
 
 

Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Silesiana” w Rudzie Śląskiej 

 

W sobotę, 04.listopada br., w gościnnym biurze rudzkich filatelistów w Wirku spotkali 

się członkowie Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Silesiana”. Przybyłych 

przywitała prezes Zarządu rudzkiego oddziału PZF kol. Jadwiga Ostraszewska życząc 

zebranym owocnych obrad i zapewniając, iż w miejscu obecnego posiedzenia są zawsze mili 

widziani. Wszyscy przybyli na posiedzenie obdarowani zostali butelką piwa z rudzkiego 

browaru „Alternatywa”, piwa – jak zapewniają producenci – warzonego marzeniami … w 

browarze rodzinnym.   

Obrady rozpoczął wiceprezes klubu kol. Jan Olchowik, który na wstępie przypomniał 

zebranym – posiłkując się katalogiem Okręgowej Wystawy Filatelistycznej „Silesiana’87” w 

Jastrzębiu Zdroju – o początku powstania w czerwcu 1977 roku Klubu Zainteresowań 

„Silesiana” podkreślając przy tym obecność na bieżącym spotkaniu kol. Karola Micza – 

członka pierwszych władz klubu. Zwrócił też uwagę na to, iż 40. letnia historia tego klubu 

zobowiązuje do dalszej aktywnej jego działalności, zwłaszcza po ostatnim, kilkuletnim 

okresie stagnacji organizacyjnej. Liczna obecność członków klubu na obecnym posiedzeniu i  

usprawiedliwiona nieobecność tych członków, którzy z różnych, obiektywnych przyczyn do 

Rudy Śląskiej przyjechać nie mogli, napawa optymizmem w tym zakresie. Po tym 

wystąpieniu, w wyniku rzeczowej dyskusji, po uzyskaniu zgody zainteresowanych, 

uzupełniono skład zarządu, który aktualnie przedstawia się następująco: 

 

- kol. Krystian Szejka – prezes, 

- kol. Jan Olchowik – I wiceprezes, 

- kol. Jiri Kral – II wiceprezes, 

- kol. Krzysztof Pawliszak – sekretarz, 

- kol. Antoni Lewandowski – członek. 

 

Dalsza gorąca i konstruktywna dyskusja pozwoliła na zgodne podjęcie następujących 

klubowych działań na najbliższy okres: 

- odkupienie aktualnie już nieaktywnej strony internetowej Okręgu Śląsko – Dąbrowskiego i 

jej prowadzenie jako strony OKZ PZF „Silesiana”, czego podjął się kol. Andrzej Nowak; 

- przygotowanie przez każdego członka klubu opracowań z zakresu historii poczty według 

własnych zainteresowań, aby na kolejnym spotkaniu klubowym można je było zaprezento-

wać  pozostałym; 

-  zorientować się wśród swoich kolegów filatelistów, którzy z nich zainteresowani są historią 

poczty i zaproponować im wstąpienie do OKZ PZF ”Silesiana” (każdy z obecnych członków 

przynajmniej jednego). 

Kol. Jan Olchowik przekazał informację, że władze samorządowe Rudy Śląskiej 

podjęły bardzo ciekawy projekt pod nazwą STACJA BIBLILOTEKA. Aktualnie zabytkowy 

dworzec kolejowy Ruda Śląska – Chebzie jest kompleksowo remontowany i adoptowany na 

centralną, rudzką książnicę. Zakończenie tych robót przewidzianych jest na jesień 2018 roku. 

Wówczas można by zorganizować tam kolejne spotkanie klubowe i podsumować roczną 



działalność klubu. Propozycja ta spotkała się ze zgodna akceptacją zebranych. Po roboczej 

części posiedzenia przybyli członkowie klubu mieli okazję wymienić wiele uwag 

o posiadanych walorach i własnych planach związanych ze zbieranym materiałem do 

budowanych eksponatów. Zainteresowani koledzy z Rudy Śląskiej przejechali do sąsiednich 

Świętochłowic gdzie zwiedzili znakomicie multimedialnie zaprojektowane Muzeum Powstań 

Śląskich. Znakomita historia Śląska polecana każdemu, kto ma możliwość z oferty muzeum 

skorzystać. Gorąco polecamy. 

 
     Przybyłych członków OKZ PZF „Silesiana” przywitała kol. Jadwiga Ostraszewska 

 

 
       Obrady rozpoczął kol. Jan Olchowik                   Drugi z prawej kol. Karol Micza 



  
 

 
Pierwszy z lewej kol. Krystian Szejka – prezes OKZ PZF „Silesiana” od 04.11.2017 r. 

 



 

 
 

 
 

Krzysztof Pawliszak – sekretarz OKZ PZF „Silesiana”. 


