Tadeusz Jarawka
Związek Filatelistycznych Ekspertów w Niemczech obchodzi kolejny Jubileusz
Filatelistyka nie tylko polska fascynuje mnie praktycznie od dzieciństwa, lecz nie o tym
pragnę się podzielić z czytelnikami. Zbierając drogie walory filatelistyczne jesteśmy niestety
zdani na „łaskę i niełaskę” organizacji skupiających w swoich szeregach lepszych, gorszych
i nie do przyjęcia specjalistów zwanych ekspertami filatelistycznymi. Dochodzenie swoich
praw w wypadku pomyłki eksperta staje się nieraz bezowocne, a przykładów na to jest wiele,
jak mnie moi znajomi filateliści od wielu lat informują. Dobrze więc się staje, gdy powstają
nowe niezależne organizacje ekspertów typu A.I.E.P., BPP e.V., VPP e.V., które mają na celu
wykluczenie ewentualnego monopolu tylko jednej organizacji na rynku filatelistycznym.
Ewenementem staje się tylko PZF z jego ekspertami, który nie uznaje w wypadku pomyłki
swego eksperta orzeczeń w tej sprawie ze strony innych renomowanych na świecie
organizacji ekspertów.
Tyle dywagacji potrzebnej mi, żeby przejść do tematu podzielenia się informacjami o kolejnej
organizacji zwanej Związek Filatelistycznych Ekspertów – Verband Philatelistischer
Prüfer e.V. w krótkiej formie VPP e.V. . Założycielami jej był prof. dr Udo E. Klein wraz z
Panem Dieter Hettler, którzy ze względu na wiek opuścili po kilkudziesięciu latach BPP e.V. .
W listopadzie 2010 roku nowo powołana do życia organizacja ekspertów została wpisana do
rejestru sądowego w miejscowości Siegen w Niemczech. Od początku jej powstania
interesowałem się jej losami, ponieważ byłem klientem prof. Klein, który specjalizował się w
wydaniach m.in. z zakresu polskiej filatelistyki Plebiscytowej i wydania Grodna, co było
widoczne także w Katalogu Fischera. Do nowo powstałej organizacji przeszli niektórzy
eksperci innych organizacji co wywołało konsternację u niektórych osób dających temu
wyraz poprzez nieuzasadnioną negatywną krytykę. Dzisiaj po pięciu latach działalności bez
skandali i upadków organizacja ta systematycznie się rozwija w zakresie proponowanych
tematycznie usług a tym samym wzrasta ilość jej ekspertów. Po pięciu latach, sceptyczne na
początku domy aukcyjne, kupcy filatelistczni i filateliści, całkowicie zaakceptowali tą
najmłodszą na rynku organizację ekspertów. W tym roku na Międzynarodowych Targach
Filatelistycznych w Sindelfingen planuje się kolejne zaakcentowanie swojej obecności na
własnym związkowym stoisku służąc dobrą radą odwiedzającym gościom. Jedynie szkoda, że
zmarły przed rokiem jej założyciel i pierwszy Prezes prof. Udo Klein nie wieźmie w tym
udziału. Ja, jak i wielu innych, życzymy VPP e.V. dalszego rozwoju i kolejnych jubileuszy.
Zainteresowanych działalnością tej organizacji odsyłam na jej stronę internetową:
www.vppev.de

