
Sprawozdanie z działalności 

Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów 

w okresie od 14.05.2016 r. do 27.04.2021 r. 

 

 

Wykonując nałożony na Zarząd Okręgu obowiązek przedstawienia na Walnym Zebraniu 

Delegatów Okręgu sprawozdania ze swojej pracy, przedstawiam Delegatom poniższe sprawoz-

danie za okres od 14.05.2016 r. do 27.04.2021 r., to jest za czas, kiedy pełniłem obowiązki pre-

zesa Zarządu Okręgu.  

 

 

Sprawy personalne Zarządu Okręgu 

Walne Zebranie Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF na zebraniu 14.05.2016 roku 

wybrało kol. Macieja Kandulskiego na Prezesa Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF a Kolegów 

Janusza Jęsiaka, Józefa Kopcia, Ryszarda Prange, Mieczysława Rożka, Andrzeja Świdurskiego, 

Jacka Wierzbickiego, Lecha Woźnego, Marka Zbierskiego, Antoniego Zgóreckiego i Piotra Zubie-

lika na członków Zarządu. Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się następująco: 

 

 

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, z pracy w Zarządzie Okręgu zrezygnowali Ko-

ledzy Janusz Jęsiak i Piotr Zubielik. W połowie grudnia ubiegłego roku niespodziewanie odszedł 

na zawsze z naszego grona Kol. Antoni Zgórecki. Zarząd nie dokonał kooptacji nowych członków 

na zwolnione miejsca. W dniu 27.04.2021 rezygnację ze stanowiska prezesa Zarządu Okręgu 

złożył Maciej Kandulski, jako przyczynę podając [cyt.] ,,brak możliwości właściwego i bezkonflik-

towego kierowania Okręgiem”. 

Maciej Kandulski 

Marek Zbierski 

Ryszard Prange 

Józef Kopeć 

Mieczysław Rożek 

Jacek Wierzbicki 

Janusz Jęsiak 

Lech Woźny 

Antoni Zgórecki 

Andrzej Świdurski 

Piotr Zubielik  

- Prezes 

- Wiceprezes 

- Sekretarz 

- Skarbnik 

- Członek – Okręgowe Kolegium Sędziów 

- Członek – administracja strony internetowej 

- Członek – kontakty z kołami 

- Członek – kontakty z kołami 

- Członek – kontakty z kołami i Komisja Odznaczeń  

- Członek – kontakty z kołami i filatelistyka młodzieżowa 

- Członek – kontakty z kołami 



Sprawy organizacyjne Zarządu Okręgu 

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie Zarząd odbył 16 protokołowanych zebrań. We 

wszystkich zebraniach, za wyjątkiem jednego, uczestniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Okręgu. Prezydium Zarządu pracowało w sposób ciągły, zajmując się bieżącymi problemami 

Okręgu. 

Została utworzona pierwsza baza danych adresowych członków Okręgu, mająca służyć 

poprawieniu efektywności przekazywania informacji wewnątrz Związku. Baza ta została następnie 

rozszerzona w wyniku zalecenia Zarządu Głównego tak że obecnie zawiera ona dane kontaktowe 

niemal wszystkich członków Okręgu. Nadal jednak najbardziej bezpośrednim sposobem kontaktu 

z częścią kolegów jest rozmowa telefoniczna. 

 

Sprawy finansowe Okręgu 

W opisywanym okresie funkcję skarbnika Okręgu pełnił Kol. Józef Kopeć a obsługę księ-

gową – zewnętrzna firma. Analiza spraw finansowych Okręgu będzie przedmiotem wystąpienia 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Tu tylko chciałbym podkreślić konstruktywną współpracę 

Zarządu z Przewodniczącym Komisji oraz fakt zawsze pozytywnych rocznych opinii Komisji o 

pracy Skarbnika. 

 

Sprawa biura Zarządu Okręgu – uchwała Walnego Zebrania Delegatów z 2016 r. 

W drugiej połowie 2015 roku biuro Zarządu Okręgu zostało przeniesione do nowej sie-

dziby, w Osiedlowym Domu Kultury ,,Krąg’’ przy ulicy Dmowskiego 37 w Poznaniu. Całą obecną 

kadencję Okręg pracował w tej właśnie lokalizacji. Na liście uchwał i wniosków poprzedniego Wal-

nego Zebraniu Delegatów Okręgu w punkcie 1. sformułowana jest uchwała o następującej treści:  

 

Uchwała o poszukiwaniu nowej siedziby Okręgu Wielkopolskiego PZF, aby usprawnić ob-

sługę biura oraz optymalnie zagospodarować zasoby Związku znajdujących się poza siedzibą 

Okręgu. 

 

Należy stwierdzić zatem, że uchwała ta nie została wykonana. Lokal w Domu Kultury 

,,Krąg’’, wobec ciągle zmniejszającej się liczby członków Okręgu, wydaje się jednak wystarcza-

jąco dobrze obsługiwać potrzeby biura Okręgu, a co ważne, koszty jakie ponosi Okręg za swoje 

locum są możliwe do zaakceptowania. Warto dodać, że w okresie epidemii, wtedy, gdy nie korzy-

staliśmy z lokalu, nie były nam także naliczane przez Spółdzielnię opłaty. Brak częstych dyżurów 

(zwłaszcza ostatnio, w czasie epidemii) rekompensowany był/jest poprzez kontakty bezpośrednie, 

telefoniczne oraz wysyłkowe przekazywanie materiałów i walorów. Z drugiej strony, w dalszym 



ciągu część materiałów Okręgu znajduje się poza jego siedzibą. Tu przytoczę fragment sprawoz-

dania Zarządu z poprzedniego Zebrania Walnego, z maja 2016 roku:  

Do nowego lokalu na początku października 2015 roku trafiła tylko bieżąca dokumentacja 

służąca prowadzeniu spraw administracyjnych Okręgu. Dokumentacja działalności Kół Okręgu, 

wytworzona w okresie od końca lat 50-tych do początku lat 90-tych, została przekazana do Archi-

wum Państwowego w Poznaniu, ku wielkiemu zadowoleniu dyrekcji tej instytucji. Część księgo-

zbioru Okręgu (głównie duplikaty i pozostałość z zasobów wystawy światowej w 1993 roku) zo-

stała przekazana do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pozostała część, wraz z rocznikami cza-

sopism, została spakowana i jest przechowywana u Kolegów-członków Zarządu. W podobny spo-

sób przechowywana jest dokumentacja i pamiątki z wystaw organizowanych przez Okręg oraz 

materiał filatelistyczny. Ten stan jest najdotkliwszą konsekwencją decyzji o zmianie lokalu. Trzeba 

jednak wyraźnie powiedzieć, że rezygnacja z wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu przy 

ul. Św. Czesława była rzeczą absolutnie konieczną, jej brak doprowadziłby bowiem do niewypła-

calności Okręgu w okresie nie dłuższym niż dwa lata. 

 

Realizacja pozostałych uchwał Walnego Zebrania Delegatów Okręgu z 2016 r. 

Druga uchwała sformułowana przez poprzednie Walne Zebranie Delegatów zobowiązała 

Zarząd Okręgu do zorganizowania w 2018 roku, w stulecie odzyskania niepodległości i wybuchu 

zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej i wystą-

pienie do Poczty Polskiej o wydanie z tej okazji znaczka pocztowego. Powierzenie Okręgowi Wiel-

kopolskiemu organizacji kolejnej, najwyższej rangą wystawy krajowej, było rzecz jasna oznaką 

wiary Zarządu Głównego w możliwości organizacyjne Okręgu, z drugiej strony nakładało na Okręg 

konieczność poradzenia sobie z pracami przy wystawie w sytuacji, gdy na pomocne ,,pospolite 

ruszenie’’ członków Okręgu ze zrozumiałych przyczyn trudno było liczyć. Mimo to otrzymaliśmy 

wsparcie grupy kolegów. Finansowanie Wystawy ze środków Zarządu Głównego umożliwiło ko-

mercyjne wykonanie najcięższych prac, takich jak transport (w obie strony, ze Śląska i Gostynia) 

oraz montaż i demontaż ekranów wystawowych. Przy okazji ekranów należy wspomnieć o nad-

zwyczaj trafnej inwestycji Zarządu Głównego w pleksiglasowe szyby do ekranów – ich zastoso-

wanie nie tylko istotnie zwiększyło bezpieczeństwo ich zakładania i zdejmowania, ale w znaczny 

sposób skróciło czas wyjmowania z gablot eksponatów (do około 4 godzin). Na potrzeby odbywa-

jącej się w dniach 3-7.10.2018 r. Wystawy organizatorzy pozyskali całe piętro nowoczesnego bu-

dynku Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, otrzymaliśmy także możliwość korzystania z 

sali posiedzeń, sal konferencyjnych i elementów infrastruktury. W wystawie brało udział 104 wy-

stawców, którzy przedstawili 149 eksponatów i publikacji. Wydarzeniami towarzyszącymi Wysta-

wie były: wprowadzenie do obiegu znaczka poświęconego Wystawie, XVIII Gala Polskiej Kapituły 

Filatelistycznej, poczta balonowa z udziałem balonu SP-BPE ,,Leszno’’, dwudniowa ścieżka hi-

storyczno-filatelistyczna dla młodzieży szkolnej, szkolenie sędziów PZF, Sympozjum Polskiej 



Akademii Filatelistyki, spotkanie Klubów Zainteresowań Kolejnictwo oraz Frankotyp, oraz grupy 

ARGE-Polen, a także prezentacja nowości wydawniczych. Główna Komisja Rewizyjna Związku, 

dokonująca po Wystawie oceny poprawności zarządzania jej finansami pochodzącymi z dotacji 

Zarządu Głównego PZF na zorganizowanie Wystawy stwierdziła całkowitą zasadność poniesio-

nych wydatków i poprawność prowadzenia dokumentacji finansowej. 

Kolejny wniosek Walnego Zebrania z 2016 roku dotyczył wystąpienia do Poczty Polskiej o 

wydanie znaczka lub kartki pocztowej w celu uczczenia w 2017 roku 200. rocznicy śmierci Tade-

usza Kościuszki. Realizacja tego wniosku nie wymagała wystąpienia ze strony Zarządu Okręgu, 

bowiem Poczta Polska z własnej inicjatywy wprowadziła do obiegu 4.02.2017 r. znaczek pocztowy 

o nominale 3,20 PLN z okazji Roku Tadeusza Kościuszki. 

Ostatni postulat na liście wniosków i uchwał Walnego Zebrania dotyczył szerszego wyko-

rzystania internetu do pracy z młodzieżą. Wobec trudności z jakimi boryka się filatelistyka mło-

dzieżowa postulat ten nie był realizowany. Incydentalnie jednak, niemal półtoraroczny okres epi-

demii spowodował wykorzystanie internetu w szkoleniach filatelistycznych, o czym za chwilę.  

 

Stan osobowy Okręgu – porównanie danych z 2015 i 2020 roku 

Na koniec 2015 roku stan członków w naszym Okręgu wynosił 343 osoby dorosłe, z tego 

146 osób płaciło pełne składki członkowskie a 197 osób – składki ulgowe. Członków młodzieżo-

wych było 61. W Okręgu mieliśmy 6 członków honorowych PZF, pracę prowadziliśmy w 24 kołach 

zrzeszających osoby dorosłe i w 3 kołach młodzieżowych. Sprawozdanie z ruchu członków za II 

półrocze 2020 roku przekazane do Zarządu Głównego podaje, że w Okręgu działało 21 kół, w 

których działały osoby dorosłe (248 osób) i 3 koła młodzieżowe w których skupionych było 21 

osób. Z grona członków honorowych ubyły dwie osoby – Koledzy Edmund Jankowski i Zygmunt 

Rosiejka. Okręg zatem, przez ostatnie 5 lat zmniejszył liczbę członków dorosłych o 95 osób, to 

znaczy o prawie 28%. Ten wskaźnik zasmuca, ale nawet zdarzające się pojedyncze wstąpienia 

do Związku nie są w stanie zrównoważyć odejść, głównie z przyczyn naturalnych. 

 

Kontakty, współpraca z Kołami Okręgu, praca Kół 

W roku 2017, 2018 i 2019 w klubie „Na Skarpie”, w miejscu gdzie tradycyjnie odbywają się 

comiesięczne spotkania wymienne organizowane przez Koło Poznań-Miasto odbyły się wiosenne 

spotkania z prezesami Kół Okręgu. Jak zawsze służyły one przekazaniu informacji o bieżącej 

działalnością Okręgu i poinformowaniu o pracach prowadzonych przez Zarząd Główny. Były one 

także okazją do wręczenia Kolegom przyznanych im odznaczeń związkowych oraz dawały moż-

liwość nabycia walorów filatelistycznych. Ze względu na epidemię spotkania takie w roku 2020 i 

2021 nie odbyły się. Przedstawiciele Zarządu starali się być na uroczystych spotkaniach organi-

zowanych przez koła, o ile tylko byli na nie zapraszani. 



Wydaje się prawidłowością, że najaktywniej działają koła, które znajdują oparcie w ze-

wnętrznych instytucjach. Mogą to być lokalne władze, szkoły, muzea, domy kultury, kościoły, czy 

firmy. Są one w stanie zapewnić na przykład warunki lokalowe do przeprowadzania spotkań a 

czasem także pewne wsparcie finansowe. Wsparcie finansowe z Zarządu Głównego otrzymywały 

także koła, które zgłosiły chęć przeprowadzenia pokazu filatelistycznego lub wytworzenia datow-

nika okolicznościowego. Tradycyjnie aktywnie w ostatniej kadencji działało Koło Miejskie w Lesz-

nie które, oprócz innych aktywności, w setną rocznicę wyzwolenia Leszna w 1920 roku doprowa-

dziło do wydania w wielomilionowym nakładzie znaczka z Lesznem w serii Miasta Polskie. Na 

swoim terenie aktywnie działały koła w Gostyniu, koło Spinko, koło w Rawiczu. 

Zarząd Okręgu wyraża serdeczne podziękowania Kolegom z Koła „Tabor” przy Instytucie 

Pojazdów Szynowych w Poznaniu, Sieć Badawcza Łukasiewicz i na ręce delegata Koła – Kol. 

Bogdana Plebańskiego składa podziękowanie za wsparcie finansowe Okręgu. 

 

Inne imprezy organizowane przez Okręg 

Zainicjowane przez Zarząd Okręgu w 2014 roku szkolenie nazwane Poznańskim Sympo-

zjum Filatelistycznym kontynuowane było w latach 2016 w Porażynie i 2017 w Biedrusku. Sym-

pozja poświęcone były historii poczty, gromadziły około osiemdziesięciu uczestników i trwały pół-

tora lub dwa i pół dnia. Finansowane były częściowo ze środków Zarządu Głównego a częściowo 

z wpłat własnych uczestników. W roku 2018 Sympozjum nie odbyło się ze względu na organizo-

waną przez Okręg XXII Ogólnopolską Wystawę Filatelistyczną. 

Rok 2020 nie był rokiem szczególnie aktywnym w polskiej filatelistyce. Ze względu na epi-

demię i związane z nią ograniczenia sanitarne zostały przesunięte w czasie wybory w kołach i 

okręgach, został także odroczony termin Walnego Zjazdu PZF. Nie odbywały się także imprezy 

filatelistyczne, spotkania, wystawy i pokazy. W tej sytuacji Zarząd Okręgu, pod koniec 2020 roku 

podjął inicjatywę zorganizowania pierwszej w Polsce internetowej wystawy filatelistycznej pod na-

zwą Specjalistyczna Wirtualna Wystawa Filatelistyczna Poznań 2021. Dołączyliśmy tym samym 

do niemałej już grupy krajów, które w czasie epidemii tego rodzaju wystawy organizowały. Nowa 

forma odbywania wystawy była wyzwaniem zarówno dla uczestników, którzy musieli dostarczyć 

skany swoich eksponatów w ściśle określonym formacie, dla organizatorów, którzy na stronie in-

ternetowej Okręgu musieli zainstalować infrastrukturę informatyczną służącą do umieszczania i 

oglądania eksponatów, i dla sędziów, którym przyszło oceniać eksponaty w zupełnie innych wa-

runkach jak w warunkach rzeczywistych. Do tego dochodził problem zorganizowania łączności w 

postaci wideokonferencji dla członków jury. Koledzy Jacek Wierzbicki (internet), Mieczysław Ro-

żek (jury) i Ryszard Prange (komisarz i łączność) rozwiązali wszystkie problemy tak, że otwarcie 

wystawy czyli udostępnienie eksponatów do oglądania na stronie internetowej Okręgu odbyło się 

w poniedziałek 3.05.2021 bez jakichkolwiek przeszkód, same zaś eksponaty zostały wnikliwie 

ocenione w okresie poprzedzającym otwarcie. 



Działalność Okręgowego Kolegium Sędziów w latach 2016–2021 

Okręgowe Kolegium Sędziów działało w minionej kadencji w następującym składzie: Ry-

szard Prange, Mieczysław Rożek i Marek Zbierski. Funkcję przewodniczącego OKS pełnił M. Ro-

żek. W czasie swojej kadencji OKS dokonał atestacji sześciu eksponatów. Cztery atestowane 

eksponaty pochodzą z Okręgu Wielkopolskiego, a pozostałe dwa – z Okręgu Opolskiego i Mało-

polskiego. Pięć atestacji dotyczyły eksponatów w klasie tematycznej a jedna eksponatu w klasie 

Historii Poczty. 

Omawiając sprawy sędziowskie należy zwrócić uwagę, że Kol. Marek Zbierski, po uzyska-

niu pozytywnej oceny swojej pracy sędziowskiej podczas Światowej Wystawy Filatelistycznej PHI-

LATAIPEI 2016 (Tajpej, Tajwan, 21–26.10.2016), w wyniku jednomyślnej decyzji Zarządu FIP 

został przyjęty do grona jurorów FIP w zakresie filatelistyki tematycznej. 

 

Działalność Komisji do Spraw Filatelistyki Młodzieżowej w latach 2016–2021 

W Okręgu Wielkopolskim działają 3 Młodzieżowe Koła Filatelistyczne: przy Zespole Szkół 

w Tuliszkowie, przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Turku i przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Kultury w Borku Wlkp. Liczba uczniów należących do MKF wynosi w sumie 21, z tego 15 uczniów 

uczęszcza do szkół podstawowych a 6 – do szkół ponadpodstawowych. 

Członkowie kół brali udział w Finałach Okręgowych Młodzieżowego Konkursu Filatelistycz-

nego, które corocznie odbywały się w Turku. Finaliści reprezentowali nasz Okręg na finałach ogól-

nopolskich: w Krzeszowie, w Chorzowie i Lublinie. Członek MKF z Borku Wlkp. Szymon Krawiec 

prezentował swój eksponat ,,Polska i Polacy w czasie II Wojny Światowej 1939-1945” na wysta-

wach krajowych i światowych. 

6 września 2020 r. zmarł wieloletni opiekun Koła w Turku Kol. Waldemar Pawlak – to on 

był motorem finałów okręgowych które co roku odbywały się w Turku. Bardzo będzie brakowało 

jego zapału do pracy z młodzieżą.  

Ostanie 2 lata 2020 i 2021 zawiesiły działalność Młodzieżowych Kół Filatelistycznych z 

powodu epidemii. 

 

Kluby Zainteresowań 

17.12.2020 decyzją Zarządu Okręgu został powołany przy Okręgu Wielkopolskim Klub Za-

interesowań PZF TEMATYK. Prezesem Klubu został Kol. Ryszard Prange. Klub rozpoczął wyda-

wanie swojego biuletynu – do tej pory ukazały się 3 numery czasopisma. Dla członków klubu 

prowadzone są na platformie Zoom także szkolenia internetowe. W Okręgu zatem działają trzy 

kluby zainteresowań: oprócz wspomnianego Klubu TEMATYK także Klub Zainteresowań PZF Fi-

latelistów Tematyków TEMATICA oraz Klub Zbieraczy Znaków Pocztowych o Tematyce Religijnej 

„Święty Gabriel”. W 2018 roku, podczas Gali Polskiej Kapituły Filatelistycznej, która odbyła się 



podczas XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej w Poznaniu Klub TEMATICA został wyróż-

niony Statuetką PRYMUS w kategorii Najlepszy Zespół Roku. Jedenasty rok działania Klub TE-

MATICA rozpoczął wydaniem 31 numeru swojego Biuletynu. Klub „Św. Gabriel” w roku 2017 świę-

tował swoje 60-lecie i wydaje rocznie cztery numery swojego informatora.  

 

Działalność szkoleniowa i wydawnicza, strona internetowa Okręgu 

Należy powtórzyć sformułowanie zawarte w sprawozdaniu z działalności Zarządu Okręgu 

z 2016 roku: działalność szkoleniowa jest mocnym elementem działalności Okręgu i to w niej 

można dopatrywać się źródeł sukcesów wystawienniczych członków Okręgu w zakresie filateli-

styki, zwłaszcza tematycznej. Przez całą kadencję (za wyjątkiem okresów wakacyjnych) do mo-

mentu rozpoczęcia epidemii w marcu 2020 roku i wprowadzenia ograniczeń, dwa razy w miesiącu, 

w siedzibie Poczty Polskiej na ulicy Kościuszki 77 odbywały się spotkania, podczas których oma-

wiane były zagadnienia filatelistyki tematycznej, lecz także z zakresu historii poczty oraz analizy 

eksperckie. Spotkaniach te gromadziły kilkunastu uczestników – kolegów zarówno z Poznania 

bądź z kół Okręgu Wielkopolskiego, a czasem także i z innych okręgów. 

Epidemia wstrzymała te spotkania. Nie wstrzymała jednak działalności szkoleniowej w 

Okręgu, która zmieniła jedynie formę: 22.09.2020 roku, wykorzystując platformę Zoom, Kolega 

Ryszard Prange przedstawił pierwszą internetową prelekcję filatelistyczną w ramach cyklu Wiel-

kopolskich Spotkań Szkoleniowych i podjął się koordynowania tych szkoleń w przyszłości. Do 15 

czerwca odbyło się 30 spotkań prowadzonych przez specjalistów z zakresy filatelistyki tematycz-

nej, historii poczty oraz przez ekspertów. Liczba uczestników niektórych z tych wirtualnych spo-

tkań sięgała 70-ciu osób. Wszystkie te spotkania są rejestrowane a dostęp do nich możliwy jest 

poprzez stronę internetową Okręgu, gdzie umieszczone są linki do nagrań. 

Wraz z wymienionymi wyżej trzema biuletynami klubowymi w okręgu wydawane są „Wiel-

kopolskie Wiadomości Filatelistyczne” redagowane przez Kol. Ludwika K. Malendowicza. Pełnią 

one rolę prowadzonej na bieżąco kroniki, dokumentującej najważniejsze wydarzenia dotyczące 

Okręgu, przedstawiającej ważne wydarzenia w filatelistyce światowej a także analizy eksponatów 

i artykuły problemowe. WWF jest czasopismem posiadającym swój numer ISBN i dostarczanym 

w formie egzemplarza obowiązkowego do głównych bibliotek w Polsce. 

Medium, bez którego trudno wyobrazić sobie dzisiaj pracę Okręgu jest nasza strona inter-

netowa, założona i od początku utrzymywana przez Kol. Jacka Wierzbickiego. W sprawozdaniu z 

roku 2016 napisałem:  

 

Mamy nadzieję, że już wkrótce pod adresem www.pzfpoznan.pl będziemy umieszczać 

materiały dotyczące działalności Okręgu i Kół oraz dzielić się wiedzą filatelistyczną i informacjami. 

Liczymy, że Koła będą dostarczać na stronę materiały (teksty, zdjęcia) dotyczące swojej pracy i 

osiągnięć.  

http://www.pzfpoznan.pl/


Ta nadzieja się ziściła: mamy bardzo dobrą, prowadzoną na bieżąco stronę internetową, 

na której rzeczywiście umieszczane są materiały dostarczane przez koła. Jest ona źródłem bie-

żących informacji i wiedzy filatelistycznej, a jednocześnie pełni także funkcję okręgowego archi-

wum online, gromadząc historyczne materiały dotyczące kół. 

 

Podziękowania 

Wszystkim Kolegom z którymi pracowałem w Zarządzie bardzo dziękuję. Jestem przeko-

nany, że każdy w tym okresie dał ze siebie wszystko co możliwe.  

 

 

 

Poznań, 19.06.2021 

 

   Maciej Kandulski 


