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V MIEJSKA  KONFERENCJA FILATELISTYCZNA I MOC SŁÓW BRATA ALBERTA 

Młodzieżowe Koło Filatelistyczne Nr 8, którego opiekunem jest nauczycielka Teresa Hajdasz 

oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 16 w Szczecinie byli pomysłodawcami i gospodarzami V 

Miejskiej  Konferencji Filatelistycznej, która odbyła się w 12 maja 2017r. 

            

 

W przytulnej salce dydaktycznej Zespołu Szkół  Nr 16 w 

Szczecinie spotkali się zaproszeni goście, dzieci i 

młodzież, oraz uczestnicy konkursu, których prace zostały 

nagrodzone. Tematem prac było przedstawienie sylwetki 

Adama Chmielowskiego, znanego  jako Brat Albert. To 

jego postad, a zwłaszcza działalnośd na rzecz bliźniego,  

była tematem przewodnim tegorocznej  konferencji.  

 

Prowadzenie spotkania zostało powierzone trzem uczennicom: Wiktorii Urbanowicz, Gabrieli 

Gromek i Marii Kusztra, które z wielkim zaangażowaniem i kunsztem , krok po kroku,  

przechodziły od  pierwszego  punktu programu do ostatniego.  Wprowadziły słuchaczy w 

zaczarowany świat działalności Brata Alberta, opiekuna bezdomnych, ubogich i sierot, który 

w swoim życiu kierował się słowami: „Trzeba każdemu dad jeśd, bezdomnemu miejsce, a 

nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraśd albo żebrad dla 

utrzymania życia".  



    
Prowadzące konferencję: Wiktoria Urbanowicz, Gabriela Gromek, Maria Kusztra  

 

Kolejnym ważnym etapem w życiu tego wyjątkowego 

człowieka,  była prowadzona przez niego działalnośd 

artystyczna - malarstwo, w którym podejmował m.in. 

tematy religijne oraz realistyczne.  Historię powstania 

najbardziej znanego dzieła -  obrazu "Ecce Homo" 

przedstawił Ksiądz Proboszcz Zbigniew Rzeszótko. Obraz 

ten jest uważany za najlepsze dzieło w dorobku 

artystycznym Adama Chmielowskiego, jak również 

uchodzi za jeden z najlepszych obrazów religijnych . 

 

 

Świat filatelistyczny również wniósł swój wkład w uwiecznienie życia i działalnośd założyciela 

zakonów: Albertynów i Albertynek.  O tym pięknie opowiedział i zaprezentował wydane 

walory filatelistyczne, niezrównany, dla nas skarbnica wiedzy,  Pan Józef Grabarczyk nestor 

szczecioskiej filatelistyki.  

                      

                             



Konferencja zbliżała się powolutku do kooca,  przyszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu 

filatelistycznego na projekt znaczka pocztowego pod hasłem „Ten jest dobry, kto chce byd 

dobry”. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane na tablicy, ich autorom przyznano 

puchary, dyplomy oraz nagrody.  

                               

               

Niespodziankom nie było kooca. Osoby pomocne i zaangażowane w organizację V Miejskiej 

Konferencji Filatelistycznej otrzymały z rąk Pani Teresy Hajdasz podziękowania. 

                       

 

Pamiątkowe zdjęcie najmłodszych uczestniczek konferencji. 

                                                    



Na zakooczenie głos zabrali goście: Dyrektor Poczty Polskiej Pan Janusz Bilicki oraz w imieniu 

Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Filatelistów w Szczecinie Pan 

Zbigniew Jóźwikowski.  Z ust obu panów płynęły słowa podziękowania, gratulacje i wielkie 

uznanie dla wszystkich osób zaangażowanych na rzecz pracy z młodzieżą, a w szczególności 

zainteresowania ich zbieraniem znaczków 

pocztowych i innych walorów filatelistycznych.                                                                                                

        

 Ostatnie podziękowania i dedykacje  

              wpisywane do kroniki. 

      

V Miejska Konferencja Filatelistyczna już za nami.  

Czekamy na następną, na wspólne rozmowy, pięknie opowiedziane historie, możliwośd  

obejrzenia ciekawych walorów filatelistycznych. 

                                                             Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Sukiennik 


