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Suął,ozduię

z rlziełalności Koła Po]§kiego Związku Filatelistów przy SPINKO
spólcezo.o,WLesaie.

za olae§ od 25.10.1997 roku do 04.09,200l roku.

Koło Polskiego Zwiąku Filatelistów przy SPINKo spółce z o.o. w Lęsżli€ zostało
zfiąesttowule pr7śz Ząrząd Okręgu Pozan§kiego PZF dnia 22 lutęgo 1 985r.
(potokołem reje§tracyjn}m Nr 34185).
Działalność Koła obecnie opiera się o obowiąujący STATUT uchwalony na xvT walnym
zjęździe PZF w Byógoszczy w dniu 23.09.1994r.

23 .09 ,1994t .-Dzięń23.09. 1994r. jest to hiś otycżną dńa doly.ząca STATUTU Polskiego
Zwiąku Filatelistó,W bowiem zgodDie z art.21 pk.l tego statutu -cytuję;

,Zwyczajnę WŃll; Zebranię Sprawozdawczo-Wyborcze człoŃów Koh zwołuje
zuzĄó, Koła,PzF ruzM,cńery latd',
i dalej:

,,]..Iie przewidziane są w stafucie colocne zebmnia Ęrawozdawcże''.
otaz
nastąliła aniana nazewnictwa z ń.rnkcji ,,przewodniczącego'' Koh na ,,preżę§a''
Koła PZF.

Zgodnie z w/wylL u§taleniami w nowym STATUCIE PZF od§tą)iono od
sporządzania sprawozdń rocznych z działalności naszego Koh. Dlatego cofijąc
się w rysie historyczr5łl dziahiności naszego Koła i w prowadzonej
dokumentacji za rok 1995, 199ó brak je§t sporządzanych sprawozdń rocznych
z działalności naszego Koła.
Nalezyjednak podkeślić, że zwięk§żyła_ w tych latach swoją akt}q,ność
Komjsja Rewizjną lćóra sporządziła bardzo szczegółowe protokofu z firransów
KoŁ za 199517996 lok.
Zwiększono również częstotliwość protokołowanych posiedzeń Zarządu Koła.
Plotokolarz posiedz€ń ZanąĄl naszego Koh, prowadzono cbronologicznie
(w formie zesątu) i bardzo śarannie prowadzonyjest do dnia dzisiej§zego.

24. 1 0. 1 997r.-Nawią7ując do daty o§tatrdego zwohnego Zwyczajnego Wa]nego Zebmaia
Spmwozdawczo-Wybolczęgo Q,4.1o.1997 1.) nalery przypomnieć, że na nim
Dokonano .vłyboru Zarz@u Koła PZF i Komisji Rewizyjnej w M§tępując}m
skłądzie osoborł}rrr:

Kol. Zdzisław Glapiak
Ko1. Leon sl(roEmy
Kol. Władysław Konalkop§ki
Kol. Edwarda Jachimowicz

- Prezes
- Sękretag
- Skalbnik
- Przewodnicząpa
Komisji RewĘnej

- Cźonek Komisji RewizyjnejKo1. Roman Kosmowski



24,01.1998r._Dęlegatem rla Wa]ny Zjazd Okęgu Wielkopolskiego w Poaaniu, który odbył
§ię 24 stycznia 1998 rol-u został wybrany Kol. Z<izisłarv Glapiak. Należy dodać,
że właśńę iatrmz:eźlzie Kol. Zdzishw Glapiak został wybrany do Komisji
Rewizyjnej Zarządu Okręgu Wielkopolskiego, w k&ej to Komisjijest
cźonkiem do dnia dzisĘszego.
Jest to wl,rófuienie, oczywiście dla całego naszego Koła.

16,02.1998r.-Dnia 16 lutego 1998 roku na jednym z wielu otwartyoh posiedzeń ZaxząĄu
Koła PZF powierzono rozdżielnictwo znaczków Kol. Romanowi
Kosmorł§kiemu, który dotychcza§ p€hił funkcję cżonka Komisji RewĘnej
Koła.
(dotychczas rozdziałem znaczków zajmował się skarbnik Koła)
Również na tym posiedżeniu Zarządu Koła fiu <cję członka Komisji Rewizyjnej
powierzono Kol. Zbigniewowi Modarczykowi.

01.01.1999r.-od 1 §tyczia 1999 roku altywnądziah]ność w Kole zawie§za Kol. L€on
skomny pełdący funkcję seketarza koła. Natomiast cżonkiem Zarządu Koła
zostaje Kol. Ewą Przybylska_

Skład osobowy Zarządu Koh PZF przy Spółce z o.o. -SPINKo-
w t}łn oke§i€ przedstawia się następująco:

Kol. Edwarda Japhimowicz

Kol. Zbigniew słodalcryk

_Prezes
-Skarbnik
-brak obsady osobowej
firnkcji sekretarza
-Przewodnicząca Komisji
RewĘnej
-Cżonek Komisji Rewizyjnei
(od 01.01,1999r)
-Cztronek Zalządll
-zajmrrje się rozdzielnictwem
\łalorów fi lateliśycaych

Kol. Ewa PrzyĘska
Kol. Romarr Kosmowski

09.12.2000l.-Dnia 9 grudnia 2000 roku spółka -SPINKo- w Lesznie obchodziła solecie
<lziałalrrości, jak równieź XVJ€cie powstania obchoduiło na§ze Koło PZF
działające przy tej spółce.
Uroczyste spotkalrie odĘło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie.
Wśród gości obęcni byli rnin. Wicewojewoda Wielkopolski §łodzimierz
Wilkanowicz, Prezadent miasta Lę§z]a Tomasz Malepszy.
Odznaczenia qł.órniając;,rn się cżonkom naszego Koła wręczył Prezes
Zarządu Okęgu Wielkopol§kiego PZF w Poznaniu Bogumł Ciesielski.

Srebmą odznakę honorową PZF

Kol. Zdzi§ław Glapiak
Kol. Leon Skromny
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Kol. Zdzisław GĘiak
Kol. Władysław Kobarkołski
od l sĘ/cznia 1999 loli.u



Brązową odaakę holorową PZF
otIzymali:
Kol. Edwarda Jachimowicz
Kol. Ewa PrrybyJska
Ko1, Whdysław Konarkowski
Kol. Roman Kosmowski

Koło nasze zostało wl,róznione Dyplomem Uzratria mdaqmprzezZarząd,
okęgu Melkopolskiego PZF w Pozaniu. Nalężry nńfiieńą że żA całoksźał
pracy zawodowej i spohcznej Prezydent Aleksandel Kwaśniewski przyżlał
Kfżyż Kawalelski OOP Kol. Zdzisławowi Glapiakowi -,obecnemu prezesowi
naszego Koła.
o obchodach xvłecia na§zego Koh były informacje pra§owe.
I tąk w prasie kajowej:

,,Filatelista'' Nr 4 (942) z kwietnia 2001 roku
artykuł pt. ,,w Lesaie" na str. 20ó,

w plasie legiona]nej:
,,Wielkopol§kie Madomości Filateli§tycme" Nr 3714 z gnrdnia 2000 roku
w artykule pt. ,$ronika okTęgu" na str. 11211 13,

,panorama Leszczyńska" Nr 51 (1089) z dnia 21-2'1 .12,2oo0t,
artykuł pt. ,Medale na jubileusż'.

3 1 . 1 2.2000r. _Według §tanu pmwnego ia dziń31.12.20o0r- -Koło liczy 16 cżoŃów
(w t}m 3 rencistów i emer}tów)

01 .0l .2001r. -Ruch człoŃórł Koła na dzięń 01 .01 .2001r.Jrzędstawia się nastą)ują§o:
z Koła ubyrła:

Kol. Andrzej Skiba
Kol. ZbĘnięw Włodaxcą,k
Kol, Ryszard Wilk

KoL Leon skromy
kol. stefan kiczka
Kol. Malia Kożowska
Kol. Jan PrałAt

Według stanu prawnego na dzień 01.01.200lr. i na dzień 04.09.br, zwołanego
Zwyczajnego Walnego zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koło ]icry
1 7 człoŃów (w ł1n 4 rencistów i emer},tów).

do Koła przybywa:
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02,o2.2ooll.-1lńycjąstały się juź spotkania koleżerlskie leszczrń§kich filateliśów przy
tzw. ,,herbaci€ i kawie",

2 lutego 200l roku gospodarzem spotkania było na§ze koło. Lutowe spotkanie
poĘczo e było z obchodami DMA FILATELISTY, jak lównież z cyklem
spotkń z okazji xv-lecia powohnia naszego koła.
Na kameralnlłl spotkaniu, kóre miało miejsce w sali konferencyjnej Spółki
-SPINKo- przy ulicy okę^ej 20 swój dorobek fi]ateli§tycziy pżybliłli
licznemu gronu uczestników koledzy prezesi bratnich kół PZF m.in Koła
MĘskiego, Zwiąku Nauczyciel§twa Pol§kiego, czy sŃłki ,,METALPLAST-
LEsZNo".
Kierownictwo spółki sPINKo repręzerrto\łżł D}łekor Tomasz Strabuzyn§ki
oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Prałat -obecnie już cżonek naszego
koh.
Honorowyn gościem spotkania był Edmund Jankowski, kńry przywiązanie do
Lesna przęniósł na §woją życiową pasję filatelistykę. Od 1 956 roku prezes
Koła Miejskiego w Lesarie, przyblĘł uczestnikom ulubione tenaty
kolekcjonerskie. Nawiąał do swoich rmikatovych eksponatów Il Wojny
Swiatowej (rzesyłek obozowych) oraz do zbioru ,Zar}§ histort poczty w
Lesnrie".

O interesująpym spotkaniu pisała prasa regionalna:
o ,,Głos Wielkopolski ' Nr 47 (173l9) z dnia 24125 lutego 2001 roku

w artykule pt. ,piętnaście lat minęło".

o ,,Panorama Le§zcąń§ką" Nr 10 (1100) z dnia 8-14 marca 200l rcL:u
\ł arlykule pt, ,,Spotkanie w sPlNKo- Filatelistycnapasjd'.

o ,,Tygodnik Informacyjny ABc" Nl 16 (1252) zd1l1a27.o2-01-o3.2o0l
w artykule pt. ,Znaczki najwaznejsze"

,,Wielkopolskie Wiadomości Filateli§tycznę" Nr 38/200l

(Do dokumentacji hi§torycaej Koła włączono rórłnież kasetę video z całości
spotkania).

01,03.200lr.- l maxca br. Koło na§ze otrzynĘło od Kierownictlłn Spółki -SPINKO- w
uźrytkovanie stĄ lokal.

ĄĘę9: Leszno, ul. Dąbroł§kiego Nr 45ą
(w pomieszczeniach Koła Emęr}tów i Rencistów SPINKO Sp. z o.o.)

Dni i godzin}, ruzedowania ustalono na: o§tatni łtorek miesiaca
od godz. 17.00 do eodz. 20.00

L

(.
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(Grafik ofwaxtych posiedzshZatząduKołaPZF do końca 200l roku podano
koleżankom i kolegom w l(omunikacie Nr 1/2001 -podajelrry lóRnież, źe jest
cz}amy telefot fu 520_28-38 w ostatni wtorek miesiąca od godz. 17.00 do
20,00).

Jak juz wspominałem w cĄłn okresie sprawozdawcąm w ciąu danego roku odbyło sĘ
około l0 otwańych -protokołowanych posiedzeń Z,anądtlKoła,

Co robiono? Iak ptzebiegały?

Omawiano m.in.
a bi€ące spmwyorganizacyjno-osobowe,

prżed§tawiono informacje fnarsowe - przede wszystkim opłacalność składek
cżoŃowskicĘ

o emisję znaczków na dany rok oraz zdany w Planie emisji dokorylł,ane
w cĘu roku,

Plao wystaw Fi]ateli§tyczrych ustalonych w§tępnie na dany rok
(o zasięgu laajowl,m i regionalnyl),

a przybl!żalśm,y gace i, osiągnięcia poszczególnych,§Ńów Zainteresowń''
np. ,§lubu Sw. Gab,riera-', ,fie§', czy,,Polonika",

o omawiąno treści wycinków pra§o\łych dotyczących oczrvście filateliśyĘ
(np. wycinek prasowy pt. ,,Corocż]a sźampa", pt. ,Pokaż filatelistyczny w
Lesznie"),

o omawiano tenatykę znacżków pocżowych dofcząpych Adama MĄsza
w arĘkuhcĄ które ukazĄ się:
w ,,Supel Express" z dnia o7.03.2oo1l.
,fyciu rm gorąco" z lutęgo 20O1r.

Na bieąco inforrnowano cźoŃów naszego koła o spotkaniach w}łniennych opislrvanlrch w
arĘlohch miesięczrika,,Filatelista''.

Na otwartych posiędżeniach Zarządu 1oszrzególń cdoŃovie Zuządtt ptzlbliżali
terEtykę szkoleniową

np. ,Jak badać aaczki pocźowe" -aulor Zbigniew Pięta
,Ząbaw ze naszka'lr'ł autor Jan Barczyk
,,W}twarzanie znaczków i całostek pocztowycn"' Cz.I, cz]l

-autor stefin Jakucewicz
,§orespondencja filatelistycaa" -autor Jan Barczyk
,§onserwacja i przecho\łTwanie zbiorów filatelistyczryclf '

-autor stefal Jakucewicz
itd. na podstawie w/w)Ą!, Ze§z},tów Szkolęniowych PZF.

(
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Członkowie naszego Koła brali udział w ostatnim okresie

w Krajowej Wyśawie Filatelistycznej _ -Leszno 450Jecie -1997r.o

Ń, wystawie dotyczącej
xl ot\ł"rtych szyboNcowych Mistźostw Europy Kobiet -Lęszno (02-
] 8.07,'l999r.)

w Krajowej Wystawie Filatelistycznej
pt.,Milenium Kanonizacji Sw. Wojciecba" -Gniezno 25,09-03,|0,199%.

u w okręgowej Wystawie Filateliśycztęj ,,GosTYŃ 2000"
pt. ,Bół wieku Po|skiego Związku Filaleustów'' Go§tyi l4-2J.10.200lr.
która miała miejsce w Domu Kalolickim irl. Sw. Józefi w Gostl,niu)
Kilka słów dotyczących tej wyśawy:

Na wyśawie w Go§tyniu zaplezeńowano zbiory filatelistyczre z całej Wielkopolski
oraz kolekcje żbięraczy z zagancy (zFtwtcji). Temątyka wy§ta\ły była lóhorodną od
zagadnieo re]igijnycłL po motoryzację, od obońw jenięckicĄ po histolię pocży.
(szczegółowo o w}§tawie opisuje KoL Mirosław Geńych w czasopiśmie ,J,lowa Elita''
z listopada 2000r. w artykule pt. ,,oloęgowa Wy§tawa Filatelistyczna w Go§Ęliu'').
Odsyłam koleł.nki i kolegów do treści tęgo baxdzo ciokawego artykufu.

Stwierdzić nalery, że w tej cĘle rozwijającej działalności naszego Koła w minion}m
XVJeciu byli członłowie o duż}m Zaangżowaniu.
Jak juź uprzednio wspominałem najaktpłdejsi otiz}mali \łyóznienia;

. w postaci walorów filatelistycznych
o skomnę nąrody pieniężne (do 20,-ź)
. odznaki honorowe PZF

Nadmienić naleł, ze na wniosek Zarządu Olaęgu WjelkopoIskiego PZF w Pozr]a]fu -Załzd,
Główny w Warszawie vzlznrłKol., Z,dzisławowi Glapiakowi odznakę 50lecia PZF
(Nr leg. 83712000 z dnia l 8. 1 1 .2000r.) -to wyjątkowe wyróznienie bardzo cieszy.

Ogólnie .ldahlność naszego Koła pZF nalęży ocenić jako zadoł,alającą,
Myśę, że w czasie dzisĘszego Zwyczajnego Walnego Zebrania Sptrawozdawczo-
Wybolczego Koleżanki i Koledzy zgłoszą swoje propozycje do PROGRAMU dżałania ną
najblźsze latą bowiem rrry wszyscy mamy go wspólnie opracowac i ręalizawŃ.

Na zakończenie pragnę uĘpując€mu Zarżądowi oraz wszrstkim członkom naszego Koła
serdeczie podziękowac m dol!ęk]§zĄso\Ne żaaĘźowanie i za populał?apję tego
rłspadałego hobby jakim jest zbieractwo znaczków pocźowych.

Za Zaftąd Koła PZF

o

o
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członkowie
Koła PZF pzy -SPINKo- Sp. z o.o
w Leszie

KOMUNIKAT Nrz/zool

D Prczes
D seketarz
o skarbnik
o Przewo<lnicząpyKomisji
o RewĘjnej
tr Cżonek Kor! Rewizyjnej
a Cńolr'kze[zd,i

Leszn, data stempla pocztowego

-Kol. Zdzisław Glapiak
-Kol. Leon Skromny
-Ko1. Władysław Konarkowski

-Kol, Edwarda Jachimowicz
-Kol. Ewa Przybylska
-Kol. Roman Kosmowski
(z powierzeniem ftlkcji rozdziafu
abonamentu fi latelistycznego)

Delegatem rra Waine Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze okręgu PZF w Poznaniu
ustalone Da dzień 12 stycznia 2002 roku został wybrany Kol. Zdzislaw Glapiak.

2. Ponorłnie informujęmy, źe Koło .asze posiada stałą siedziĘ

Ą!ę5: Leszrro, ul. Dąbrow§kiego Nr 45a
(w pomieszcżeniach Koła Emef},tów i Rencistów SPINKo Sp. z o.o.)

Dni i godziny urzędowania usta.lono na: 9§!ą!!i g!9!9b !ds§i4§ą
od godz 17.00 do godz. 20.00

1. W dniu 4 września br. odbyło się w naszlłn Kole Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze, które dokonało wybonr osobowe go Zaźąd\klóry wg. stanu pmwnego na
04.09.200tr. pr7edstawia się następująco:

L



a&

3. Podajemy również prywatne numery telefonóW:

Kol. Zdzisława GĘiaka
Ko1. Leona skorrĘego
Kol. Whdysław Korrarkowski

Podajemy GRAFIK otwartych posiedzeń Zarządu i wszystkich cźonków rnszego koła
do końca 200 1 roku.

25.09.200lr.
30.10.200lr,
27 .l7 .2oolr.
18.12.200lr.

(w *yźej wymienionych dniach możla uzfskać wszelkie informacje pod numerem
telefonu 520-28-38 (cąłmy od godz. l7.00 do 20.00).

Wszystkich cżoŃów koła prosimy o uregulowanie zaległych składek człoŃołskich
za I póhocze 2001r. !q!q!4ą!ig§ią! .eęś4bbL
-u Kol. Władysława Konarkowskiego,

Informujemy, że Koło Miejskie PZF w Leszie organiżuje tzw. §po]&ania w kaźdy
czw?rtek od godz. 18.00 do 20.00 w pomieszczeniach ośrodka Kulfury przy
ul. Narutowicza (UWAGA! Wchodzi sĘ od Ńcy Aptekarskie),

-Plezesa
-seketarza
-Skarbnik

teL 520-07-79
tęl. 526-73-39
te1.529-38-01

zF/
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