PÓŁFINAŁ 57.
OGÓLNOPOLSKIEGO
MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU
FILATELISTYCZNEGO
pt. „OD UNII LUBELSKIEJ DO
UNII EUROPEJSKIEJ”
w
OKRĘGU
ZACHODNIOPOMORSKIM

Wraz z początkiem lutego 2019r. w Młodzieżowych Kołach Filatelistycznych, działających
przy Okręgu Zachodniopomorskim Polskiego Związku Filatelistów w Szczecinie, rozpoczęły
się przygotowania do udziału dzieci i młodzieży w Półfinale 57. Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.
Opiekunowie kół zadbali o organizację ćwierćfinałów i wytypowanie swoich przedstawicieli
na eliminacje wojewódzkie.
W dniu 05 kwietnia 2019r. w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie
w godzinach porannych zebrali się półfinaliści, którzy zostali serdecznie powitani przez
członków Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej Okręgu Zachodniopomorskiego PZF
w Szczecinie oraz Komisję Konkursową. W tym roku zaproszenie do obrad jury przyjęli
Panowie, piastując następujące stanowiska w komisji :
Przewodniczący: Józef Grabarczyk - członek Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej PZF w
Szczecinie,
Członkowie: Dariusz Janowski – Koordynator ds. Filatelistyki Poczty Polskiej w Szczecinie,
Henryk Jakowiec – Prezes Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego PZF w Szczecinie, Marek
Krawczyk – Skarbnik Okręgu Zachodniopomorskiego PZF w Szczecinie.
W konkursie wzięli udział członkowie Młodzieżowych Kół Filatelistycznych z następujących
miejscowości: Bierzwnik, Golczewo, Prusinowo, ogółem czternaścioro osób, rywalizujących
w grupie szkół podstawowych. Dzieci, po wysłuchaniu wyjaśnień dotyczących zasad
przeprowadzenia półfinału, przystąpili do części głównej spotkania. Zmierzyli się z testami

sprawdzającymi wiedzę : tematyczną oraz filatelistyczną , by później przestąpić do części
praktycznej: pracy z katalogiem.
W przerwie na oczekiwanie werdyktu jury, dzieci wraz z opiekunami przy ciasteczkach
omawiali zagadnienia poruszone w pytaniach, starając się na bieżąco wyjaśnić zaistniałe
wątpliwości lub trudności zawarte w części praktycznej.
Po półgodzinnym oczekiwaniu, członkowie komisji poprosili uczestników do wysłuchania
treści protokołu. Zgodnie z nim Okręg Zachodniopomorski będzie w dniach od 22.06.2019r.
do 25.06. 2019r w Lublinie reprezentować grupa trzech dziewcząt: Weronika Nadzikiewicz,
Sandra Gircza oraz Estera Purcelewska.
Osobom nominowanym składamy gratulacje, trzymając za nie kciuki, aby wjazd na finał do
stolicy województwa lubelskiego, okazał się równie owocny i pomyślny, jak przyjazd do
stolicy województwa zachodniopomorskiego.
Dziękujemy również opiekunom i pozostałym uczestnikom, którzy wyjechali uśmiechnięci i
pełni zapału do udziału w eliminacjach w kolejnych latach.
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