
Publicznej, Stowarzyszenia Amatorów Plastyków, historycy, władze 
filatelistyczne z Zarządu Okręgu w Łodzi w osobach Andrzeja 
Ojrzanowskiego  Wice Prezesa, i p. Władysława Farbotko  byłego 
Prezesa ZO PZF w Łodzi i oczywiście przyjaciele z Muzeum. 
Szczególnym gościem był Andrzej Gosik (na zdj. od lewej)  tomaszo-
wianin, który zaprojektował ok. 100 znaczków i kart pocztowych dla 
Poczty Polskiej. Pan Andrzej podzielił 
się wiedzą na temat projektowania 
znaczków.
Kończy się już rok jubileuszowy, rok 
niezwykle ciekawy pod względem 
wystawienniczym. Dzieje się tak za 
sprawą Konrada Andraczka, naszego 
młodzieżowca, który w 2013 roku 
z sukcesami wystawiał swoje zbiory na 
siedmiu wystawach w kraju i zagranicą. 
Najważniejsze z nich to: 
Banghok  „ THAILANO 2013 „  dyplom 
w randze medalu  dużego, pozłacanego. 
To największy sukces młodego 
filatelisty w powojennej Polsce.
Brazylia  RIO DE JANEIRO 2013  dyplom w randze medalu dużego 
srebrnego. Konrad jest w filatelistyce od 2010 r. i za swoje osiągnięcia w 
tym roku otrzymał na XIV GALI POLSKIEJ KAPITUŁY 
FILATELISTYCZNEJ „PRYMUS” w Toruniu w dniu 28 września 
statuetkę Prymusa w kategorii PRYMUS  JUNIOR.

Zbiór HISTORIA POCZTY W TOMA-

SZOWIE MAZ. od 1824 r.  Prezentowany 
na Okręgowej Wystawie Filateli-
stycznej, Łódź 590. Otrzymał dyplom 
w randze medalu pozłacanego. Zwień-
czeniem obchodów 50 lecia Koła jest 
wydanie znaczka personalizowanego, 
który jest do nabycia na Poczcie.  

Mamy nadzieje, że dzięki pracy na rzecz propagowania i rozwoju 
filatelistyki starczy nam sił i wytrwałości do kolejnego Jubileuszu.

Jan Rybak, Przewodniczący Koła

50  LAT  KOŁA MIEJSKIEGO 
POLSKIEGO ZWIĄZKU  FILATELISTÓW 

W TOMASZOWIE MAZ. 
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50 LAT KOŁA PZF cd. 
W dniu 8 sierpnia br. odbyło się uroczyste podsumowanie obchodów 50 
lecia Koła Miejskiego PZF w Tomaszowie Mazowieckim. W pięknych 
i zabytkowych salach tomaszowskiego Muzeum od dnia 20 lipca do 18 
sierpnia trwała wystawa obrazująca 50 lecie Koła.
Ekspozycja mogła powstać tylko dlatego, że od początku istnienia Koła 
prowadzona jest kronika działalności. Swoje zbiory udostępnili 
p. Wiktor Mazurek, Jan Woicki i Krzysztof Urbaszek.
Zaprezentowane zostały najstarsze dokumenty, zbiory z lat 70. i 90.XX 
w. oraz współczesne katalogi, czasopisma i nasze wydawnictwa. Nie 
pokazano zbiorów Konrada Andraczka, bowiem w tym czasie 
wystawione były w Tajlandii.  Jest to jeden z lepszych młodzieżowych 
zbiorów w Polsce zatytułowany „ Uroki polskiej motoryzacji ”. 
Spotkanie jubileuszowe otworzył  przewodniczący Jan Rybak, który 
przywitał zebranych, podziękował staroście Piotrowi Kagankiewiczowi 
za objęcie patronatem uroczystości. Szczególnie z dużą radością 
powitano pierwszego prezesa i założyciela Koła p. Aleksandra 
Łukaszewicza, który pomimo choroby i problemów z chodzeniem 
przybył do Muzeum.
Obecni byli także inni filate-
liści, kolekcjonerzy - numi-
zmatycy, filokartyści, zbie-
racze militariów.
P r z y b y l i  t a k ż e  
przedstawiciele Towarzy-
stwa Przyjaciół Toma-
szowa, Miejskiej Biblioteki 
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