
Sprawozdanie

z dziahlności Koła Polskiego Związku Filatelistów przy SPINKO
Spółcezo.o.wIrsznie.

za okres od 05.09.2fi)1 do 04.10.2005 roku.

Koło Polskiego Zwiąku Filatelistów przy SPINKO Spółce z o.o, w Leszoie zostało
żaręje§tlowane pęEz ZatzĄd. Okęgu Pomanskiego (po zrrrianie nazwy - Olaęgu
Wielkopolskiego) Polskiego Zwiąku Filatęlistów dnia 22 lutego 1985r. (protokółem
reje§tacyj }.In NI 34185).
Dźałalność Koła obecnię opiera sĘ o obowiązujący STATUT uchwalony na XVI Walnyni
Zleźdzl,e PZF w ByĘoszczy w dniu 23.09.1994T.
Wprawdzie na XMII Wa]n}m Zjeździe Delegatów PZF w CiechociŃu, obradującego
w dniach 04-06 pazdziemika 2002 lol:u, w jego Uchwale uaano, że jedq.rtr
z lajul liejszych problemów jest dokonanie anian w statucię PZF i zwoŁnię
Nadzwyczajtego Zjazdu z tńzirllen tych samych delegatów, których fiĘndat trwa
do 2006 roku.
I tak się stało, że nowo wybrane władze roą)oczęły inten§ywne pmce nad pojektem znian
W stafucie, a nastąnie zwoh} Nadzwyczajny watny Zjazd DęĘatów PZF do CięchociŃa
w dniach 06-07 li§toparla 2004r. celemjego zatwierdzenia,
07 listopada 20o4t. rla Nńntyczajnym Walnytn zje^^ę Debgatów PZF w Ciechocinku
na wniosek przewodniczącego Zjazlu (a przewodniczył Ko1. Andrzej SkoreĘ uchwalili nowy
statul PzF.
Nadzwyczajny walrry Zjazn Delegatów PZF podjął także uchwĄ o upoważnieniu Zarządu
Głównego PZF, a właściwie w trybie ioboczym Prezydium ZG PZF, do załat\łienia §pTaw
Związanyń z reję§tracją statutu PZF w sądzie Reje§trowyll
Nowy statut PzF łprowadził nowe formy, żE PzF iest stoważy§żeniem ,,kulturalno_
ośWjatow}m" zrzeszająqłn na zasadzie dobrrowolności i wolontariatu.
W Stątucie wprowadzono zapls, że PZF jest organŁacją poż},tku pub]icaego i jeś
organizacją porządkową.
W nowym Statucie znieniono datę obchodów,'DNIA FILATELISTY'z 6 stycznia(dzień
powstania pierwszej organizacji fiIatellstyczrej), na dzień 9 pą<lzbrąika jako święto polskich
filatęli§tów. zniaq poryższĘ wprowadzono w art. 1 stafutu. Zgodńe z art.7 stafutu
wydfużono o rok kadeucje wszystkich ogniw Związku. Po zareje§trowaniu stafutu kądencja ta
Ęd?ie tr$źłą 5 ]at,

w artykułach 12 i 13 statut ogranicza forrnalnie pehienie ionych finkcji we władzach
naczeĘch Związku cźonkom Głórłnej Komisji Rewizyjnej i G}ównego Sądu
Koleźćnskiego.
Zrl.ltuly w stąfucie byb również tematem do dyslasji na Ęotkaniach cżoŃów rraszego
Koła- Na <lzień <lzisiejszy brak irfomracji co do rejęstra§ji statutu.
Zgodlie z ań. 21 pk.l obowiązującego obecrie Statutu od§ą)iono od spotądzania
sprawozdń rocaych z Avińaltnści na§z€go koła_ Dlatego cofając się w rysie historycar}m
dzl'ałalqości naszego koła i w prowadzonej dokumentacji od 1995 loku brak je§t
sporzrylz,nych spnwo zdzi tocznych z dzHdności naszego koh.
Naleąy jednak podlreślić, że Komisja Rewizyjna baxdzo §zczęgółowo sporządzah protokó!
z firunsów pr4,najrnniej mz w roku - a z dokwnentacji wyniką żĘ nawet raz tra pół roku,
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Dokumeda€ja obejmuję protokób z po§iedżęń Zav3{'uKoĄ trakfując j9 każlorazowo jako
posiedzęnia otwarte, ró,Wltięż dla pozostałych czło ków.
ProtokolaE posiedzeń Zarzqdu naszego Koła proladzono chromlogiczie (w formie zesątu)
i batdzo starumie prowadzonyjest do dnia dzisĘszego.

§mDzIBA i oTWARTT, Po§IEDaNIA ząrzrdu Kota Pft'.

Od 1 marea 200t roku koło posiadało maĘ siędziĘ pzy ul. Dąbrołskiego nr 45a
(w pomieszczeniach Koła Emerytów i Rencistów SPINKO Sp. z o.o.).
Dni i godziny urzędowanią ustalono lm ostatni rł'torck mie§iąpa od godz. 1 7m do godz. 20@.
Od l czerwca 2O05 roku posiadamy siedzĘ przy ul. Prochołnia 25B (ń\łTf€ź
w pomieszczeoiach Kob Emerrtów i Renciśów SPINKO - Sp, z o,o.), a to z ulłąi, ze Koło
Emerytów znieniłó dotychczasowąsiedziĘ.
Na dzień sporżądzania €go protokołu - dni i godzi y nie uległy znianie.

od ostatniego zwohnęo ZwycżĄjlĘgo Wahe8ó ąromądzeda Sprawozdawczo-
W'yborczego (tj.O4,09.2001r.) odbyb sĘ;
o8ółęm 46 otwatych Do§]uLqlzarzadu Koła P.a
W povczególnyń minionych la:tath pized§tawiało §ię to na§Ępująco:

w rok! 2001 (od 04.09.2001r,)
w loku 2002
w roku 2003
w mklr 2004
w roku 2005 (do 2005r.

- 4 posiedzenĄ
- 12 posiedzeą
,12 posiedzeą

- 10 posiedzeĄ

- 8 posiedzell,

Grafik otwąrtych posiedzen Zaz,$l:PZS u daay rck przekazywano Koleżnkom i Kolegom
w pólikowanych - wydawauych KOMUNiKATACH kotrŁ
Komunikaty łydawane w danya roku zawierĄ przede w§ży§tkim najnowsze informacje
z Z,az@u Głównego PZF i Uafządu Olaęgu Wielkopolskiego PZF.
Za*1tr'.ńy m-tL Plały rłystaw filat€listycznycĘ tersnry ĘotkaĄ irytrez jak róqmi€ż
§żcżegółowe informacje o €misji @acżków w danym roku. Bardzo cĘśo jako zaĘczniki
startowfu kserokopie ciekarłych arfykźów z mię§i€ztrika,,Filateliśa.'.

Ogółem 46 posiedzeń

Na otwańych posiedzeniach Zarządu omawia,:ro m.ił :

n bieiąpe sprawy organŁacyjno-osobowe,

n przedstawiano infofrnacje filar§owe - pizede w§zystkirn o ophcalnor{ci składek
człoŃowskich
(W naszym kole praktykowara jest odprowadzaie §kładek cźolkowskich
do Zarząlu Olaęgu w Poż$arilu 2 tazy w loku tj. za I póhocże daD€go roku
do miesiąca lipcą oraz za II póbocze do miesiąpa listopada Wyjątkowo w roku
2005 z uwagi na odb}§/ające się Zetmnia Spravrozdawczo-Wybolcze w Okęgu
§kładki za rok 2005 odproładzdiśmy już w miesiągu lipcu.)

o plan ęrri§ji źn c",ków na dany rok oraz aliany w §m planię dokon},Wźne w ci€u
roku,
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a plan wy§taw filatelistyoznych uśalonych wstęprie na dany rok (o "ł.ięgukrajo*yn i regionalnynr),

o przybliżliśmy bieżącą pftcę osiągnięcia poszczególnych ,§ubów
Zaintere§owań" rtp. : 

'Klubu 
św. Gabriela ', ,Pies", czy ,folonika'',

n orrmwiano treści §ycilków pra§owych dotyczących tematyki filateliśycmej np.:

,Jubileusz 85 F.oczlicy przyĘczeaa Iłszla do Polski", czy 86 Rocznicy
pow§tania 55 Puł<u Pięchoty - z okazji 1dórej odbyła §Ę q§tawa pt. ,IEsZNo,
17 -ż5 .o1 .2005r." ,

o omawiano tematykę znaczków pocżolłYch wydavatrych w daqra roku i to
pń§tw Eu.opyjak i paó§tw innych kontFentów,

! mrganizowano dyskusyjoe Ęotkanie aa tertat Pierł§zych FiIatelistycaych
Mi§trzósfw Swiatą które odĘły sĘ 28.08-01.09.2004r. w §Ęapurze (odbyły sĘ
one w ramach Swiatowej vr'y§tawy Filatelistycanej, którc przepro\ł?dzola Zo§tała
w surtec - silgapurskim Międzrrnarodoqm Centrum spotkan i wysląw),
Ciekawostka - Klasa Mistrzówske FIP obejmowałe fużnie 25 eksponatów.
z Poląków otr2łmali wyóżflienia fi"tr" KoL Zdzisław Wiahowski za zbiór
,,Wolne Miasto Gdalr§k" i KoL Jerzy Maciej Nowak z Cąstoctn*y za z}iór
pt."Gro§z€ - w}dania prowizoryrcae".

w cE.

Bieąco idorrnowano cźolków naszego koła o Ęotkaniach rłymiennyoh opislłranych w
artyhhch miesięcaika,,Filat6lista".
Cźonkowie naszego koła uczęstnicżyli w spotkaniach organizowan]rch przez:

Koło Meiskie P2F organizorłane w kaddy czwartek od godz. 1 8@ do 20@
vr' pomięszpzeliaoh ośroclka Kuitury ptzy d, Narutowicza
(wejście ód ul Aptekar§kiej, piętro).
(o zasięgu byłego woj. leszczyńskiego).

K1ub ,,ŚwĘty Gab,d€r' orgauizowane raz na L:wartał w gościnnej sali stowalżTszęnia
CI\1TAS CHRISTIANA płzy ul, Kmmarskiej 2 w Poznaniu.
(o zasięgu ogólĘopolskim).

Koło Poanań-Miasto PZF im_ Jaoą Witkowskiego w Donrr Kultury ,NA SKARPIE"
w Pou!ąniu oś. Piaśow§kie 104 (za żw. ,,TfżecąDęskd')
w soboty wg. ustaloaego grafiku.
(o zasięgu ogólnopolskim).

w pomieszczeniu na Dworou Kolejow;ła -Wrocław.
(o zasięgu ogólnopolskim - bnli również udział
przedstawioiele kół z Czech i Niemiec).

koło wrochw pzF
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SFOTKANLĄ. KoLEiłEŃSKIE.

Tladycją stały §ę już spotkania teszc4óskich filateli§tów prż], tzw. ,,herbace i kawie''.
Bardm ciekawe Ęło spotkanie z okąji ńonorowania dyplomem Romualda Biemackiego -algllPco, uczestniką łe wEólłych przerlsĘwzięciach leszczryńskich fitateliśów-już
od 1952 roku.
(O ąm 9iekarłyu spotkaniu szeroko pisała prasa regionatą n"in. Dziennik Informacyjny
"ABC" Nl 13 z 13 §tycznia 2004 roku).

L KoL zdzislą\ Glapiak

Kol. Leo Shofiny
Kol. Whdlsbw Konar{<ołs§

KoL Edwarda Jachimowicz

Kol. Eła PrzyĘlska

Kol. Rooaa Kosmowski

- hezes

- sek ęlarz

- Skarbnik

* Przęwodńic.ąfa Kouisji Rewizyjnej

- Człomk Komisji Rewizyjuej

- Czlołek Z.erz4d,u (z powierzeniem fimkcji

6zrlłłŁl ąS9pą696p filalelistycznego).

Pęl"guF* ną valne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze otięgu Melkopolskiego PZF w
Poznaniu został Kol. zdzisław Glapiak (Tefinio tego zebrania y,xrnirjr l§ ll" 72.o1.2oo2
.oku).
Dla przypomienia podaĄ ze m Wlanyłr Zebraniu Sprawozdawozo-Wyborcąn Olcręgu
WielkopolskiĘo PZF w Poaaniu w dniu 12.01.2002 roĘ a w kór5nn ucre"micr!łe-
do za@u Okęgu Wielkopolskiego Ptr w Poaaoiu zostali łybralri:

- Prezes - nadal

- v-oe Plezes

* V-€€ Preze§

- setretarz

- §karbnik - Dadal

Ja ponoł,ttię złskłem qórany do Komisji Rewizyjnej Zeądu OkĘgu MelkopoIskiego
PZF z powierzeniem funkcji Pleze§a tej Komi§ji, Fuokcje ą pęLtĘ do dnia ,lżiśij§zego--
co jest wy!óźnieniem oczywiście dla całego koh,

zARzAD Koła PzF Drzv §D-z o.o. -§PtNKo- w l_€§rnie i cu-oNKowIE kola.

Nawiąująp do daĘ ostalniego zwołanego Złłyczay:ago walnego zebrania sprawozdawcm-
YPoT3co (M.09.20O1r.) naleły przyponnieć, żp na niu! dokolano w/rrlń Zarząal tZt
i Konisji Rewizyjnej w rra§tępującym 6kłr,l"ję o§ob\ł}m:

Kol. Bogm Ciesielski

Kol. Czesbw Jankowski

Kol, Bronisłąw Jasicki

KoL Jerąy Gmbiak

Kol, Jerzy Cumny
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RUCEczł,oNKÓw.

Ruch cżonków w kole w okre§ie Ęrawozdawcąm prżed§tawiał §ię na§tqrująco;
Członków enor]4ów
DolosŁch renci§tów Ogółem

§tudentó\^7
w 200lr. p!{ybyu?

ub}rła

płóciniczak piotr
Banaszak Aniela
płóciniczak Adam
Durlziak Marja
kozbwska Marja

wg §tanu na 31.12.2001 roku 12 4 16

Jachimowicz Edwzrda
kiczke stefil1

l v,€ stanu m 31.12.2002 roku 11 5 16

wg §tanu ,a 3l,12.2003 roku 59

wg śanu aa 31.12,2004 roku

wg §taqu na dzięń 04. 1 0.2005r.
-zebrania sprawozdawczo
-vyborczego 59 1.4

Skbd osobowy koŁ kształuje §Ę następująco:

1, Brnźś?ak Aliela
2. Płócinicząk Piot
3, RobaszewskiStanisław
4. Skorrmy Leon
5. PrzyĘlska Ewa
6. otto Hemyk
7. Prałat Jan
8, Kozak R}§zard
9. Ko§now§ki Rollan
1 0, Konarkowski Władysbw
l1. Koło,tłej Krłsztof
12. Klecąński Maciej
13, Jankowski Maciej
14- GĘiak Zdzisbvi

- student

ęmer}1
elreĄ4

- emeĘ4

, €msr},t

w roku 2002 Kol. Edwarda Jachimowicz - Przewo<lnioąpa Komisji Rewiz5,jĘ
Wy§ąrlje z koła. Fukcją Przewodnicżącej K0mi§ji zostąję powierzola
Kol. Eńe Przyfolskiej.

w 2002T. Bb1ą

14

59 14
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W!ory2a9+(2rpąją) - z funkcji skarbnika koła rezygnuje Kol. MaĄsław Korurkowski.
Zaxząd p.o. Skafbnika powieŁa Kol. Leonowi Sl<rofiĘemu, a §elcetmzowanie la okres
przejściowy przryjmuie Kol, Zdzisław Glapiak Ęczrie z prezesowaniem.

od 25 maja 2004 roku Z,aftąd,KołĄWzedśavłia się następująco:

Kol, Zdzisław Glapiak
Kol, Lęon Skomny
Kol. Władlsław Korratkowski
Kol. Ewa Przybyl§ka
Kol. Aniela Banaszak
Kol. Rornan Kosmowski

Ludwik K_ Malendowicż

Władysław Alexiewicz

Janusz Berbeka

Władlshw Ługołski

Wojciech GiĄński

Prezes

- sel<Ietalz

- SkaxbDik

- Przewodrricząca Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji RewĘnej
CńorckZarządll

L KoL Zdzisław Glapiak , Prezes i p.o. Seketarz
Kol. Leon Skomy - p,o. skarbdk
Kol. Ewa Pzrybylska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnęj
Kol. Aniela Banaszak Cźonek Komisji Rewizyjnej 

-- -

Kol. RornanKosmowsb Cz}olekZanńl
(z uwagina trudności obiektywne santen jest do dnia dzi§iejszego).

Uca§TNIcT\ryo w su(oLENIAcE.

?ęd 9§ury Wielkopo]skiego PZF oraz koło PZF przy Oddziale Poaanskiej Pol§kiej
Akademt NaŃ organżor,łał cykl łykładów i Ąskusji filatińtycznych.
OdblrłĄ sĘ w Ośrodku Nauki Po]skiej Akademii Nauk w ioaadu przy uL Henryka
Wierriawskiego l7ll9. w sali nr l l0. o god7. J8@ następujące wykta,dy:

t pt.,,Próby anaczków pocżowych rv oparciu o Francję
i kaje tancuskojęzyczne".
pt. Rar},tasy filatęli§rycznych polonikóvl'.

pt. ,,Finał pozlanskich frhzerstrll'.

pt. ,Pol§kie papiery stemplowę''.

pt, ,,Niemcy - współdrukl z zeszycików znaczkowycĄ
alkuszy vlydawniczycĘ rolęk automatycżnycĄ wst€''

Szkolenia odĘwały się ró\łlrież w 20o5r. w budlnku Dytekcji oloęgu Poczty w Poaaniu
i cżonkowie naszego koła uczestnic2łli w naśępujących:

,B,ąport o koszykówce'' -jako przykład ęksponatu
tematycaEgo - lef, Kol. Ryszard Pnmge.

,§udowaek§ponatufilateli§tycznęgo kiaśatradycina'

st ZałżĄ6)Kołą jnż
la 37.12.20o3t.

przedstawiał się osobowo:



,,wykozystanie Irrtemetu do budowy ekspońatóW
filatelistycaych na podstawie ,folonikóf '.
ref KoL Ludwik Malęndowicz.

,,Filatelistyka w olcesie globaliżacji - czy to ź€cz}"wiście
męta - filąteliśyki' oraż ,ńnaliza wystawiennictwa w PZF
w roku 2004" (był to referaty wygłoszonę na posiedzeniu
Polskiej Akademii Filatelis6,ki w Ciechocinku w roku
bieżąc5.tr (2005), a ret Kol. Ludwik Malendowicz.

wYsTA IU CZESTMCTWO W wYsTAwAcH
FILATELISTYCZNYCH.

(

CŻoŃowietn3vego KoŁ trali udziałjako ob§erwatorzy! a nawet wystawcy w następujących
W}§tawach Filate §tycmyĄ Pokazach, czy Spotkarrjaih okoliczroŚciowvĆh:

10.09.2001r.
Lubin

- w Europejskiej Wystańe Fi]atelistyc4ej ,ELrRo - cUPRtM LUBIN -20O1 z okazli 40-1ecia odkrycia żóż polskiej miedzi,

- w olaęgolł€j Wy§tawie III stopnia z okazji ,,Tygodnia Kolekcjonera.'
i 45lecia koła w Gośfrrrilr

_1_-8.062002I_. - w oloęgowej Wystawie III stopnia W Nowym Tomyślu
Nowy Tornyśl o tematyce ,,ochrona Prz}aody''

1,-_10,102002r. w okęgowej Wystawie I §topnia w MalgoninieMargonin pt. ,}Pocża w 700-1etnich dziejich trłargonila..

12,05.20O3r
Poaari

- w Pokazie Filateli§tyczn}łn i urocryst 1Tt zebraniu Koh PZF przy
Poznańskiej Politecbnice z okazji 40lecia powstania tego Koła.'

'l9.07.ż0O3r, rł.organizacjj .Poczq szybowcowej..\Ą Lesznie Z okażji 28 słbowcowychLeszrlo Mistrzost\Ą Swiala. Wspólnie z Kołem Miejskim i Urzędem PÓcły
w Leszrrie zolganizowano przelot przesyłek szybowcem z Le§aa
do Lubina,

I8-24,10.20o2r. -\ł Pokazie FilaletisĘ czD}m i urocą sr},rn spotłaniu Kob Miejskiego PZF,Lesż1o kóre obchodziJo 50Jecje powstania (sporkarrie odĘo się w sali
rcprezentacyjnej Ratusza l7.1o,2o02t.).
Koledzy z rmszego kola plezentowali swoie zbiory temawczrrę i tat:
Kol. Z<tzisław Glapiak zbiór pt. ..Czerwony IG Ę na olakach
pocżorłych'' i Kol, Leon skomny zbiór pt. ,,Mikołaj Kopemik na zrnkach

pocźo\łych''.

11.05.2OO2t
Gostyń

27.o9,2003
- 5.10.2003r
Gostyń

- w_obchodach,Pni Kultły Cbrześcijałskiej'', z okazji ltórych
odbyła sĘ \I/ystawa pt. ,p5 rocajica pont}fikatu Jarra PawL II..
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10,10,2003
- 31.|ż.2003r
Wrocłarv

- w wystawie Filateti§tycnej pt. ,,Pocża i filateli§tyka
w dziejach Poznania z okazji 75ó_lecia iokacji Fozutia
(miejgcem Wystały blo Mrrzeum Foczty i Telekomuikacji
we Wrocłav,iu).

] 5,01.2004I
Lesu1o

- w urocąstości Ńonorowarria d;4rlomem najstarszego wiekiem
leszczyńsi<iego filateiisty Romualda Biemackiego z Koła
Miejskiego PZF.

ż-28.ó3,żOó4r. - w w}śawie Fi]atelistyczrrej pt. ,poczta i Fiiatelistyka w dzieiachPoznań Poaania (\Ą Calerii Miejst<iei .ńRSENAI" rł Poznaniu ).

29,05.2004r
Gostyń

- w Wystawie z okazji iV Pokazu Powozow Konnych . Gostyń - żoOł
(przy Ltórej była zolganizolłana pocża konna)

3o,o7.2ou
- 18.08.2004r. - w Krajowej Wystawie FilateiĘczrrej pt. ,,60 Roczrica Porvstalria$y'arszawa Warszawskiego''.

l 1- 12,1 1.2004r. W Wystawie Filateli§Ę cznej w costlniu pt, ,.ivtale ojcą aly'.Gostlłi (w tej qry§tawie pręzeotowali swoje zbiory: rol L"Ó" Śk Ó*.ry
i Kol. żcizisław Glapiak).

L

o7,01.20051
Rawicz

w iirystawie Filatelisryczrrej pt, ,źłoty Jubileu§z - Koła PżF Rawicz.

_i 
7-ź5.ói.ź0ó5}, - w lvlwawie Filatelistycznej z okazji 85 Roczricy ódzaskalriaLeszno \ięodległości w Lesznie

ftoie<izy z naszego koĘ: Leon ślrornny i Z<izisbw Glapiak
prezentołali swoje zbiory flatetistyczre).

23-21 ,0ż.żOO5L - w Wstawie Filateiistyczrrej z okąji 6ó - Rocalcy W;zrvoleniapoanań poznania,

- w zolgaaŁlwaqmr Wieczorze Pasyjrytr przez Parafię Ewangelio-
Augsburską i lr4iejską Bibliorekę Publicaą rł Lesznie,
(Kol, Zdzisiaw e lapiak na zrraczlach pocaowych Ńaza} biczowanie.
cielpienie. krryż i ukrzyźowanie jakię Jezus przewidzial i zrriós|.
Pokazal na rzadko juz spotl kanycb zrraczkach Marrwego Jezusa
ehrystusa na kolanach boieściwej Maryi nil z Butanu
we Wschodnich tlimalajacĘ Avigonr1 cry Paragwaju wg Piety
ińcŁaŁ Alrioła.
Plezentowane już unikatowe znaczki o qm rzadkim molywie
reĘljnym, juz z nieistniejących palstw obejrzało 40 osob.

- w Wystawie Filatelistycanej Jana Uńanka z Fomanią która
odĘła się rł Muzeum Poczry i lelekomunikacjj we Wrocławirr.

15.04.ż0O5r
Wrocław

(-

18.03,żóó5r.
Leszno
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fJ-2ż,ó5 .ż0O5ł , w zorgalŁowaniu ,f oczty szybowcowejlj z okazji XXX Międz,4a-
Lesaro rodowychSzybowcowychMistrzostwPolslci.

(pźesyłki pocztowe szybowcem Puchacz przewiózł Koi. pilot
Józef ir4łocek zaprzyjazniony z nasą,m kołem).

18-ż9.05.ż005r, -w zorganŁowanej łystawię Fllatelistycznej pt. ,fOTijS-TUUS _
Gosqń 85 roczrrica wodzin Jana PałŁ Ii" (miejsce wystawy - budlnek Biblioteki

Miasta i Gminy w Gostyniu przry ul. Wrocław&iej 257),

04.06.2005r
Lesano

- na żgromarizeniu Wspóiników Sp. z o,o. SPiNKO zorganizowano
uroczJste wręczenie - odmak honorowych Polskiego żwiąń:u
Filatelistów dla cżoŃów naszego koła.

11- 19.06.2005r, - w Krajowej Wystawie Filateli§tyc-ej pt. ,,350Jecie Obrony
ezęstochowa Jasnej góry w Częstochowie".

Kol, ździsław GJapiai< jako wystawca z rraszego i<oła otrątnał
brąowy medal z tematyki religijnej.
(ciekawośka:
pny Zaządzje Oklęgu PZF w Czę§tochowie powstał klub
ezę§tochowianina §kupiający filatelistów i filumenistów
zaińeresowanych regionem częśochowsi<im. ż lvłąi na
posiadane zbiory o tematyce reiigijnej i dotyczące Jasnej Góry
Kol. żdzisŁw Giapiak został zaproszony jaLo członek do tęgo
Kiubu) (od lutego 2002 roku),

15- 19.06.żoó5r. - w Knjowej W}stawie Filatelistycmej pt. ,J70-1at iokacii
Oława miasta i 5ó tat koła PżF OŁAWA - ż005''.

Kol. Leon Skomlyjako wystawca z na§zego koh otrzymal
mędal posretrza]ry z tematyki ,ffioŁj Kopemik jego zycie
i dzieło".

ż0.06,2005r.
t-eszrro

- w Wystawie Filatelisq,cmej w Muzeum w Lesznie
pt. ,,Wielkiemu Rodakowi - Poczta Polska".

§twietdzić rrde"y, żĘ w t9j ciąle rozwijającej się rlziałalno§ci naszego koła w minionej
kadencji byli cźonkowie o <iuąłn zaarrgazowaniu.
Najattlvrniejsi otrzi.rnaii wyróaienia w postaci:

a) odznak honorowych PZF i tak:

Koi. Ewa PrzyĘlska
Ko1. t4adysław Konarkowski

(_

złota odzrrake honorowa pżF otrzrtnał:
Kol żcizisław Glapiak

t

r2j!!
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Brązowa ódznakę honolową PZF otrzłmali:
Kol. Maciej Jankowski
Kol. I lenr]-k otto
Kol. Adam Płóciniczał
Kol, Maciej Kleczyński
Kol, Ryszard Kozak
Koi, Krą sztof Kołodziej
Wyżej Ęmielione odanaki wręczono w dniu ,ł czerrvca ż005 roku na Zgromadzeńu
Wspóiników SPINKO Sp, z o.o,

b) w postaci slaomnych rragród rzeczowychjaL:
albumów, Ęek czy pincet,

c) w postaci walorów §lateliśycznych poza abonamente!Ą które jedrak należaio
opłacić i tak:
- \Ą roku 2002 limitowany b1l blok cięq ,furocuprunr żOói" i byl rozprowa<izorry

z óonamentem na IV kw. 20ó1 roku,
- równięż w §'rlr §ąm}m roku Foczta Folska z okaąji XMII Walrngo żjazduPżF

w eiecLocinku wydaŁ cięty bloczek o nominale 3,ż0 - Bloczek został
rozprou adzony wśród cżonków navego koh,

- w loku ż004 rozprowadzone by! bloczki w we$ji ciętęj !łydanę pżężPacńę
Poiską z okazji XiX Ogóinopolskiej Wystawy FilatelistycaeJ KATó§y'ICE-żÓÓ3 .

eerra nominaina bioczka rłl,nosiła 3,4ó ż, Frzy zakupie pobierano jedlorazową
riopłatę w rłrysokości 1,,60ń, zplzezrńczońem rla dodatLową§kładkę cżonkowsĘ
kóra została odprowadzona do żarządu ókręgu PZF w Poaaniu.

- w roku żóó4 przydzielono odpłamie 4 szt. wydanego czamodruku, kóry vyciano
z okazji -ffi ógóirropoi§i<iej 'W}śa\ły FilatęllstycmeJ w Katowicach,
CeEa czamodruku w)r]osila 2).00 7ł.

- w roku 2005 - cięte bloczki Swiatowei Wystawy Filatelistyc4ej ,,SYDNEY-2005"
(gą S,OQ 4 ą Ęh}kę, w lypr 1,5q 3ł w GclB o4prowadze_ni,ę składki do ZaĄu
Głó\łnego PZF w wa$za]łi€).

PiŁĄsA REGIoNAŁNA i NiE TYi-Ko REGiONALNA o aizialalności naszego koła-

ó ńziałajności nrLszego koła , koieiąnkach i kolegach fiiateiistach z naszego koła pisała prasa:

Wielkopoiskie §ńadomości
Fiiatelistycnę
Nt 39ll marzec 2002

p.,,Walne żetrałie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatólv
olcęgu Wielkopolskiego PZF PoZNAN, 9 luty 2002 rokrr
(w który ąrrykule podanJję§t ln in §kłą4 o§obo*T
Otrręgowej Komisji Rewizyjnej, któĄ obecnie prezesuje
Kol. żtizisław Glapiak.

Głos Wieikopolski
14.03.żOóżr.

(*

(

- pt. ,teszcrynianie docenlenf'.
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Dziermik Infomacyjny
ABe
NI 22119-21.o3.2oo2r,

Panorarna Leszczyriska
i'{r 1 7]ż5.ó4-1.ó5.żóóżr

Panorama Leszczyńska
z 11 ,1ó.żóóżr.

Dżęfiik inforrnacyjny
Nr 53/08- 11.07.2005r.

Wielkopolskie Wiadomości
Filatelistyczne
Nr42/1 marzec żóO5r.

Leszro. dnia 14.09.2005 Tok

- pt. ,,V/}aóżłiono zasłużonycN'

- pt. ,,wystawa w mfu§żu"

- pt . ,Belęgaci Wielkopolskiego Okręgu Polskiego żwiąku
Fi]atelistów W Poznaniu".
(m.h, o wlróżnierrlu Kol. żdzisława GĘiaka dlplomem
zapra§ę z rrłoóz|'eĄ)

- pt. ,J,.]ąrcdzeni Filatelścł', w któqłn qtnienia sĘ
Kol. żdzisława Glapiaka wlróżnionego na Krajowej
Wysrawie Filatelistycznej w Częstocbowie.

- pt. ,,Wystawa Filatelistycma - Jubfleusz 85 rocaicy
przyfuczenia Lesaa do Polski oraz 86 rocznica powstania
55 Pułku riectoty" - LEsZNo ] ?-ż5.01.2005r:

Ogólą dziahlność naszego koŁ PżF nńeĘ ocenlć jako zadavłalĄęą Myślę, ze w czasie
{z.isr_"l.:"go ,żwyczajr:ego Walnego żebranŁ Spiawozlawcmi1łl.boJr"go Kol"żoki
i Koleózy zgłoszą swoje propozycje do PRóGRAMU dń,,l^fiil iżL ńittl;r"J tuą to*i"-
my w§zyscy rĘrny go wspólnie opracować i ręaiŁować.

i§a zakonozenie, pragrę ustępującernu żarząriowi oraz wszystkim cźotlkom naszego Koła

wspania]ego bobby. jakirn jes zbieractwo znaczków pocaowych.

5 tolł.§ o
Ką0 POL§K|EGo zwĄu Ku F|IATEL§TÓW
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