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sprawozdanie

z działalności Koła Polskiego ZwięLt Filatelistów przy SPINKO
Spółcezo.o.wLesmie,

za okres od 05.10.2 do 22.02.2011 roku.

SIEDZIBA i OTWARTE POSIEDZENIA Zarzadu Kota PZF.

od 1 malca 20ol loku koło posiadało stałą siedzibę przy ul. DąbrowŃiego m 45a
(w pomiesżczeniach Koła Emel}tów i Relci§tów SPlNKo Sp, z o.o,). 

^"

nni i gortziny urzędowania ustalono na ostatdi wtorek miesiąca od godz. 1700 do gode, 2000.

od 1 czefwca 2005 rokrr posiadamy siedzibę przy ul- Prochownia 25B (również
w pomieszczeniach Koła Emerytów i Renci§tów SPINKo - Sp. z o.o.), a to z uwagi że Koło
Emerytów zmieniło dotychczasową siedżbę.
Na dżeń sporządzania tego protokofu - dni i godziny nie uległy zmianie.

Od ostatniego zwołanego Zwczajnęg§ Walnęgo ZgTomadzenia Sprawozdawczo-
Wyborczego (tj,05.10,2005 r) odbyło §ię:

osółem 59 rfvch nośiedzeń I(ołaP7,B

PoDSTAWA PRAWNA dżiałalności KoIa PzF.

Koło Polskiego Zwiąrql Filatelistów przy SPINKO Społce z o,o. w L€sznie zostało
zax€je§trovr'ane ptzez Zav.ąó Okęgu Poań§kiego (po zmianie łazwy - Okęgu
Wielkopolskiego) Pol§kiego Związku Filateli§tów drlia 22 lutego 1985r, (protokołem
feje§tracyjnym Nr 34185).

Działalłość Koła obeonie opiera się o obowiązujący STATUT uchwalony na X\{tr
Nadzwyczajnym Walrym ZjeźdzlePZF w Ciechocinku w dniu 7 li§topada 2004 ,.

Nowy statut PZF wprowadził nowe fonny, że PzF jest sto,warzy§zeniem ,,kulhrralno-
ośńatovym" źf,zeszającym na zasadzie dobrowolności i wolontariatu-
w stafucie wprooadzono zĘis, że PzF jest orga zacją pożrytlnr publicznego i jest

organżacj ą pozarzadorłą
W nowym Statucie zmieniono datę obchodów ,pNIA FILATELISTY' z 6 §tycznia (dzień
pow§tania pierw§zej organizlcji filatelistycznej), na dźeń 9 pąltlzięrqikąjako święto polskich
filatelistów zmiany poryż§zę wprowadzono w art.l stafutu, zgodni€ z ań. 8 statutu
wydfużono o rok kadencje wszystkich ogniw zwiążku, Po za.ęjest o},aniu statutu kadercja ta
będzie trwałą 5 lat.

Należy podkeślic, że Komis.ja Rewizyjna w minionej kadencji bardzo szczegdowo
sporządzŃa coroozne protokoły z finansów przynajmniej raz w roku - a z dokumentacji
w}ariką że nawet raz na pól roku.
Dokumentacja obejmuje protokĘ z posiedzeń Zarządu Kołą t.akfując je kźdorazowo jako
posiedze.}ia otwafte, rós,nież dla pozostĄch członków_
Protokolarz posiedzeń ZaTządu na§żego Koła prowadzono chronologicznie (w formie zes4łu)
i bardzo śarannie prowadzonyjest do dnia dzisiejszego,

L
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W poszczególrrych minionych latach prz€d§fawiało §ię to następująco

w roku 2005 (od 05,10,2005 r,)
w roku 2006
w roku 2007
w roku 2008
w roku 2009
w roku 2010 (do 22,02.2011 r,)

3 posiedzenią

- 12 posiedzeń,

- 12 po§iedzeą

- 10 posiedzeĄ

- 8 posiedzeń,
14 posiedzeń.

ogółem: 59 posiedzeń

C]rafik otwaJtych posiedzĘhzarząduP7} na dany rok przekazyllano Kolezalkom i Kolegom
w publikowanych , wydawanych KOMUNIKATACH koła_
Komunikaty rłydawane w dan}.rn roku zawierały przede wvystkim najnowsze informacje
z Zaruądu Gł!łłnego PZF 1 ZażĄd11 Okr'ęga Wielkopolskiego PZF.
ZawierĄ m_in_ plany wystĄw frlateli§tycznych, terminy §potkarń, impreż jak ńwnież
szczegółowe infornacje o emisji zrraczków w danym roku, Baldzo czę§to jako załączniki
stanowiĘ kserokopie ciekawych artykułów z miesięcznika,,Filateli§ta-'.

B bieżące §pnwy o.ganizacyjno-osobową

o prz€d§tawiano informacje fioansowe - przede wsrystkim o opłacalności sldadek
cżoŃowŃich,
(W naszym kole praltykovr'arc j€§t odprowadzanie składek człoŃowskich

do Zarządu okęgu w Poaaniu 2 razy w roku tj, ża I półrocze da_nego roku
do miesiąca lipca, oraz za II póbocze do miesiąca listopada_)

a plan emisji znaczków tra dany rok olaz zmiany w 4łn plańe dokonywane w d€u
ro1ol,

o plan \ły§tąw filatelistycznych ustalonych vr'stępnie ne dany rok (o zasięgu
kajowym i rcgionalnym),

o przyblizaliśmy bieźącą pracę i osiągnięcia poszczególnych ,,Klubów
Zaintelesowń" np.:,§lubu św. Gabriela'', czy,Polonika'',

Bieźąco informowano człoŃów naszego koła o spo&alriach wymiennych opislwanych
w artyLulach miesięcznika ,, Fi]al elista",
CżoŃowie na§zego koła ucżestniczyli w spotkaniach wymiennych o1ganizowanych przez:

L

Koło Miejskie PZF organizowane w kżdy czwartek od godz. l800 do 2000

Na otwartych po§i€dzeŃach Zarządu omawiaao m.in,:

D omawiano tfeści Bychków prasovych dotyczących tematyki filatelisfycżn9j,

o omawiano tenutykę znacżków pocźowych wydąwanych w danym roku i to
panstw Europy jak i pan§tw innych kont},nentóq
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r,r' pomieszczeniąch ośrodka kultury przy ul. Narutowicza
(wejście od ul, Aptekar§kiej, tr piętro).
(o zasięgu byłego woj_ leszczylskiego).

Klub ,,Święty Gabdel" organizowane raz na kwartał w gościnnej §ali Stowar4,szeda
CŃTfAS CHRISTIANA przy ul, IGamarskiej 2 w Poaaniu
(o zasięgu ogólnopolskim).

Koło Poznan-Masto PzF im, Jana witkow§kiego w Domu Kultury ,,NA SKARPIE"
w Poznariu Oś. Piastow§kie 104 (za żw. ,,Trzecią Desk{')
w soboty wg ustalonego grafikr
(o zasięgu ogóloopolskim).

koło wrocław pzF w pomieszczeniu na Dworcu KoĘowym -Wrccław.
(o zasięgu ogólnopolskim - brali równiez udżał
prżęd§tawiciele koł z Czech i Niemiec),
Obecnie z uwagi na remont dworca kolejowego spotkania nie
są prowadzone.

ZARZAD l(ola PZF przy Sp.z o.o. _SPINKO- w Lesznie i CZŁONKOWIE koła.

Nawiąując do daty ostatniego zwolanego Zwyczajnego Wahego Zebrania Sprawozdawczo-
Wyborczego (04.10.2005 r.) nalezy przypomnieć, że rc nim dokonatro Wyb otlr zuząd:uPzx
i Komisji Rewizyjnej w a§tępującym składzie o§obowym:

Kol, Zdzisław Glapiak Plezes - po śmierci Kol. L, Skomnego
(30,09.2009 r,) p€łni rówr1ięż fuŃcję
§eketarża

Kol_ Leon Skomny seketarz (zrnafł 30.09.2009 r,)

Kol, Władysław Konarkovr'§ki - Skarbnik

Kol_ Ewa Przybylska - Przewodłicząca Komisji Rewizyjnej

Kol, Aniela Banaszak - Członek Komisji Rewizyjnej

Kol. Roman Ko§mow§ki CńolekZavńu
Delegatem rra Walne Zebrarrie Sprawozdawczo-Wyborcze OIfięgu Wielkopol§kiego PZF
w Pozrraniu został Kol, Zdzisław Glapiak,
Dla przypomaienia podaĄ żę na walnym Zebraniu sprawozdawczo-Wyborcz}.m ołręgu
Wielkopolskiego P_tr W Poznaniu w dniu 12.01.2005 rcku, do Zaiządu okęgu Wielkopol-
skiego Pa w Poznaniu zostali $ybra-ni:

Kol. Bogumił Ciesielski - Prczes

Kol. Marek Zbierski - V-ce Prezes

L

SPOTKANIA KoLEżEŃsKm.

Trałcją stĄ się już spot]<ania leszczyńskich filateli§tó\M przy tzw, ,,Herbatce i Kawi€".
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RUCE CZŁONKOW.

Ruch cźonków w kole w o1{iresi€ §pnv/ozdawczym prżedstawiał się na§tępująco:

człoŃów emerytów
dorosłych renci§tów ogółem
pracująwch studedów

5 13

wg stanu na 31,12.2007 roku 6
,7

wg stafur na 31,12.2008 rol-u ó
,7 l3

30,09,2009 r, zmarł Skromny Leon
ubył otto Henryk

vr'g stanu na 3 l , 12,2009 rcku 56 11

wg stanu na 3 1 - 12.2010 roku ,1
11

38 11

1. Banaszak Anięla
2, Płóciniczak Piotr
3- Pżybyl§ka Ewa
4. Prałat Jan
5. Kozak Ryszard
6. Ko§mowski Roman
7, KorrarkowskiWładysław
8. Kołodziej Krzysztof
9. JaŃolłski Maciej
10. Glapiak Zdzisław
l1, Antoniak G.zegorz

emei-vt

emeryt

- emer}t

Kol. Bronisław Jasicki V-ce Prezes

Kol. Jerzy Grabiak * Seketarż

KoL JerzyGumny Skarbnik

Ja ponownie zo§tałem wybrany do Komisji Rewizyjnej Zarządu Okęgu Wielkopolskiego
P.T z powierzeniem funkcji Prezesa tej Komisji. Funkcje tą pełoię do dnia dzisiejszego -
co jest wyróżrieniem oczywiście dla całego koła.

w 2006 r. g4!5aryą Antqniak Grzęgorz

ubwva KJeczyńskiMaciej
Robaszewski stanisław

wg starnr na 31.12.2006 roLr 8

]3

4

wg stanu na duień 22.0ż.201l r.
zebrania sprawozdawczo
-łryborczego

Skład osobowy koła ksżałtuje się następująco:
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W rollr 2002

slan Zarządu Koła

Od 5.10.2005 roku - Zarząd Koła przed§tawia się na§tępująco

Kol, Zdzisław Glapiak
KoL Leon Skomny
Kol. Ewa Przybylska
Kol, Aniela BanaszŃ
Kol. Ronan Kosmowski

Ko1. Edwarda Jachimowicz - Przewodnicząca Komisji RewĘjnej
lłTstępuje z koła FuŃcja Przewodniczącej Komisji zostaje powierzona
Kol. Ewie Przybylskiej, która pełni fuŃcję do dłia dzisiejszego,

- Plezes
, sekTetarż
, Przewodlicząca Komisji Rewiżyjn€j
- Członek Komisji Rewizyjnej
- CzłolekZuządll

30 września 2009 r. zmarł Kol. Leoo Skomny, który pełnił obowiąki seketarza.

Z uvr'agi Da trudDości obiek}ĄĄr]e ustalono. że:

Kol, Zdzisław Glapiak - Preze§ Koła (§ekretaxzował i dwa ftzy w roku odprowadził
składki członkowskie do Zarządu Okęgu),

Kol_ Ewa Prżybyl§ka - pełniła fuŃcję Przewodniczące.j Komisji Rewizyjnej,
Kol. Aaiela Barraszak - pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej,
Kol, Roman Kosmowski - pełnił firikcję członką Zarządu,

Stan o§obowy ten je§t do dnia dzisiejszego, tj. do dnia zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

UCZESTNICTWO W SZKOLtrNIACE,

W okesie sprawozdawczym (2006-2010 r.) szkolenia odb}.wĄ się w budyd<u Dyrekcji
okęgu Poczty w Poznaniu i człoŃowie naszego koła ucze§tniczyli w następujących:

Prezeotacja eL§ponalów

,,opracowańe graficzne eksponatu filate]i§tycznego w oparciu o program - coREL"
ref, K, Valeodowicz

,,Frankafury mecbańczne wolnego Masta Gdanska'' oraz Pośrednictwa Pocżtow€ wo]nego
Masta Gdanska

rel Przemysław Przybek

,pyskusja o Europejskich Mishzostwach Filatelistyki Tematycznej ECTP - Esser! 2008 I."
ref, uczestnicy wycieczki

,,Całostki Nowei Zelandif '
Ief B.odsław lasicki

,,Z pojazdami konnymi Fzez stulecią"
ref Itfirosław Jasicki

AcE
FILATELISTYCZNYCH.

CzłoŃowie naszego Koła brali udział jako ob§efwatoży, a nawet wystawcy w na§tępujących
Wystawach Filatelistyczr|y ctl, P oka?jaą ęzy Spotkaniach okolicznościowych:

l
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Leszno
ż3.1ż.2oo5 - Spotkanię opłatkowe w Zarządzie Społki -SPINKO-, ua które poproszono

prezesa Koła PzF -sPINKo-,

Gostyń
6.01.2006 - Obchody Jubileuszu lOłecia lńodzieżowego Kołą Filateli§tów im. Wacława

Bolatyń§kiego w Gostyniu połączone z,pniem Filatelisty''_

- w Wy§tawie Filatelistycznej ,,Poczta Polska, w słuźbie Ęortu" ze zbiolów
Romaoa Babuta ż warszawy,

Rewicz
żo-27 .n5.żto6 w Icajowej Wystawie Filatelistycznej pt. ,,Pamięci Papieźa Jana Pawła If'

wy§tawcą był kol. Zdzisław GĘiak z Koła PT -sPINKo-.

Belchatów
23.0ó.2006 * w Mfrzynarodowej Wystawie Filatelistycznej ,,Filatelistyka moje hobby

Europa 2006" wystawcą był kol. Zdzisław Glapiak,

- Międ4narodowa Wystawa Filatelistyczna ,,Polska-Czechy'' z okĘi 45Jecia
KGHM i XD( Zjazdu Pol§kiego Związku Filatelistów.

Le§zno
25.o9.2006 - w Pokazie filatelistycznym i imprezie szko|rrej pt, ..Ocalić od zapomnienia"

w ramach realizacji projel-tu SoKRATES coMrNUs ] ,.SLadami wspolnej
przysżości" w III Liceum Ogólnok§źałcącym i Kolegium Języków Obcych.
Zoaczki prezentował kol, Zdzisław Glapiak,,Szybowce i balony na znakach
pocztowycl"'.

Le§zno
2I-o2.ż0o7 - wy§tawa Filateli§ty§żna

pt. ,,stadsław Wyspiński na znakach pocztowych"
w Itr Liceum OgólnoksńŃcącysl z okazji roku 2007 ogłovon}m Rokiem
Stani§ława Wyspianskiego,

Leszno
13.03,2007 - spotkanię ż młodżieżą z okazji Rok 2007 o8łoszonego rokiem staoisława

Wyspiańskiego w Zespole Szkoł Ekonomicznych w lłsznie.
€okaz żbioru tematycuoego kol. Zdzisława Glapiaka)

'wlocław

7.04.ż006

Lubin
23.o9.2006

L
Leszno
10.08.-30,09.2006 - w wystawie Filateli§tycz ęj

pt. ,,Protesty spoleczne w PRL na znakach pocaowycn-'
zbiór plezentował kol, Z,Glapiak w Miej skiej Bibliotece Publicznej.
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Leszno
r8.04.2007

L

- Finał Tumieju Wiedzy o Leszie w Zespole Szkoł Ekonomicznych
w Lesz:nie, (Prezentowanie zbioru filateLśyczlego za pomocą urządzenia
audiowizuainego zbiór o ł.tule ,,Szybowce i bJony pod nJeÓ". i;;-*
Znakacb pocztowych'',

Go§tyń
28.04.-6.05.2007 - Krajowa wy§tawa Filateli§tyczna ,,GosTYlt-2007'' z okazii Jubileuszu

50łęcia Koła PzF w Go§t},niu.
(Prezentowalo w dziale literafury filatelisĘcznej pozycję wydałniczą
kol. Z. Głapiąka pt. ,Plotesty społeczne w PIŁ - dróga do wotno*;i naaakach pocztowych'

Le§zlo
4,-12.05.2007 - Krajowa wy§tawa Filateli§tyczna pt, ,,160 ląt strży Pożamej w Lesznie''.

(Plezentowanie ksiązki w dżiale litęratury filatelistlcznej kol. z, Glapiaka
pt. ,Prote§ty §połecune w PRL .._.''.

Le§zno
15_30.05.2007 - podcząs trwada ,,Leszczyńskich Dni Kulfury'' wy§tawa Filatelistyczna

pt_ -§tanisław Wyspiańskj w z6ioru"n *"rroej liiblioteki Public;nej i na
aakach pocztowych Zdi§awa Glapiaka,

Górka Duchowna klle§zna
7,07.2001 - W sai.Ęa::i M?jnym)fi Zjaz_d CzłoŃów i sympaĘków w 50 rocznicę

powoła a Klubu ,,swięty Gabriel'' - zbieraczy żnaków pocztowych
o tematyc€ religłnej-

!zioŃ91533weso kola wTaz z rodzinąmi ucżeshiczyli vr uroczy§tej Mszy
Swiętej. )(I Zjazd odbył §ię pod patronatem lGfdynała2enooa Grocholew-
Ńiego z Watykanu. Odczytano przesłanie_ i udzieioao Ąostolskiego Błogo-
sławienstwa przez ojca Świętego Benedykta XW.

Wrocław
1-31.08.2007 - W]y§tawa_Fitateli§tycara w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we

wrocławiu
pl, ,,M orywy. R€ligij0 e na znakach pocztowych z okĘi 50. roczrricy
powołania Klubu,,swięty Gabńel.',
(Ne wystawie pf€zentowano rys historyczny Klubu św Gabriel o zasięgu
mię,lzynarodowyn, którego ,,znaczki pooziove głoszą Cluystusa'' jak -
powiedżał Pąież Jan Paweł tr_

Leszno-Gronowo
10-15.08.2007- Pokaz filatelistyczoy kol Zdzisława 

_Glapiaka 
pt, ,Maksymilian Kolbą jeden

z Franciszkanóv/' prezentowany w Kościele pw, Św, V, Kolbe,

Leszno
5.-2s.09.20li7 - Wystawa pt. ,Ie§zcz}łriana'' pod patronatem PTezydenta Miasta Le§żne

Tomasza Malep§zego, Ciekawe eksponaĘ preżentowali m.in. kol, Jac€k
Borowial i ko] Z_ Gląpiak aani regionaliści ifilateljści z na§zego Kole'lematyka 

,_tr WojOy swiatowej",

L
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Lesżrro-Ratu§z
11.10.2007 Ićszczń§_|ie Towaźystwo Kultumlne orga"Oiż owŃo z okazJizi-tą rocnńcy

kałonizacji O, Maksymiliana Kolbe plomócię książki
pt. ,,Wielkopolskie drogi O_ Maksymiliana Kolbe''_
Na Ęotkaniu zbiór filatelistycżny pt. ,,ojcięc Maksymilian Kolbe na zrukach
pocaowycbi' prezentoq,ał kol, Z. Glapiak zlaszego Koła. W zorganizowa-
niu wystały pomagĄ uczennice i uczniowie m Li"eu- ogólnoksłał_
cącego w Leszrie,

Lc§zno
21.02.20oa

ś.em
1.09.2008

- Konferencja metodyczna
pt ,,Zapomniaoe zwycię§two. Povr'stanie Wielkopolskie 1918-1919 w eduka-
_cji 

ręional. nef' 
,zorganizowana przez Ośrodek Ksźałcenia Ustawicznego

Nauczycieli w Zespole Szkoł Ekonomicznych w Lesznie. Wystawę Fiiatelis-
lycżnąz ż€s okazji zolganizował kol. Zdzisław Glapiak
pt. ,,Pow§tanie wielkopolskie na znakach pocztowych - Rok 2008 Rokiem
Powstania Wielkopolskiego''.

- W ogóhokajowej Inarrguracji RoLu Szkotnego 2008/2009 brał udział kol,
Zdzisław GlapiĄ który prezentował zbiór filatelistyczny
p.,,Powstaoie Wielkopolskie'',
Miej§aowy Ze§pół sżkoł Politechńcznych w Śremie przyjął w tym dłiu
patrona,,Bohsterów Powstania Wielkopolskiego'',
Było. wielkim zĄszŁzytem pr€zeDtowanie żbioru filatelistycznego na tak
prestizowej urocży§tości w obecności przedstawicieŃ lvdni§ter§ń
Kalarzyny Hall m,in, Dyrekora Deparlafieofu WspólDfacy N4iedzvnaro-
dowej CIaudii Terre§_Bailezel, Wojewody Wielkopoiskiego-Piora ńlorka,
posłów, s€nalońworaż eurodąutowanych

GosĘń
28.08.-21.09.2008 - Ekspozycja filateli§tyczna z okazji l00, rocznicy urodzil Wacława Bora-

tŃkiego w Sali Domu Katolickiego pw. św Józef; w Go§tyniu.
(Za patrona_ gostyn§cy filate]iści przyjęIi wacława Boratyńńego, który
uaawany je§t za twórcę polskiego znaczka pocłowego o teń}ce hiło-
rycznej).

Ląszno
5.-21.09.2008 -wy§tawę filatelistyczną

pŁ ,,Stefan Wyszń§ki Sfuga Boł Ko§cioła Kato]ickiego - Pryma§ Ty§iąc-
lecia na znakach pocżołych' w kościele pw, św Kazińierza w Lesznie
prezentował kol. Ztlzisław Glapiak,

Le§żno
18.09.-10.10.2008 - Wystavr'a filatelistyczna

pt. ,,Przesyłki pocztowe pod niebem Leszna''.' Pocża balonowa i szybowcowa organiżowana w Le§znie, a pleżentowana
przezkd. Z. Cląiaka w Miejskiej Bibliotece Tublicznej w i,evnid,

\*
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Iłszno
16.-30.10.2008 Wy§tawa filatelistyczna

pt. ,,Jan PaWeł tr w 30, rocznicę wyboru na Sto]icę Piotrowd'.
Prezentowąna z okazji Dni Kultury Chrześcijańskiej przez kol. Z Glapiaka
w Miej skiej Bibliotece publicznej w Lesznie,

Leszno
22,10.żo08 Lewczyńskie Towarzystwo Kulturalne - Zespół Kolekcjoneńw o.ganizował

sT§tawę
pt.,,90, rocznica Powstania Melkopolskiego",
Zbiór filatelistyozny - tematycżny prezentował kol. Z. Glapiak.

I-cszno
17,-30.11.2008 - Wy§tawa filatelistyczna pt. ,par Krwi - Darer! s€rcr'.

Kol, Zdzi§ław Glapiak pokazał zbiór filatelistycany pt_ ,Polski Czerwooy
Krzyż i Honorov/e Krwiodawstwo rra aakach pocźo\łych".
PowższaptęzęŃacla była w Miejskiej Bibliotec€ Publicąrej w Lesznie.

wrocław
24,t0.2008 Ucze§tnictwo w zw,iedżaniu vy§tawy

pt. ,,POSTĄ POSZTĄ POCZTł' w salach Muzeum Poczty i Telekomu-
nikacji we Wrocławiu,

wroflrw
20.11_2008 Uczestniczenie $r' sesji Naukowej pt. ,,Artystyczna spuścizna geniusza rytu

Czesława Słani powraca do kaju", którą odbyła §ię vr' §iedzibie Muzeum
Pocay i TelekomunJkacji we Wrocławiu
(Sesja odbyła się w zwię*l z zakupemptzez Muzeum we Wrocławiu zbioru
ózięł Częława Słani od kolekcjonera Jerzego Kryszaka ze Szwecji_ Zalop
w całości został sfinansowany ze środków Mini§terstwa Kultury i Dziedzic_
hva N arodowego),

wrocław
30,01.2009 - \łystawa Filatelistyczaa pt ,,źRAEL na makąch pocżtowych-' ze żbiorów

Jozefa Wiczkowskiego - ,,Izrael" i Bogdana Cymery§a - ,,całostki".
wy§tawa miała miejsce w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we
wrocławiu,

Leszno
14.-23.08.2009 - wystawa filetelistyczna

pl. ,,Swięto Wniebowzięcia Najświęt§żej Maryi Panny zwanej ,óvrnieź
SwiqŁem Matki BożEj Zielnej", Prezentował kol, G{zegorz Antoniak z nasze-
go koła w Kaplicy Szpitalnej pw. Najświętszego serca Pątra Jezu§a W Woj+
wódżkim sżpitalu Zespolonym w Lesznie-

Leszno
luĘ-marrec 2009 - Wystawa fflat€li§tyczaa pt. ,,Zafy§ hi§toń Pocży Polskiej na znakach

pocżolłych l 558-2008"-
Zbiór udostępnił Bronisław Jasicki z Pozlaria. wystawa miała miej§ce
w Galeń Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesaie_

r
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Leszno
l.-30.09.2009 - wystawa pod patronatem Prezydenta Mia§te Leszna

pt. ,,WRZESIEN 1939..." w 7o_ rcczńcę wybuchu tr wojny światowej
Ciekawe walory filateli§tyczne prezeńował kol_ ZdziMaw Glapiak,

Le§zno
3.09.2009 - Wysta\Ma ,Plakat polski w kęgu Jrrliusza Słowackiego''. Na wystawie tej

zbiói filateli§tyczny
pt. ,Juliusż Słowacki na znakach pocźorłych" prezentował ko|. Zdzi§aw
Glapiak, Mało to miejs§ę w Mejskiej Bibliotece Publicznej. Wy§tawę
zorganizowano z okazji: 2OO9 rok Jubileu§ar Juliusza Słowackiego w 200.
rocznicę urodżn i 160 roc7njcę śmierci

'lvroc-|rw

4.09-ź009 wy§tawa pt. ,Prasa donosi -.. rok 1939 - o§tatnie dni pokoju. Łącz\ość
podczas wojny'' w 70. rocznicę łybuchu tr wojny światowej. Pleżentowane
były rówrfeż znaki pocżową a wy§tawa miała miejsce w salach Muzeum
Poczty i Telekomunikacji we Wroclawiu

Pożnań
6._9.09.2009 - Międłnarodową Wystawa Filatelistyczna ,,BASKETFIL PozNAŃ 2009",

Na otwatoiu wy§tawy Koło PzF _sPINKo- reprezentował kol. zdzisła\ł
Glapiak,
ciek rb,ośka
wy§tawa obejmowała 16 eksponatów, które brĄ udział w 2008 rolqr na
swiatowej wysta\Mie Filatelistyki olimpijskiej w Pekinie ,,oLYMPEX The
olymic Expo".

Gostyń
l5.09.2009 wystawa Filatelistyczna

pt. ,,wędkarstwo - moje hobby'' i spotkanie z Ianuszem Jaskulskirn
z Pozrranią zdobywcą źotego medalu olimpijskiego w Pekinie.

IGli§z
)oI Zjazd Klubu ,Święty Gabńel'
10.10,2009 W Kaliskim Zjeździe ucze§tniczyło 38 ońb. Okęg Wielkopolski PZF -

Leszno repreżelrtował kol. Zdzisław Glapiak. Obszema informacja
o Zleźdże zastńa ujęla w Kwańalniku Irtformacyjnym ,,Śuęty Gauaet''
nr l00,
(Preze§ Ok ęgu ToruńŃiego PZF wyiaził gotowość zorganizowania
na§tęplego Zjazdu w roku 2011 w Toruniu),

'wfocław

23,1o-żo09 -Prezentacja zbioru filatelistycznego
pt. ,Polskie zrĘki pocżowe olcesu przed_znakowego" zakupionego ze
środków Ministerstwa Kulfury i Dziedzictwa Narodowego dla Muzeum
Poczty vr'e Wlocławiu. zbiór omówił Maciej Mszczak znany filatelista
zwarsżaw.

f

L
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Go§tyń
I2.12.ż009 - Wystawa Filątelistycżoa

pt_ ,,Góry _ moje hobby''
i spotkanle z Mjecłsławem Rożkiem himalaisĘ zdobł,wcą pozlacaneso
medalu olimpijskiego w Pekinie, Wystau,a była prezenlÓwatra w Mużeu;
w GosĘniu.

Leszno
1-31.03.2010 wj§tawa filatelistyczna zorganizowarra vr' Mędzynarodorłlłrr Roku

Chopinowskim.
zbiór pt. 

'sercem PolaĘ a talęntem śWiata ob}Ti,ątel''
pfezenlovr'ał kol, Zdzisław Gl@iał. wy§tawa miała miejscę w,,Galerii
Lochf', ,,Galerii Recto Versa'' w Mejskiej Bibliotece PubliczDej vi L;szni€.

Leszno
1.-30,06.2010 - Mini wystavr'ka filatelistycżna z okazji 60lecia spółki -sP]NKo-

pt, ,,óOJecie Spółki ,,SPINKo.' tuż fuż . . . 
. 

.

Na znakach pocźo\.vych nawiązanie do Bitwy nad Bzurą o tycĘ którry jako
inwalidź wojenni zapoczątkowali Spółdzielnię Inwalidów o pierwótnej
nażwie ,,BZURA",

Zaznaczyć nŁlęiry, że w roku 2009 i 2010 w Kole Zakladołym PZF -sP]NKo- nastą]jło duże
ożywienie działalności-
Nawią"zano kontakty z miejscowymi szkołami i na pokazowych lekcjach fustorii prezen-
towano zbioly np. z okazji:

90. Rocznicy Pow§tania Wielkopolskiego
cry 70. Rocznicy rnpaści hitlerowskich Niemiec na Polskę ,,Wrzesień 1939''.

Przez cały rok ZOO9 i ż010 cźoŃowie organżowali Pokazy, Wystawy znaków pocłowych
o tematyce religijnej w poszczególnych Parafiach Rzymskokatolickich w Lesznie.

Prezentacje były z oykJ,l: ,,FAKTY - WYDARZENIA Z I{IsToRtr KoŚCIoL§', na
znakach poczrowych nawiąano do na przyfuad ,,Święta l\4iłosierdzia Bożeso''.
..Swięla Dżiękc7ynienia". .,Światowego Dnia Chorego', ..Święra 

- 
Biogosiawionego

Męczennika ks, Jerzego Popiełuvki", ,,N,fa.tki Teresy z KalkuĘ. Zwiastu*i nwangeiii
zńożyclelń Zgromadzenia Sióstr Msjonareli', ,,w Kościele ku Niepodległości'' .
z okaz,ji 25_1ecia istńenia Nowicjatu Towar.ystwa chry§tusowego dla Po1ooii zagranicznej
w Mórkowią la znakach pocżowych kol. Z. Glapiak prżybliżył postać załoitycieli
Towarzy§twa chrystirsowego Kardlnała Augusta lllonda.

Publikacja filatelistyczna kol_ Zdzisława Glapiaka pt. ,,Plotesry społeczne w PRL - Droga do
wolności na zMkach poczlowycti' plezentowana była na Wystawach Krajoirychi Międzynalodouych w klasie konkursowej m.in.: w LESKo, RZESŻoWE,
osTRzEsZoW]E, TCEW]E, wARsZAwIE, INoWRocŁAwIU, TARNoWIE, RI]DZE
SLĄSKIEJ, zdobl,wając rrytóznienia w postaci medalów (brąlowego, posrebrzanego,
§rębmego).

Wyźej wymieniona pozycja wydawnicza została ńonorowana prżęż P.eżydeffa RP lćcha
Kaczńskiego,

Na prośbę prof. Zygmułta Wialrow§kiego z Akademii Filateli§tyki, przeprowadzono
w 2 Liceach Ogólnoksżtałcących w Le§zaie Kwestiorrariusz - Alkietę - wywiadu na tenut:
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,PoLsKA Nr l" W ŚwreoovoŚcr FILATELISTÓW PIERWSZEJ DEKADY )oo
W]EKU, Za co nasze Koło otrz}mało poch\łałę w postaci Dyplomu Użnania.

Dnia 9,10,2010 r. vr' Poaaniu na uocży§tym spotkaniu filatelistów z całej Wielkopolski kol.
z naszego KołaZ Glapiak otr4lmał medat wydany z okĘi 60 -lęaiaPzF.

Dzienrrik Inlormacyjny
ABc Nr 82/2005
18_20,10.2005I - pt. ,,Nowe władze ma Koło Filatelistów przy Spbko Sp. z o,o

w Lesznie (zamieszczono rówrrież zdjęcie).

Patorama Leszczńska
Nr 4612005
|'I-A.1.1,2aO5 r.

Dziennik Informacyjny
ABc Ni 56/2006
18-20-0'l -2006 t. - pt. ,,znaczki, kańy i stempld' (W aJtykule nańązano do

spotkń raz w tygodniu w c"lvartek leszczyńskich
filatelistów).

Dziemik Informacyjny
ABc Nr 6212006
8-10.08.2006 L pt . ,Prote§ty"

(nawiązano do wy§ta!ły kol. Z,Glapiaką Llóra
miała miejsce w MBP v/ Leszni€, a któTa prezentowała na
makach pocaowych wydalzenia poanańŃiego cZERwcA
l95ó r., §}tuacji podcza§ stanu $/ojennego i okesu przemian
ustrojowych w PRL)-

Panorama Leszczyńska
10-] 6,08,2006 L - pt, ,Protesty społecznę w PRL"

Gazeta poznńska
Zięmia Lęszcżń§ka 200ó
Nr 191 s.16, - pt. ,,Wystawa w Bibliotece - zuczki przemian"

PRA§A RDGIoNALNA i }[fi TYLK0 REGIoNAINA o dziełalności na§zego ko|a.

O &iałalności naszego koła, koleżankach i kolegach filateli§tach z naszego koła pisała prasa:

, artykuł pt. ,,Koło filatelistów działające przy spinko Sp. z o.o,
obcho<lziło 2Ołecie" (zamieszczono równiez zdj ęcie)_

L
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Głos Wielkopolski
Nasza Wielkopolska - 2006
N. l83 s,13 - pt, ,,Leszno^Vy§tawa _ Znaczki oPR]"'

\-

- pt. ,Pocźa dla powstania"
(w Zespole Szkół Politechnicznych im. Powst. Wielkopolskich
w Sremie cżonek naszego Koła kol, Z. GlapiŃ prezentował
zbiór filatelistyczny
pt. ,,Po\łstanie wielkopol§kie w 90-tą roczricę irybuchu''),

Filateliśa 2010 r
Nr 2 s,109 - pt, ,Z żŃobnei karLy - Skomny Leon '

(krótko przedstawiono slwetkę dfugoletniego sęketarza
na§z€o koła, a przede wszystkim serdecznego kolęi
filatelisty),

Miesięcznik
Głos Świętego Jana
Nr 10/2010

Ogólną działalność naszego kołaPZF należy oc€nić jako zadawalająą, Myślą ze w czasie
g1isiejsżego Zwyczajlego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Ńyborczego Kolezanki
i Koledzy zgłoszą swoje propozycje do PRoGRAMU dńŃańa la na;blizsze-lata, bowiern
my wszyscy mafiry go wspóhie opracować i realizować.

Na zakończenią pragnę u§tępującemu Zarządowi oraz v/§zystkim człoŃom naszego Koła
serdecznie, podziękowaĆ za dotychczasow€ zaanga"żowanie J za poprrlaryzację tego wspa_
niałego hobby, jakim jest żbieractwo żnaozków pocztolvych,

Tygodnik Śremski
l4.08.2008I.

Leszno, dnia 22.02,201 1 rck

( ZazaftądKola

PzY

- pt ,Z. ż"yciaPTari" .

(Napisano o wystawie na ternat ks, Jęrzego Popiełuszki, która
prezentowana była przez kol, Z, Glapiaka),


