
 

 

  Finał 55. 

Ogólnopolskiego 

Młodzieżowego 

Konkurs 

Filatelistycznego 

pt. „Górny Śląsk – 

to nie tylko 

przemysł” 

Emocje, rywalizacja, 
zabawa, sprawdzenie 
własnych możliwości. 

Chorzów, 15-18.06.2017r. 



 

W dniach od 15 do 18 czerwca 2017 roku w Chorzowie, odbył się  Finał 55. Ogólnopolskiego     

Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. „Górny Śląsk – to nie tylko przemysł”. 

Do miasta położonego na Górnym Śląsku, przyjechali młodzi filateliści z różnych zakątków 

Polski wraz z opiekunami, by zgodnie z tradycją w miesiącu czerwcu wyłonid ze swojego 

szacownego grona „młodych mistrzów” filatelistyki.   

  Uroczyste otwarcie konkursu miało miejsce 

w Miejskim Domu Kultury „Batory” w 

Chorzowie, które uświetnił występ zespołu 

Pieśni i Taoca „Chorzów”.  

W sali widowiskowej MDK umieszczono     

gabloty wystawowe zawierające  eksponaty 

filatelistyczne konkursowiczów. 

 

W tegorocznej edycji wzięło udział 52 uczestników, którzy reprezentowali młodzieżowe koła 

z poszczególnych okręgów. Młodzież i dzieci  rywalizowały w trzech grupach wiekowych: 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

W imieniu Okręgu Zachodniopomorskiego swoją 

wiedzę i umiejętności zaprezentowały     

uczennice: Weronika Nadzikiewicz, 

Marta Szymaoska, Sara Urbanowicz 

i Estera Purcelewska. Dziewczętom  

towarzyszyły mamy oraz opiekunowie kół. 

 



   

 

                                                                

Konkurs Filatelistyczny, oprócz najważniejszej części, dotyczącej wyłonienia laureatów, to 

wspaniała przygoda, w czasie której poznajemy ciekawych ludzi oraz odwiedzamy 

najpiękniejsze miejsca na mapie Polski.  

Tegoroczni organizatorzy sprawili nam nie lada atrakcje: wycieczkę do Muzeum Powstao 

Śląskich w Świętochłowicach, seans filmowy w 

Planetarium i Obserwatorium im. Mikołaja 

Kopernika w Chorzowie -  najstarsza  tego typu 

placówka w Polsce, założona w   1955r ., 

zwiedzanie Muzeum Śląskiego w Katowicach, 

byłej kopalni węgla zamienionej w kopalnię 

kultury. Na ogromnej powierzchni mieszczą się 

liczne, bogate, różnorodne ekspozycje, m.in.: 

galeria sztuki polskiej, laboratorium przestrzeni 

teatralnych, ekspozycja pt. „Górny Śląsk na 

przestrzeni dziejów”.      

 

Czekamy na znak gospodarzy 

obiektu, aby cała nasza grupa mogła 

wejść  do części wystawowej 

Muzeum Śląskiego w Katowicach.  

Jesteśmy ogromnie podekscytowani  

i nie możemy się doczekać. 

 

 

 



 

 

55. Finał, przyniósł nam szczególnie dużo radości i wyjątkowych wrażeo, ich sprawczynią była 

Weronika Nadzikiewicz, która w kategorii szkół podstawowych zajęła trzecie miejsce. 

 

 

Na zdjęciu Weronika 

odbierająca dyplom   

i nagrodę z rąk 

Przewodniczącego ds. 

Filatelistyki 

Młodzieżowej Pana 

Wojciecha 

Lewandowskiego. 

 

 

 

 

         

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymali moc prezentów,  

        które będą jeszcze, nie jeden raz, przypominały o cudownych chwilach jakie  

        spędziliśmy wspólnie w Chorzowie. 

 

Finał konkursu za nami, laureaci wyłonieni. Pozostaje nam czekad na informacje o miejscu  

i organizatorze tej wyjątkowej imprezy w roku 2018. 

                                                                                         Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Sukiennik 

  


