Wystawa Filatelistyczna
„70-lecie Poczty Polskiej na Pomorzu Zachodnim”
W dniach od 12 do 20 maja br. w sali im. Zbigniewa Herberta w Książnicy
Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie miała miejsce niekonkursowa Wystawa
Filatelistyczna zatytułowana - „70-lecie Poczty Polskiej na Pomorzu Zachodnim”.
Pomysłodawcą wystawy był Okręg Zachodniopomorski PZF a współorganizatorami Poczta
Polska S.A. i Książnica Pomorska.
Przybyłych na otwarcie wystawy gości powitał pełniący rolę gospodarza Dyrektor
Książnicy Pomorskiej Pan Lucjan Bąbolewski. Pani Dorota Mielcarek Dyrektor Poczty
Polskiej S.A. Regionu Sieci w Szczecinie w swoim wystąpieniu przedstawiła dokonania
poczty w mijającym 70-leciu oraz plany na przyszłość. Jako ostatni głos zabrał Prezes
Polskiego Związku Filatelistów Okręgu Zachodniopomorskiego Pan Henryk Jakowiec. Jego
wystąpienie ograniczyło się do przedstawienia zagadnień, z jakimi spotyka się współczesna
filatelistyka oraz współpraca na linii Polski Związek Filatelistów – Poczta Polska S.A. Po
przemówieniach nastąpiło oficjalne rozstrzygnięcie młodzieżowego konkursu plastycznego na
projekt znaczka pt. „70-lecie Poczty Polskiej na Pomorzu Zachodnim”. Młodzi laureaci, obok
gratulacji, otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Pocztę Polska S.A. i PZF Okręg
Zachodniopomorski. Następnie uroczyście ogłoszono otwarcie wystawy, zaproszono do jej
zwiedzania i oglądania prezentowanych eksponatów:
Wystawcy i tytuły eksponatów:
Zachodniopomorski Okręg PZF w Szczecinie
„Znaki pocztowe i wydawnictwa związkowe Okręgu”
Zachodniopomorski Okręg PZF w Szczecinie
„Poczta Polska 1945-1948 na Pomorzu Zachodnim i Środkowym”
Piotr Zaremba
„Szczecin 1945” (zbiór Piotra Zaremby pierwszego Prezydenta miasta Szczecina)
Zdzisław Mąka
„Szczecińskie formularze telegramów z II połowy XIX wieku”
Henryk Jakowiec
„Nalepki polecenia stosowane zastępczo w UP Kamień Pomorski w okresie
25.11.2003 - 24.03.2004”
Dawid Jackowiak
„Moje miasto Szczecin” (eksponat młodzieżowy)
Andrzej Mrowiński
„Emanuel Lasker - Król szachów”
Każdy z prezentowanych eksponatów miał swoją oglądalność, ale największą (wśród
dorosłych) cieszył się eksponat Piotra Zaremby, pierwszego Prezydenta miasta Szczecina.
Młodzieży podobał się eksponat „Emanuel Lasker – Król szachów” między innymi z racji
tego, że zawierał dużo kolorowych znaczków.

Na stoisku pocztowym zorganizowanym przez Urząd Pocztowy Szczecin 2 była
bogata oferta walorów i towarów filatelistycznych, ale szczególnym zainteresowaniem cieszył
się datownik okolicznościowy i kartka okolicznościowa – specjalne wydawnictwa Poczty
Polskiej S.A. z okazji Wystawy Filatelistycznej „70-lecie Poczty polskiej na Pomorzu
Zachodnim”.

Dyrektor Książnicy Lucjan Bąbolewski wita przybyłych gości

Przybyłych gości wita także Dorota Mielcarek Dyrektor Poczty Polskiej S.A. Region Sieci w
Szczecinie. Obok prezentuje się stoisko pocztowe.

Prezes PZF Okręgu Zachodniopomorskiego (posiłkując się notatkami) przedstawia
zagadnienia, na jakie natrafia współczesna filatelistyka.

Dorośli i młodzież z uwagą słuchają przemówień organizatorów wystawy.

Młodzi autorzy projektów znaczka pocztowego odbierają dyplomy i nagrody wręczane przez
Panią Dyrektor Poczty Polskiej S.A. Region Sieci w Szczecinie …

… a potem z dumą prezentują je publiczności.

Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie
ze swoją Panią Dyrektor i opiekunem Koła.
Obok przedstawiciele Poczty Polskiej i Książnicy Pomorskiej.

Plakat informacyjny wykonany przez Pocztę Polską S.A.

Zwiedzanie wystawy rozpoczęte.

Nestor szczecińskiej filatelistyki Pan Józef Grabarczyk udziela wyczerpujących informacji na
temat oglądanego eksponatu.

Syn pierwszego powojennego Prezydenta Szczecina Piotra Zaremby (po prawej)
Piotr Zaremba w towarzyskiej rozmowie z przedstawicielami Książnicy Pomorskiej.

Autor eksponatu o Emanuelu Laskerze obok swojego dzieła.

Młodzież wygospodarowała sobie czas na obejrzenie oszklonej gabloty,
w której prezentowały się wydawnictwa filatelistyczne a także medale i puchary z wystaw
filatelistycznych.
Fotograficzne ujęcia prezentowane w formie migawek wprawdzie nie pokazują wszystkiego
ale choć w przybliżeniu pozwalają wczuć się w klimat szczecińskiej wystawy.
Jako współorganizatorzy dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się
do realizacji tej wystawy.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

