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Nadanie imienia Kol. Józefa Sudakiewicza Kofu PZF 
przy Politechnice Koszalińskiej

Giving the name of Józef Sudakiewicz to the PZF Club 
at the Koszalin University of Technology

Sobota 16 grudnia 2017 roku przejdzie do histo
rii Koszalińskiego Okręgu PZF. W tym dniu odbyła się 
w gmachu Politechniki Koszalińskiej ważna uroczystość. 
Kołu PZF przy Politechnice Koszalińskiej nadano imię 
Józefa Sudakiewicza -  znakomitego filatelisty, znawcy 
historii poczty, wieloletniego członka naszego związku. 
Było to wydarzenie bez precedensu w ponad 60-letniej 
działalności okręgu. Jednocześnie to kolejna inicjatywa 
koła, po październikowej inauguracji cyklu wydawania 
znaczka spersonalizowanego „Zasłużeni filateliści Ko
szalińskiego Okręgu PZF”, przedstawiającego podobi
znę naszego patrona (wtedy jeszcze przyszłego).

Spotkanie otworzył dziekan Wydziału Humani
stycznego prof. nadz. dr hab. Michał Polak (członek 
koła), witając w imieniu gospodarzy obiektu przybyłych 
uczestników spotkania. W pierwszej kolejności powitał 
panią senator RP pierwszej kadencji Gabrielę Cwojdziń
ską, następnie prezesa zarządu Koszalińskiego Okręgu 
PZF Kol. Andrzeja Skorka, kolejno przedstawicieli służby 
zdrowia z emerytowanym prezesem Okręgowej Izby Le
karskiej, kolegą Józefa Sudakiewicza, filatelistą, panem 
Stefanem Stryjakowskim, filatelistów nestorów okręgu: 
Kolegów Czesława Łukowczyka i Jana Prokulewicza, 
członków zarządu okręgu, licznych filatelistów okręgu, 
niezrzeszonych przyjaciół naszego koła oraz przedsta
wicieli koszalińskich mediów.
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Kolejno głos zabrał prezes koła Kol. Bogusław 
Polak wprowadzając nas w atmosferę spotkania oraz 
przedstawiając jego przebieg. Przed merytoryczną czę
ścią spotkania miała miejsce miła i zaskakująca okolicz
ność, Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Koszalinie 
pan Anatol Gonczarewicz odczytał uchwałę nadającą 
kołu Odznakę Honorową Sybiraka.

W części zasadniczej prezes okręgu Kol. Andrzej 
Skorek odniósł się do prośby koła o nadanie kołu imie
nia Józefa Sudakiewicza, wskazując na trafność wyboru 
patrona, jego zasługi dla okręgu oraz wielką wiedzę fi
latelistyczną. Nie brakło również osobistych wspomnień 
o bohaterze spotkania, m.in. roli jaką odegrał Kol. Józef 
w inspiracji zainteresowania Kol. Prezesa historią poczty 
w rejencji koszalińskiej. Następnie odczytano akt nada
nia kołu PZF przy Politechnice Koszalińskiej imienia 
Józefa Sudakiewicza. Akt nadania odebrała delegacja 
koła w składzie: prezes Kol. Bogusław Polak, Kol. Lidia 
Sudakiewicz i Kol. Adam Wierzejewski.

Na tle zdjęć z życia okręgu, z udziałem Kol. Józe
fa Sudakiewicza, rozpoczęły się dalsze wspomnienia 
o naszym patronie. Kolejno głos zabierali: Marian Waw- 
rzynkowski, Tadeusz Galant, Marcin Wysocki, Stanisław 
Polańczyk oraz córka, a zarazem członkini naszego koła 
Lidia Sudakiewicz. Obszerniejsze streszczenia (również 
Kol. Andrzeja Skorka) w  marcowym numerze Informato
ra Koszalińskiego Okręgu PZF.

Część oficjalną zakończyło przekazanie Honorowej 
Odznaki PZF członkowi koła Kol. Wawrzyńcowi Wierze- 
jewskiemu, niestety z powodu choroby nieobecnemu.
W jego imieniu odznakę odbierał brat Kol. Adam Wie
rzejewski.
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O gólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur M echanicznych „FRA N KO TYP” im. Ta
deusza Ham pla z okazji nadchodzących Św iąt W ielkanocnych będzie stosow ał na
kładkę na m aszynę frankująca. Każdy, kto chce by jego  korespondencja z życzeniam i 
została ostem plowana i wysłana do jego  bliskich, m oże nadesłać zaadresowane koperty 
form atu C5 z kartam i z życzeniam i w  środku oraz w płacić na konto należność 3,20 z ł za 
każde o frankow anie okolicznościową nakładką. Frankatura m echaniczna jes t to a lterna
tywą dla znaczków  pocztowych stosowanych przez Pocztę Polską i kasowanych zw y
kłym i stem plam i dziennym i, lub w irnikam i z liniam i falistym i stosowanym i na W ER-ach.

K orespondencję do ofrankow ania proszę kierow ać na adres:
Polski Zw iązek Filatelistów
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „FRANKOTYP” 
ul. Fabryczna 25,90-341 Łódź
Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto Okręgu Łódzkiego PZF 

z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 451020 3352 00001502 0092 1791.
Do przesyłki proszę dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie 

koperty nadesłane do 20.03.2018 r.
Z filatelistycznym pozdrowieniem Przewodniczący klubu Krzysztof Błaszczyk

(z prawej) wraz z synem Kol. Jerzym

W  części nieoficjalnej, przy kawie i herbacie oglą
dano i dyskutowano przy fragmencie zbioru Kol. Józefa 
Sudakiewicza „Polska 1919-1939” , podziwiano jego dy
plomy z wystaw konkursowych oraz pamiątki m.in. licz
ne medale pamiątkowe.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele mediów 
koszalińskich: Polskiego Radia Koszalin i telewizji Max, 
którzy zamieścili relacje z uroczystości na swoich ante
nach oraz gazety Miasto.

Spotkanie należy uznać za bardzo udane. Pogłę
biło ono naszą wiedzę o filatelistyce, o historii okręgu, 
przybliżyło postać naszego patrona jako znakomitego 
filatelisty, ale też człowieka o przebogatej, barwnej hi
storii życiowej. Rok 2017 oraz prawie dwuletni okres 
aktywnej działalności kończymy zatem ważnym w yda
rzeniem.
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