 egzemplarzy, następne wychodziły dwa, 

rzadziej raz do roku. Ogółem w okresie do 1976 r. ukazało się 16 numerów (w tym jeden 

podwójny 16/17). 

W 1976 r. nastąpiła reorganizacja wydawnictw PZF. W jej wyniku zaprzestano 

wydawania WWF, za to Okręg Poznaoski został wydawcą mutacji D „Filatelisty-Tematyka”, 

którego pierwszy numer ukazał się z datą marca 1977 r. 34 numery tego czasopisma  

o zasięgu ogólnokrajowym, poświęconego zagadnieniom znaków pocztowych z zakresu 

nauki, kultury i sztuki, w tym m.in. architektury, folkloru i etnografii, a także religii, flory  

i fauny oraz poloników, ukazującego się w nakładzie 800–1500 egzemplarzy wychodziły aż do 

1990 r. (wtedy wydany został ostatni numer datowany na marzec 1988 r.). Zespół redakcyjny 
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tego czasopisma uhonorowany został Medalem „Za zasługi dla rozwoju Publikacji 

Filatelistycznych” (1982 r.). 

W marcu 1994 r. wznowiono wydawanie WWF. Od 1998 r. czasopismo to ukazywało 

się z reguły w cyklu kwartalnym. Do chwili obecnej wydano 106 numerów, chod ze względu 

na różne systemy numeracji stosowane w ciągu ponad pół wieku istnienia WWF ostatni  

z 2020 r. jest oznaczony jako tom 57, zeszyty 3–4. Od 2019 r. WWF jest półrocznikiem  

(nr 1 i 2 oraz 3 i 4 wychodzą łącznie). Okręg Wielkopolski (d. Poznaoski), jako wydawca WWF, 

otrzymał dwukrotnie Medal „Za zasługi dla rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1970  

i 1973–1974 r.). Medal ten dostała także dwa razy bezpośrednio redakcja WWF (1995  

i 2014 r.). 

Od 1981 r. ukazuje się co kwartał „Informator Klubowy Święty Gabriel”. Jest on 

bogato ilustrowany i o wielkich walorach edytorskich. Ukazuje się on ostatnio w nakładzie 

ok. 250 egzemplarzy. W lutym 2021 r. ukazał się 145 jego numer. „Informator” dwukrotnie 

został nagrodzony Medalem „Za zasługi dla rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1986 i 2011 

r.). Swoje własne pismo posiadał też Klub Posnaniana, który wydał 59 numerów 

„Informatora”. 

Powstały w maju 2011 r. Klub TEMATICA już we wrześniu tego roku wydał pierwszy 

biuletyn (dostępny tylko dla członków klubu) pod tytułem „Tematica”. Do dziś ukazało się już 

30 numerów (trzy w ciągu roku) tego znakomitego pod względem merytorycznym 

czasopisma (ostatni w marcu 2021 r.), o objętości z reguły 56 stron formatu A5 każdy, oraz 

jeden numer specjalny zawierający „Podręcznik sędziego tematycznego” pióra Ryszarda 

Prange (wrzesieo 2020 r.). Zespół redakcyjny biuletynu „Tematica” został za swe dokonania 

nagrodzony Medalem „Za zasługi dla rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (2013 r.). 

Także nowo powstały Klub TEMATYK wydał już w marcu 2020 r. pierwszy numer 

swojego biuletynu „Tematyk”, który jest w zasadzie identyczny pod względem formatu  

i objętości, a także zawartości merytorycznej, z biuletynem „Tematica”, jest jednak 

wydawany w kolorze. 

Tę samą rolę co różne wydawnictwa, a więc przede wszystkim informacyjną, stara się 

pełnid strona internetowa Okręgu Wielkopolskiego. Początkowo wystartowała ona pod 

adresem http://zon8.physd.amu.edu.pl/fil/ i zawierała prawie wyłącznie elektroniczne 

wersje kolejnych numerów WWF. Dopiero wiosną 2016 r. pod adresem 

http://www.pzfpoznan.pl/ została uruchomiona nowa strona o pełnej funkcjonalności, 

będąca dzisiaj poniekąd wizytówką Okręgu. Ale jej podstawowym sensem jest dostarczanie 

na bieżąco wielu aktualnych informacji o przedsięwzięciach podejmowanych przez Zarząd, 

koła i poszczególnych członków Okręgu. 

Okręg Wielkopolski PZF zawsze posiadał w swoich szeregach wielu wspaniałych 

publicystów. Nie sposób wymienid tu wszystkich, jednak kilka nazwisk zasługuje na 

szczególne wyróżnienie. Są to: Jan Witkowski — najwybitniejszy chyba filatelista w historii 

http://zon8.physd.amu.edu.pl/fil/
http://www.pzfpoznan.pl/
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Okręgu (laureat Medalu „Za zasługi dla rozwoju Publikacji Filatelistycznych” w latach 1971 i 

1992), a dalej Władysław Alexiewicz (zdobywca Medalu w latach 1992 i 2005), Antoni 

Karwacki (Medal w 2003 r.), Jarosław Koczorowski (Medal w 1977 r.), Lech Konopioski 

(zdobywca Medalu w latach 1992 i 2010), Bogdan Okoniewski, Wojciech Muszyoski i Bernard 

Stępczyoski. Na wyróżnienie zasługują też ci, którzy do dziś przybliżają w swoich publikacjach 

różne arkana filatelistyki, jak Prezes Honorowy PZF Ludwik K. Malendowicz (laureat Medalu 

w latach 1992, 2000 i 2012, nagrodzony jednocześnie statuetką „Prymus” w 1999 r. jako 

indywidualnośd roku i w 2018 r. za całokształt działao na rzecz polskiej filatelistyki) i Bogdan 

Michalak (Medal w latach 1987/1988, 1997 i 2009). Siłą napędową biuletynu „Tematica” są 

też Marek Zbierski (zdobywca Medalu w 2004 r., a w 2006 r. laureat statuetki „Prymus” w 

kategorii najlepszy publicysta/wydawca roku) i Ryszard Prange (Medal w latach 2008 i 2018), 

ten ostatni piszący również dla „Tematyka”. 

W okresie 70 lat istnienia PZF w Wielkopolsce zorganizowano sto kilkadziesiąt 

konkursowych wystaw filatelistycznych (WF) i setki pokazów o różnorodnym charakterze  

i zasięgu, od typowo lokalnych, propagandowych i okolicznościowych, po konkursowe, 

międzynarodowe i światowe pod patronatem FIP. Wśród najważniejszych wymienid należy: 

 WF „Znaczki Krajów Demokracji Ludowej w walce o pokój” Poznao 1952 (23.11–

14.12.1952): pierwsza po II wojnie światowej wystawa filatelistyczna w Poznaniu, 

 VI Ogólnopolska WF „Poznao ‘55” (7–24.07.1955): jej trakcie odbył się IV Walny Zjazd 

Delegatów PZF, 

 I Ogólnopolska Wystawa Znaczków Sportowych i Lotniczych „Filsport – Leszno 1958”  

z okazji VII Szybowcowych Mistrzostw Świata w Lesznie (11–29.06.1958): podczas tej 

wystawy zapoczątkowano okolicznościowy przewóz przesyłek poczta balonową  

i szybowcową (pierwszy po II wojnie światowej balon z pocztą balonową wystartował 

15 czerwca 1958 r. z rynku w Lesznie), 

 Jubileuszowa WF „Poznao 1958” w ramach obchodów 400-lecia Poczty Polskiej  

i 25-lecia założenia WKF (8–16.11.1958), 

 Międzynarodowa WF Miast Targowych „Intermess II – Poznao 1961” (29.07–

6.08.1961): 267 eksponatów wystawców z 34 miast targowych, 

 Międzyoddziałowa WF „Tysiąclecie – Poznao” (12–20.11.1966), 

 Międzynarodowa WF „Tematica – Poznao 68” z okazji 75. rocznicy powstania 

polskiego ruchu filatelistycznego (28 lipca–11 sierpnia 1968 r.): 547 eksponatów  

z 31 krajów, w tym 142 z Polski, 

 Światowa WF „Polska ‘73” z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika (19.08.–

2.09.1973 r.): w 11 pawilonach wystawowych Międzynarodowych Targów 

Poznaoskich zaprezentowano ponad 1500 eksponatów wystawców ze 102 paostw 

świata (w tym eksponaty oficjalne z 89 krajów), 

 Okręgowa WF Swarzędz 1974 (20.07–4.08.1974 r.): 157 eksponatów wystawców  

z Okręgu Poznaoskiego oraz 36 w klasie honorowej i 8 z NRD, 
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 Krajowa WF „Leszno ‘78” z okazji 60. rocznicy odzyskania niepodległości i wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego (10–21.12.1978 r.): 133 eksponaty, 

 Bilateralna WF „Polska Rzeczpospolita Ludowa – Republika Federalna Niemiec”  

(14–18.11.1984 r.): 72 eksponaty w klasie konkursowej, 

 XV Ogólnopolska WF „Poznao ‘87’ (8–16.08.1987 r.): 589 eksponatów w klasach 

konkursowych, nie licząc literatury, 

 Krajowa WF „Rawicz ‘88” z okazji 70. rocznicy odzyskania niepodległości (26.11–

4.12.1988 r.): 129 eksponatów w klasach konkursowych, w tym 24 młodzieżowe, 

 WF „Poznao-Hannover ‘89” (1–3.09.1989 r.): 45 eksponatów, w tym  

9 młodzieżowych, 

 Światowa WF „Polska ‘93” z okazji 100-lecia zorganizowanego ruchu filatelistycznego 

w Polsce (7–16.05.1993 r.): ponad 950 eksponatów wystawców pochodzących  

z blisko 80 krajów, 

 Krajowa WF „Leszno ‘450” z okazji 450-lecia miasta Leszna (8–12.05.1997 r.):  

76 eksponatów plus 8 eksponatów z niemieckiego miasta Suhl, 

 Krajowa WF „Pamięci papieża Jana Pawła II” w Rawiczu (19–27.05.2006 r.):  

102 eksponaty w klasach konkursowych (w tym 29 młodzieżowych i 22 w klasie 

literatury), 

 Krajowa WF „Gostyo 2007” z okazji 50-lecia Koła PZF w Gostyniu (28.04–6.05.2007 

r.): 79 eksponatów (w tym 7 z zagranicy, 23 młodzieżowe oraz 23 w klasie literatury), 

 Krajowa WF „325 lat poczty w Lesznie” (27.04–4.05.2008 r.): 109 eksponatów  

w klasach konkursowych (w tym 22 młodzieżowe i 27 w klasie literatury), 

 Międzynarodowa WF „Basketfil – Poznao 2009” z okazji Mistrzostw Europy  

w koszykówce mężczyzn „EuroBasket 2009” (6–9.09.2009 r.): 27 eksponatów  

z 5 paostw (w tym 10 młodzieżowych oraz 10 eksponatów w klasach 

pozakonkursowych), 

 Krajowa WF „Gostyo 2012” z okazji 55-lecia Koła PZF im. Wacława Boratyoskiego  

w Gostyniu (2–9.06.2012): 29 eksponatów, 

 XXII Ogólnopolska WF „Poznao 2018” (3–7.10.2018 r.): 149 eksponatów (w tym  

112 w klasach konkursowych, 6 młodzieżowych i 31 w klasie literatury). 

 

Nie byłoby tych wszystkich wystaw, gdyby nie sprawni działacze i organizatorzy, ale 

przede wszystkim gdyby zabrakło wystawców chcących zaprezentowad publicznie swe 

dokonania w postaci eksponatów. Przez wiele lat życie wystawców i ich eksponatów toczyło 

się między wystawami okręgowymi a krajowymi, z rzadka przerywanymi wystawami 

ogólnopolskimi czy międzynarodowymi typu Socphilex. Dopiero po zmianie systemu  

w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku możliwe stało się skuteczne włączenie wystawców  

z kraju, chod ich liczba dramatycznie się skurczyła, do rywalizacji z filatelistami zagranicznymi. 

Początek XXI wieku zaowocował pojawieniem się po części nowych wystawców, którzy  

z nowymi eksponatami skutecznie włączyli się do rywalizacji o najwyższe wyróżnienia na 

wystawach światowych w klasie tematycznej. Na Światowej WF „Belgica 2006” w Brukseli 
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(16–20.11.2006 r.) Ryszard Prange za eksponat „Raport o koszykówce – kocham tę grę” 

zdobył medal pozłacany (82 pkt.), a podczas II Mistrzostw Europy w Filatelistyce Tematycznej 

„ECTP 2007” w Essen (3–5.05.2007 r.) trzecie miejsce w swojej grupie (91 pkt.) uzyskał 

Marek Zbierski za eksponat „Chemia – klucz do lepszego życia” i w tym samym roku na 

Międzynarodowej WF „Hunfila 2007” w Budapeszcie (27–30.09.2007 r.) duży złoty medal (92 

pkt.) wraz z nagrodą za najlepszy eksponat tematyczny. Tak to się zaczęło. Potem przyszły 

dalsze sukcesy: na III Mistrzostwach Europy w Filatelistyce Tematycznej „ECTP 2008” w Essen 

(8–10.05.2008 r.) tytuły wicemistrzów zdobyli: Janusz Jaskulski za eksponat „Wędkarstwo – 

moje hobby” (84 pkt.) i Ryszard Prange za „Raport o koszykówce” (87 pkt.), na Światowej WF 

Olimpijskiej i Sportowej „Olympic Expo – Beijing 2008” (8–18.08.2008) Janusz Jaskulski za 

„Wędkarstwo” uzyskał medal złoty (91 pkt.), Ryszard Prange za „Raport o koszykówce” 

również medal złoty (90 pkt.), a Mieczysław Rożek za eksponat „Ku szczytom gór” medal 

duży pozłacany (88 pkt.). Pasmo sukcesów w tym jednym roku trwało dalej — na Światowej 

WF „EFIRO 2008” w Bukareszcie (20–27.06.2008 r.) Marek Zbierski za „Chemię” otrzymał 

medal złoty (90 pkt.), a Ryszard Prange duży pozłacany za „Raport o koszykówce” (85 pkt.),  

a na Międzynarodowej WF „WIPA 2008” w Wiedniu (18–21.09.2008 r.) Marek Zbierski znów 

za „Chemię” zdobył medal złoty (92 pkt.) z nagrodą specjalną za opracowanie i znaczenie. 

Zaowocowało to m.in. tym, że podczas XX Ogólnopolskiej WF „Wrocław 2008”  

(21–30.11.2008 r.) eksponat Marka Zbierskiego został zaproszony do klasie honorowej, 

Janusz Jaskulski za „Wędkarstwo” otrzymał medal złoty (92 pkt.), a Mieczysław Rożek za  

„Ku szczytom gór” medal złoty (93 pkt.) wraz z nagrodą specjalną i gratulacjami jury dla 

najlepszego eksponatu w klasie tematycznej. Na V Mistrzostwa Europy w Filatelistyce 

Tematycznej „ECTP 2011” w Essen (4–7.05.2011) Marek Zbierski za swój eksponat o chemii 

został Mistrzem Europy (92 pkt.), a Ryszard Prange ze swoim nowym eksponatem „Wino – 

dar bogów, słooca i ziemi” zdobył tytuł Wicemistrza (86 pkt.). 

Dzisiaj wszystkie te eksponaty, które zmieniły obraz polskiej filatelistyki tematycznej 

na świecie, zaliczane są już do grona klasyków, częściej goszczących w klasie honorowej czy 

mistrzowskiej, niż w konkursowych. Ich olbrzymi dorobek przedstawiony zostanie tu  

w największym skrócie (Z – medal złoty, DPZ – medal duży pozłacany, PZ – medal pozłacany): 

 Ryszard Prange „Winorośl i wino – dary bogów, słooca i ziemi”: Portugal 2010 – DPZ 

87; Indipex 2011 – DPZ 89; ECTP 2011 – 86; Indonesia 2012 – Z 91; Brasiliana 2013 –  

Z 90; Planète Timbres Paris 2014 – Z 91; ECTP 2015 – Z 92; Finlandia 2017 – Z 92; 

Bandung 2017 – Z 92; ExtEx 2018 – Z 93; Thailand 2018 – Z 92. Dokonania te 

docenione zostały przez Polską Kapitułę Filatelistyczną, która przyznała Ryszardowi 

Prange statuetki „Prymusów” w 2006 i 2014 r. w kategorii najlepszy 

wystawca/eksponat roku. 

 Marek Zbierski „Chemia – klucz do lepszego życia: ECTP 2007 – 91 pkt.; EFIRO 2008 – 

Z 90; WIPA 2008 – Z 92; IBRA 2009 – Z 90; Italy 2009 – Z 90; Portugal 2010 – Z 91; 

ECTP 2011 – 92. W 2008 r. Marek Zbierski otrzymał „Prymusa” dla najlepszego 

wystawcy/eksponatu roku. 
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 Janusz Jaskulski „Wędkarstwo – moje hobby”: ECTP 2008 – 84; Bulgaria 2009 – PZ 85; 

Antwerpia 2010 – PZ 85; Indipex 2011 – Z 90; ECTP 2011 – 86; Indonesia 2012 – Z 90; 

Brasiliana 2013 – PZ 87; Planète Timbres Paris 2014 – DPZ 88. I te dokonania zostały 

potwierdzone przyznaniem „Prymusa” w kategorii najlepszy wystawca/eksponat roku  

w 2013 r. 

 

Wśród najwybitniejszych wystawców ostatnich lat Okręgu Wielkopolskiego znajduje 

się również Robert Puchała, którego eksponat „Wydanie krakowskie 1919” wystawiany  

w klasie tradycyjnej, zdobywa ostatnio najwyższe laury w kraju i za granicą: Westpex 2010 – 

Z 93; Philanippon 2011 – Z 91 z gratulacjami jury; Brasiliana 2013 – Z 90. Osiągnięcia te 

doceniła także Polska Kapituła Filatelistyczna przyznając w 2012 r. statuetkę „Prymusa” dla 

najlepszego wystawcy/eksponatu roku. Na XXI Ogólnopolskiej WF „Warszawa 2014” (12–

19.10.2014 r.) Rober Puchała otrzymał Grand Prix d’Honneur dla najlepszego eksponatu 

wystawianego w klasie mistrzowskiej wraz z medalem dużym złotym. 

Do innych bardziej znaczący osiągnięd Okręgu należy zaliczyd prekursorskie działania 

związane z organizacją i działaniem poczt specjalnych, szczególnie balonowej, szybowcowej, 

czy śmigłowcowej, w czym prym wiedli koledzy z kół PZF w Lesznie. W tylko w latach 1958–

1966 przewieziono balonami 212.676, a szybowcami 50.420 przesyłek. Także z inicjatywy 

leszczyoskich filatelistów (Edmunda Jankowskiego i Lecha Woźnego) 10 września 2009 r.  

w Lesznie zorganizowana została pierwsza w Polsce po II wojnie światowej Poczta 

Sterowcowa z okazji XVIII Balonowego Pucharu Miasta Leszna (przewieziono wtedy łącznie 

1135 przesyłek). 

Za specyfikę Okręgu Wielkopolskiego można chyba uznad dużą wagę do 

przywiązywania od dawna do wzajemnego kształcenia i szerzenia wiedzy filatelistycznej. 

Spory dorobek mają spotkania szkoleniowo-dyskusyjne, zapoczątkowane w lutym 2004 r., 

które odbywały się tradycyjnie w drugi i czwarty wtorek miesiąca w budynku dawnej Dyrekcji 

Okręgu Poczty przy ul. Kościuszki 77 w Poznaniu. Początkowo wiodącą rolę w ich organizacji 

odgrywał Władysław Alexiewicz, później jego obowiązki przejął Ludwik K. Malendowicz,  

a następnie Ryszard Prange. Od września 2020 r., ze względu na ograniczenia związane  

z pandemią, spotkania te przeniosły się do Internetu, gdzie odbywają w prawie każdy wtorek 

pod nazwą Wielkopolskich Spotkao Szkoleniowych. Dzięki Internetowi likwidującemu barierę 

odległości zwiększyła się łatwośd dostępu do tych spotkao, w których bierze teraz udział nie 

kilkanaście jak poprzednio, ale kilkadziesiąt osób i to z całego kraju, a niekiedy i z zagranicy. 

Innym rodzajem tego typu przedsięwzięd o charakterze naukowo-towarzysko-

kolekcjonerskim były Poznaoskie Sympozja Filatelistyczne. Pierwsze, z okazji 100. rocznicy 

wybuchu I wojny światowej, Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF zorganizował w Biedrusku 

koło Poznania (22–23.11.2014 r.). Było ono poświęcone zagadnieniom historii poczty okresu 

zaborów aż do czasu odzyskania niepodległości przez Polskę i zgromadziło ponad 60 

uczestników, wykładowców i słuchaczy. II Poznaoskie Sympozjum Filatelistyczne odbyło się  
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w Porażynie koło Opalenicy (16–18.10.2015), a jego tematem była poczta w Prusach i na 

terenie byłego zaboru pruskiego. Uczestniczyło w nim ponad 70 osób (to maksymalna 

pojemnośd ośrodka w Porażynie). III Sympozjum odbyło się również w Porażynie  

(11–13.11.2016) i było poświęcone poczcie polskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 

Przybyło ponad 70 wykładowców i słuchaczy. IV Sympozjum miało miejsce ponownie  

w Biedrusku (20–22.10.2017 r.) i tematycznie dotyczyło historii Poczty Polskiej w latach 

1944–1950. Uczestniczyło w nim znowu ponad 70 uczestników, chod chętnych było więcej. 

Tak w wielkim skrócie wygląda historia obecnego Okręgu Wielkopolskiego PZF. 

Niełatwo streścid na kilku stronach dzieje tych ponad 70 lat, dokonania tysięcy 

zaangażowanych filatelistów, z których wielu poświęciło znaczną częśd swego zdrowia, życia  

i finansów dla ukochanego hobby, oraz przebieg setek różnych imprez organizowanych przez 

Zarząd i poszczególne koła Okręgu. PZF w Wielkopolsce zaczynał od liczb członków liczonych 

w dziesiątkach, setkach, potem były ich tysiące, a teraz znowu wracamy do pierwotnego 

stanu, kiedy filatelistyka nie była pasją szerokich rzesz ludzkich, tylko elitarnym hobby. Jest 

wiele powodów, dlaczego tak się stało, miejmy jednak nadzieję, że nie doprowadzą one do 

całkowitego upadku zorganizowanego ruchu filatelistycznego. Osobiście wierzę, że tak się 

nie stanie, o ile tylko znajdą się ludzie odpowiedzialni, chętni do wzięcia na siebie ciężaru 

obowiązków i kontynuowania tej niełatwej misji. Bo przecież dla filatelistyki warto to zrobid! 
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