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Spotkanie edukacyjne w kole PZF przy Politechnice Koszalińskiej 

 

Znane powiedzenie brzmi „człowiek uczy się całe życie”. Dotyczy to również 

filatelistów, dlatego aspekt edukacyjny znalazł się w nazwie naszego spotkania, 

mając nadzieję, że każdy z uczestników pozna coś nowego, coś interesującego 

dla siebie. 

       Pełna nazwa to spotkanie edukacyjne „Różne oblicza filatelistyki”, bo taka 

jest filatelistyka. Mówiliśmy tu o filatelistyce tradycyjnej, tematycznej, o historii 

poczty, młodzieżowej, o literaturze filatelistycznej, żeby wymienić tylko te 

najbardziej popularne aspekty. Te różne oblicza przedstawiliśmy przy pomocy 

trzech krótkich prelekcji. Ich tytuły to: 

1. stemple pocztowe stosowane w wybranych miejscowościach rejencji 

koszalińskiej oraz zmiany nazw miejscowości na przykładzie publikacji 

Kol. Józefa Sudakiewicza, 

2. różnorodność walorów w eksponacie tematycznym, 

3. bożonarodzeniowe całostki Portugalii 1936 – 1967. 

Już te tytuły zapowiadają trzy a w zasadzie cztery aspekty filatelistyki. Można 

dopatrzyć się również filatelistyki tradycyjnej. Wszystkie tematy były 

prezentowane z użyciem środków multimedialnych, ale część walorów 

przestawiliśmy też w „naturze”.  

        Uzasadnienie nazwy spotkania zostało wyrażone również na karcie 

korespondencyjnej (il. nr 1), na której widzimy dwie całostki, tzw. „list  

z piórkiem”, zeszycik znaczkowy, okładkę okręgowego informatora oraz różne 

nalepki na przesyłki pocztowe. Część ilustracyjną uzupełnia rysunek dyliżansu 

pocztowego. W połączeniu ze znaczkiem i datownikiem okolicznościowym 

stanowi to atrakcyjną całość.  

 
Il. nr 1. Karta korespondencyjna przedstawiająca elementy różnego  oblicza filatelistyki 



         Prelekcje poprzedzone zostały prezentacją znaczka spersonalizowanego 

(Mój znaczek), którego bohaterem był Kol. Józef Sudakiewicz (il. nr 2). 

Proponujemy, żeby w okresie październikowym (Dzień znaczka) prezentować 

na znaczkach spersonalizowanych zasłużonych filatelistów Koszalińskiego 

Okręgu PZF. W ten sposób zostałaby uczczona pamięć o tych najbardziej 

znanych i zasłużonych zmarłych Kolegach z naszego okręgu. Koło PZF przy 

Politechnice Koszalińskiej zainaugurowało ten cykl prezentacją postaci Kol. 

Józefa Sudakiewicza, ponieważ został On wybrany na patrona naszego Koła. 

  Jako autorzy projektu akcji proponujemy kilka zasad, którymi warto się 

kierować przy podjęciu podobnej inicjatywy: 

1. z inicjatywą wydania znaczka występuje macierzyste Koło filatelisty, 

którego chcemy uhonorować, 

2. projekt znaczka przygotowuje dane koło. Obowiązującym elementem jest 

napis „Zasłużeni filateliści Koszalińskiego Okręgu PZF”, 

3. należy uzyskać pisemną zgodę rodziny zmarłego na wykorzystanie jego 

wizerunku, 

4. koszty znaczka pokrywa wnioskujące koło i zainteresowani filateliści, 

5. w danym roku zostanie wydany jeden znaczek z tego cyklu, 

6. propozycja wydania znaczka powinna być podana do wiadomości 

wszystkich kół do końca roku poprzedzającego jego wydanie, 

7. w przypadku zbieżności zgłoszenia projektów dwóch i więcej znaczków, 

o emisji konkretnego znaczka decyduje Zarząd Okręgu w głosowaniu 

jawnym, w obecności przedstawicieli zainteresowanych kół,  

8. w przypadku równej ilości głosów o przyjęciu projektu decyduje 

wcześniejsza data odejścia śp. filatelisty, 

9. prezentacja znaczka odbywać się będzie na spotkaniu (zebraniu) 

organizowanym przez dane koło, z programem przez nie opracowanym. 

Liczymy, że nasza inicjatywa spotka się z dużym zainteresowaniem, dlatego 

pozwalamy zasugerować te kilka zasad. Rekomendujemy nasz projekt również 

Kolegom z innych okręgów.  

        Poniżej projekt naszego znaczka.  

 

 

 

 

 

 

 
Il. nr 2. Projekt znaczka z wizerunkiem Kol. Józefa 

Sudakiewicza 

 

        W dniu spotkania zorganizowe zostało stoisko pocztowe, na którym 

znalazła się okolicznościowa karta korespondencyjna oraz okolicznościowy 

datownik (il. nr 3).  Autorem obu  projektów jest Kol. Władysław Fijałkowski. 

Jego osoba jest gwarancją pełnego profesjonalizmu plastycznego i 

filatelistycznego. Natomiast autorem projektu znaczka jest Kol. Wawrzyniec 

Wierzejewski. 



         
Il. nr 3. Datownik okolicznościowy 


