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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Sądu Konkursowego 

SPECJALISTYCZNEJ WIRTUALNEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ

„POZNAŃ 2021”

Specjalistyczna Wystawa Filatelistyczna „POZNAŃ 2021”, zorganizowana została 
przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego PZF, jako wirtualna wystawa konkursowa II stopnia 
o zasięgu krajowym.

1) Sąd Konkursowy, powołany 18.03.2021 r. przez Prezydium Zarządu Głównego PZF 
decyzją Nr 31/XXI/PR/2021/Internet obradował w dniach od 25 marca do 25 kwietnia 
2021 r. za pośrednictwem połączeń internetowych w następującym składzie:

Przewodniczący Mieczysław Rożek (Okręg Wielkopolski PZF),
Sekretarz Andrzej Jarzynkowski (Okręg Warszawski PZF),
Członek Henryk Dembski (Okręg Śląsko-Dąbrowski PZF).

2) Sąd Konkursowy stwierdza, że Wystawa spełnia warunki Specjalistycznej Wystawy 
Krajowej II stopnia w myśl obowiązujących Zasad Wystawiennictwa PZF. Sąd w pełnym 
składzie dokonał oceny metodą punktową wszystkich dostarczonych w postaci plików 
zeskanowanych eksponatów.

3) Sąd Konkursowy, zgodnie z punktem 18. Regulaminu Wystawy, przyznał następujące 
nagrody:

GRAND PRIX Wystawy -  wraz z nagrodą specjalną dla najlepszego eksponatu 
wystawianego w klasie konkursowej wraz z medalem dużym złotym otrzymał Wojciech 
Wojtyra za eksponat nr 20 -  „Życie ryb od pojawienia się na ziemi do dziś” (92 pkt.);

Gratulacje Jury za systematyczną, ustawiczną i widoczną pracę nad eksponatem 
otrzymał Wiesław Dobrowolski za eksponat nr 5 -  „Włókiennictwo -  ubiera i poprawia 
komfort życia” wraz z medalem dużym złotym (87 pkt.);

Gratulacje Jury za wyjątkowo udany debiut otrzymał Jacek Wierzbicki za eksponat 
nr 19 -  „Epoka kamienia w Europie. Narodziny sztuki” wraz z medalem złotym (80 pkt).

Szczegółowy wykaz uzyskanych wyróżnień w klasie konkursowej Wystawy oraz wykaz 
eksponatów podany jest w załączniku, który stanowi integralną część protokołu Sądu 
Konkursowego.

4) Sąd Konkursowy składa podziękowania dla Komitetu Organizacyjnego Wystawy, z jego 
przewodniczącym Kol. Maciejem Kandulskim oraz Kolegom z Okręgu Wielkopolskiego 
PZF, za wysiłek włożony w zorganizowanie Wystawy .

5) Sąd Konkursowy składa podziękowanie Kol. Ryszardowi Prange za organizację wideo 
konferencji zespołu sędziowskiego.

6) Sąd Konkursowy składa podziękowanie Prezesowi Zarządu Głównego PZF Kol. 
Henrykowi Monkosowi za pomoc okazaną Komitetowi Organizacyjnemu przy organizacji 
Wystawy.



7) Sąd Konkursowy upoważnia Komitet Organizacyjny Wystawy do rozdysponowania 
nagród dla Wystawców.

8) Na zakończenie, Sąd Konkursowy gratuluje wszystkim Wystawcom uzyskanych 
wyróżnień i dziękuje im za udostępnienie zwiedzającym swoich cennych, a niejednokrotnie
unikatowych eksponatów, co pozwoliło na 
wysokim poziomie filatelistycznym.

Sekretarz Sądu Konkursowego

-> rA.'

Andrzej Jarzynkowski 

Poznań, dnia 25.04.2021 r.

zorganizowanie imprezy stojącej na bardzo

Przewodniczący Sądu Konkursowego

Mieczysław Rożek



Załącznik do Protokołu 
z posiedzenia Sądu Konkursowego

SPECJALISTYCZNEJ WIRTUALNEJ WYSTAWY FILATELISTYCZNEJ
„POZNAŃ 2021”

Szczegółowy wykaz wyróżnień w klasach konkursowych Wystawy.

KLASA EKSPONATÓW TEMATYCZNYCH (TEM)

Nr Wystawca (okręg) Tytuł eksponatu
Liczba

punktów
Medal

1 Walery Andreyuk 
O/ Lubelski

Las i człowiek -  razem przez wieki
90 DZ

2 Leszek Bednarek 
O/Koszaliński

Osobliwy świat ptaków
85 DZ

3 Leszek Bednarek 
O/Koszaliński

Skarby architektury w obecnych granicach 
Polski

74 PZ

4 Bogdan Cymerys 
O/Warszawski

Bezpieczeństwo na drogach przede 
wszystkim

85 DZ

5 Wiesław Dobrowolski 
O/Łódzki

Włókiennictwo -  ubiera i poprawia komfort 
życia

87 DZ

6 Marian Kazieczko 
O/Małopolski

Jan Matejko -  jego życie i twórczość
72 PZ

7 Marian Kazieczko 
O/Małopolski

Ptaki szponiaste i sowy
71 PZ

8 Andrzej Kidziński 
O/Warszawski

Zimowe igrzyska olimpijskie efektem 
zakorzenionych tradycji białego sportu

80 Z

9 Edmund Kosiarz 
O/Pomorski

Morskie tragedie
74 PZ

10 Edmund Kosiarz 
O/Pomorski

Okręty od pary do atomu
72 PZ

11 Wojciech Muszyński 
O/Wielkopolski

Jak poznawano ogrom Wszechświata
78 DPZ

12 Jan Nowakowski 
O/Warmińsko -  
Mazurski

Ognie życia -  palą się dla tych, co na 
morzu 71 PZ

13
Roman Przybyła 
O/Warmińsko -  
Mazurski

Wyprawy kapitana Jamesa Cooka
75 DPZ

14. Zdzisław Sacha 
O/Wrocławski

Wagony nie tylko z pociągami
70 PZ

15 Andrzej Słodziński 
O/Opolski

Taka zwykła rzecz -  most
83 Z

16 Wiesław Studziński 
O/Warszawski

Historia architektury europejskiej
85 DZ

17 Leonid Turyn 
O/ Lubelski

Historia rozwoju północnych szerokości 
geograficznych

84 Z

18 Marian
Wawrzynkowski
O/Koszaliński

Polskie losy 1939-1945
85 DZ

19 Jacek Wierzbicki 
O/Wielkopolski

Epoka kamienia w Europie. Narodziny 
sztuki

80 Z

20 Wojciech Wojtyra 
O/Warszawski

Życie ryb od pojawienia się na ziemi do 
dziś 92 DZ



KLASA EKSPONATÓW JEDNOEKRANOWYCH (JE-TEM)

1 Ryszard Cieślak Informacja -  wyzwaniem dla służb
83 Z

O/Warszawski specjalnych



S p e c ja l is t y c z n a  W i r t u a l n a  W y s t a w a  F i la t e l is t y c z n a  „ P O Z N A Ń  2 0 2 1 "

„ S ł ó w  k i l k a "  o d  J u r y  w y s t a w y .

Pierwsza wirtualna wystawa filatelistyczna postawiła jurorom zupełnie 

nowe wymagania. Jurorzy sędziujący pierwszą wirtualną wystawę znaleźli się 

w zupełnie odmiennych warunkach pracy, tych fizycznych jak i czasowych, 

diametralnie innych niż praca przy ekranach. Praca przy ekranach odbywała się 

na stojąco, z plikiem dokumentacji, na małej przestrzeni. Praktycznie nie było 

warunków, aby jednocześnie i wspólnie oglądać walory i czytać tekst pisany 

małą czcionką. Na każdy eksponat praktycznie był ograniczony czas. W tych 

warunkach trudno było wychwycić wszystkie uchybienia i błędy eksponatu. 

Wyłapywano zazwyczaj te najbardziej rzucające się w oczy. Warunki pracy 

miały istotny wpływ na oceny.

Problem „tradycyjnych" warunków pracy jury był częstym tematem 

rozmów pomiędzy jurorami. Zdawano sobie sprawę, że warunki pracy są silnie 

skorelowane z ocenami. Nieśmiało wskazywano na możliwości poprawy tych 

warunków, chociażby poprzez wcześniejszy ogląd eksponatu w wersji 

elektronicznej (skany kart). Te rozważania były jednak ucinane stwierdzeniem, 

że „zostawmy wszystko tak jak jest", bo tak wygląda sędziowanie 

na światowych i europejskich wystawach najwyższej ragi.

Pandemia i jej skutki dały nam binarny wybór: albo nic nie robić (zakazy) 

albo wykorzystać przestrzeń wirtualną. Zdecydowano się na to drugie 

i zdygitalizowane eksponaty, zachowując wszystkie procedury wystawowe, 

trafiły na wystawę wirtualną a w ślad za eksponatami trafili do tej przestrzeni 

i jurorzy.

Jurorzy od komisarza wystawy otrzymali hasło dostępu do eksponatów 

umieszczonych w wirtualnej przestrzeni i przystąpili do pracy, aby ocenić 

wszystkie eksponaty. Posiedzenia jury obywały się na wideokonferencjach 

z wykorzystaniem platformy Zoom. Istota pracy jury pozostała taka sama jak na 

tradycyjnych wystawach, z ta różnicą, że mieli na to nie dwa -  trzy dni 

a miesiąc.

Poddane ocenie eksponaty znalazły się przed jurorami w bliskiej 

odległości, kilkunastu centymetrów z możliwością powiększania każdej karty. 

Warunki wręcz luksusowe w porównania do pracy na sali, przy ekranach



w ograniczonym czasie, często w bardzo złym oświetleniu. W nowej 

rzeczywistości każdy juror mógł poświęcić wybranemu eksponatowi czasami 

nawet po kilka godzin. W nowych wirtualnych warunkach jurorzy mogli 

precyzyjnie przejrzeć wystawione eksponaty -  prześledzić opisy, narracje, 

zgłębić wiedzę tematyczną i filatelistyczną, przyjrzeć się grafice i słownictwu czy 

dokonanym zmianom.

Takie warunki oceniania eksponatów zaowocowały szeregiem nowych 

spostrzeżeń i to, czego nie można było zauważyć w eksponatach w ciągu 

kilkunastu minut tradycyjnego sędziowania, teraz stało się możliwe. Uwagi czy 

nawet błędy, wraz z propozycjami i wnioskami, chcemy przekazać wystawcom. 

Wszystko to, co zauważyliśmy i zanotowaliśmy ma posłużyć wystawcom w celu 

podniesienia eksponatu na wyższy poziom. Nasze, czasami nawet bardzo 

drobiazgowe, rady mają pomóc wystawcom w uzyskaniu wyższych ocen na 

kolejnych wystawach.

Uwagi, które jurorzy przekazują wystawcom mają pomóc i nie mają nic 

wspólnego z tzw. totalną krytyka. Mają pozytywnie zmobilizować wystawcę do 

kolejnych przeróbek i dalszych prac nad eksponatem. Jurorzy na wystawie 

musieli dokonać oceny eksponatów zgod nie z zasadami przy jednoczesnym 

sprawdzeniu dla dobra wystawcy wszystkich „słabostek" eksponatu, 

ale również jego pozytywnych cech.

Naszym zamiarem było to, aby wielogodzinne i drobiazgowe analizy były 

przydatne i pomocne wystawcom w doskonaleniu swych małych 

wystawienniczych arcydzieł, w których widoczna jest pasja i oryginalne 

pomysły. Mamy cichą nadzieję, że ten po raz pierwszy wprowadzony nowy 

sposób sędziowania pozwoli wystawcom w pełnym zakresie poznać te słabe 

strony, które wcześniej nie zostały dostrzeżone. Jurorzy liczą na zrozumienie 

i pozytywny odbiór szerokiego wachlarza uwag przekazanych wystawcom.

Oceny i niekiedy liczne uwagi nie są negowaniem wcześniejszej pracy 

jurorów, ich uwag czy też ich braku. Ilość uwag nie jest tożsama z oceną 

punktową, jest wynikiem dużo większych możliwości, jakie dał wirtualny sposób 

pracy jury, w porównaniu z tradycyjnym sposobem.

Końcowym akcentem każdej wystawy jest możliwość rozmów 

wystawców z jurorami przy eksponatach. My również chcielibyśmy ten dobry



zwyczaj zachować. Wystawa wirtualna też na to pozwala, ale w nieco inny 

sposób. Jurorzy deklarują, że na życzenie każdego wystawcy są gotowi 

do podzielenia się swoimi uwagami bezpośrednio „przy ekranach" 

umieszczonych w przestrzeni wirtualnej. Wystarczy umówić się na taką 

„rozmowę" za pośrednictwem wideo komunikatora, e-maila czy rozmowy 

telefonicznej.


