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Wstęp

Rok 2020 okazał się szczególnym rokiem dla polskiej filatelistyki. Zbiegły się bo-
wiem trzy rocznice z nią związane. Pierwszym ważnym jubileuszem była 160. rocznica
emisji pierwszego znaczka polskiego. Druga - to 70-lecie Polskiego Związku Filateli-
stów. Wreszcie - w nawiązaniu do tego jubileuszu - należy odnotować 40-lecie Okręgu
PZF w Kaliszu, które stało się przedmiotem niniejszego opracowania. Wypada zwrócić
też uwagę na jeszcze jeden jubileusz, przypadający w tym roku - 180. rocznicę ukazania się
pierwszego znaczka na świecie.

Podejmując się opracowania historii Okręgu Kaliskiego PZF, uznałem za koniecz-
ne i celowe sięgnięcie do genezy filatelistyki, jako ważnego zjawiska społecznego
i kulturowego. Dlatego też w pierwszych rozdziałach przywołałem wydarzenia zwią-
zane z wprowadzeniem do obiegu pierwszego znaczka pocztowego w Wielkiej Bryta-
nii (1840 r.) i emisją pierwszego znaczka polskiego (1860 r.). W konsekwencji pojawił
się na świecie szeroki ruch propagujący „filatelię”, poprzez emisje znaczków poczto-
wych w wielu krajach, organizację wystaw filatelistycznych, powoływanie stowarzy-
szeń i publikowanie fachowej literatury, jak: katalogi, podręczniki, albumy i inne opra-
cowania przydatne „markolubom”. W dalszej części przedstawiłem początki zorgani-
zowanego ruchu filatelistycznego w Polsce (Kraków 1893 r.) i jego rozkwit w okresie
międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej nastąpiło w kraju odrodzenie ruchu
stowarzyszeniowego wśród filatelistów, którego ukoronowaniem stało się powołanie
- w 1950 roku - Polskiego Związku Filatelistów, ze strukturami terenowymi, co pozwo-
liło na jego aktywną działalność w zakresie szerokiego propagowania filatelistyki.

Filatelistyka w Kaliszu swój początek posiadała w dwudziestoleciu międzywojen-
nym. Jednak działalność zorganizowana w mieście rozpoczęła się z chwilą utworzenia
w 1954 r. Koła Polskiego Związku Filatelistów. Jego intensywna działalność skupiła się
od początku na propagowaniu kolekcjonerstwa znaczków pocztowych poprzez, orga-
nizowanie spotkań wymiennych, prelekcji z udziałem doświadczonych filatelistów
z większych ośrodków w kraju, wystaw i pokazów. Skupiono też uwagę na upowszech-
nianiu filatelistyki wśród młodzieży, o czym napisałem w oddzielnym rozdziale.

Rok 1980 stał się przełomowym dla środowiska filatelistów Kalisza i całego re-
gionu. Powołano bowiem Okręg PZF, skupiający Koła PZF działające w powiecie kali-
skim i młodym województwie, utworzonym pięć lat wcześniej. W wyniku tego nastą-
piły ważne dokonania organizacyjne, sukcesy w wystawiennictwie i piśmiennictwie
filatelistycznym. Na dokonania Okręgu złożyła się też działalność kół terenowych, kie-
rowanych przez doświadczonych filatelistów, w takich ośrodkach, jak: Jarocin, Ple-
szew, Witaszyce, Krotoszyn, Kępno, Mikstat, Ostrzeszów i Ostrów Wielkopolski. Po-
nadto w Okręgu Kaliskim swoją działalność odnotowały Kluby Tematyczne PZF, jak:
„Kangur”, „Św. Gabriel” i „Znaki Polecenia”. Tym zagadnieniom poświęciłem odrębne
rozdziały monografii. Publikację uzupełnił aneks, zawierający m.in. afisze, plakaty, pi-
sma, dyplomy i inne materiały związane z ważniejszymi projektami filatelistycznymi,
realizowanymi w okręgu.

Przy opracowywaniu monografii wykorzystałem wszelkie możliwe i dostępne
źródła, dokumentujące dzieje Okręgu PZF w Kaliszu, ze szczególnym uwzględnieniem
opracowań publikowanych na łamach „Filatelisty Kaliskiego” i wydawnictwa związane
z historią polskiej filatelistyki i Polskiego Związku Filatelistów. Mam nadzieję, że mono-
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grafia spełni rolę, jako udokumentowanie i ukoronowanie działalności Okręgu Kali-
skiego PZF w latach 1980 - 2020. Opisane wydarzenia, składające się na historię zorga-
nizowanego ruchu filatelistycznego w „starym grodzie nad Prosną” oraz w Okręgu
Kaliskim, przedstawiłem chronologicznie, stąd publikacja przyjęła charakter kroniki
z zapisem faktów, bez zbędnych opisów i komentarzy. W celu udokumentowania waż-
niejszych projektów wykorzystałem dostępne ilustracje i zdjęcia, pozostające w zaso-
bach Zarządu Okręgu Kaliskiego PZF, niejednokrotnie pokazane we wcześniejszych opra-
cowaniach i relacjach z uroczystości filatelistycznych. Reprodukowane walory poczto-
we należą do zbiorów własnych autora publikacji.

Jerzy Bielawski

Kalisz, marzec - wrzesień 2020 r.
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