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§prąwqądanię
z ciziałalnościK"oła Folskiego Związku Fi{ateiistów orz,ł *§PlNlKo-

§połce zCI.o.wl-esznie

za oknes od '! 8.02.

16r do *2.03.2021r,

P_SF$TĄWĄ PĘĄWNA d_ąią!ąhośqi_!<ołą_PZF.
Kołcl Fęlskłego Związku Fiiatelistów przy -$F!NKO- §półce

z

o.o. w Lesznie

e,nstało xar*;es{:rowane pru§z Zarząd Okręgul Foznańskiego (po zmEanie nazwy Okręgu
x,ł',li*&ko*ł*łlsk:egol Fo§sk;ieg*
Filatelistów
(protokołem
dnia
22
ltłŁy
1985r,
"Twiązku
Ę*si.r*ca',ilł,irrn Słr 34/S§}" Działalnośćkoła opiera się o obowiązujący STATUT.
fi*kułJTe{itaeja działaĘnośaiKoła PZF obejmuje protokoły p:ostedzeń Zaiządu Koła,
'irałtłującje k;;lzd n*zs!M0 jako posiedzenie ofwańe, rówrrież d!a pozostałych członków.
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_#j_We§T,Ę_ Ęp§l Ęry4f; N

,czsi"li.rc*

2ij05

r,oh:u

Kcło posiada stałą siedzibę FżV ul, Froehawnia 25 B (razern

;l i{,1.1ł*rl "i.li"i*ilitc"ov i ltengistr:tv -SF}lr\jKO- §p. z o,cl).
ft:a ijłlje;1 sDr_:l ,,aud:,:ei"iia

{)c

tego sprawoz,jania.- dni i godziny spotkan nie uiegły zmianie.
lstaltni*g.* zrą'ołanego Zlvycza.!negel Wolnego Zgrcmadzenia §prawozdawczo

\§v!:cr*eegc ąt3 18,02,2016) odbyło się:
{i}Eołe*r r{3 otwałte

pcsieclzeniaZa-ządu Koła PZF.

l# PO,tzcze§*il"rricil rrłrł:iclnych latach nrzedstawiało się to następująco,
w
w
w
w
w

rokuł Zetl§ {od XE. n2.2016}

noki;20,!7
rokul 2018
roku żfrl§
rokul2fiż0 do ,12,03.2CI21

-

7 posiedzeń

-'t0 posiedzeń

- 10 posiedzeń
- 'trG posiedzeń
6 posiedzeń

-

f,"iEołern 43 po*lecizenia

lji'a'iik ni",ł.lart5lcn posiedzeń Zarząiu Koła FZF na clany rok przekazywano Kolezankom
i r,łlegl.ł"i w p.lb|ikewanych * wydawanych KOMI.INiKĄTACFI Koła.
*i,łrni;nikaty tnlydawan€, w danyrn rckul aaw;erały pzede wszystkim najncwsze inlormacje
aZF l Zarządu Ckręgr-ł Wielkopolskiego FZF.
:: Jlan:ąłili
'3łn,+nego
piany w},staw filatelisty,52ęy6fu, terminy spotkań, irnprez jak rowniez
Zn,,.+ierały lrl
s,Zczć,§*iij',,ł'* ilii,łr;T ,łC;r+ .) flrniSji z-łaczk.Ów w danynr rcku. Bardzc częstc ,iako załącznik

ili

r:ła nol*;iłv ks,s

l

+łtopie,:i*kawych ańykułow z

m

iesięczni ka,,

F i LA-!''Et-l

§TA'.

3

|ła ot,x*rłycn nesiecize;,liach Zarządu omawiano m.in.

-t" Liiezące §prawy organizacyjno * osobowe
{" ilrzedstawiano infarrnacje finansowe - pzede wszystkim o opłaca!nościskładek
,

człi,.nk*wskich,
l.vł nasz,lm kclle praktykowane jest odprowadzanie składek członkowskich do
Z_ar;ał:* Okręgul w Poznaniu - 2 razy w rokł,i tj. za l połnccze danego roku do
r:lies!ą*a lipca. oraz za ll półrocze do miesiąca iistopada).
.,j" ;iiai,i er,lisj! z:lae;zkow na dany rok oraz zmiany w tym planie dokonywane
,ł"i ł!ągli toku,

{,

cian t;ystaw fliatelist!,cznych ustalłrnych irvstępnie na dany rok (o zasięgu
:{i,ejo\.Ę.Vrn, reE i*rral rlyrn),

d;* ,:,lz,ib|lxalii;rny,

lriezą*ą pł^aaę i osiągnięcia poszczegoinych

,,Klubow

żair;terascwań" np, :,,Kiubu św.Gabrie|a" czy,,Polon!ka"" .,Ternatyka".
.* ini#tv;ialł0 treśclwycinkow onasowych dotyczących t*yrlatvkifiiateiistycznej,
.*, cl-łttił,.l:ano tenlatykę żnaczKów pocztowycn wydawarrilch w cianym roku ! to
panstiiv Huropy ja}< i państw innych kontynentów.
ŁĘ,:ZE§Tfi,ć

!$żE et

il

E

*ZŁOl§ KOW

§PoTKANlAc!-§ WYM!ENNYcŁt.

El!*,zącł; irll'srii,lt;,,tarlcr czł*nkrrw na§zegCI koła c spotkaniachi wilrniennych ooisywanych
ił; lł i,t3, ki; e rł * l,; ęczr, l".a,, Fi late sta".
{_;i]ł*rifl$ij,j::e ne§zei}fJ l<łłau;zestniczyi!rv spotkaniacŁr wyn",ienirycŁl crganizowanych przez
i

i

!

i

l i

,trganizowane w pierwszy czwańek rnlesiąca od gndz,18"' do 20'o
\i.l panr!*§ż:cz*rri;łcil C§rodka Kultury pi,zy i:i. Narutowicza, rruejścieoci u|. Aptekarskiej,
;; ;;]:ętlc - ; zasięgu 51dego woj, leszczyńsriego,
§{,ł*ło łMi**3s*l;e FZF

ltiłlb ,,§nłlę,ł;y- Gabr"le!"- orEanizował raz na

krłiańał w gościnnej sali §tcwazyszenia
L,i\-liTA§] ijl-{F,:$TlAŁlĄ oizy u!. ltrarrlarskiej 2 v,l Poznarriu i o zasięgu cgoiłlopoiskim),
Ot:tcc!-:e.n!ej,.";le; $patili.cn] Pc;znań pzy iłl, Eóźniczej 15lokal 8i dornofon, t!i piętro)
§ii*łłr ł:x,uer:a,t't * §Miagteł PZ§- im. ."$ana Wltkowskieso w Dor;ru Kultł;ry ,, f\łA SKARP|E'
t:i !-cz1-1;lR;l; fig. *lasialr,"lskte 1a4(.załł7.łł,"Trzecią Deską') w soboty wg. ustalonego grafiku
{,] :l§SlS'J ul łg*in*p0is|,liirn

ji.AR^r,Ą,i.}

;,

kgłn F,żŁ, 'S[:tlil§iK§-

prłv Sp,"

o.fi.- w LesznEe fr CZŁCIr§KOWl§

koła.

łił*ary

cstatr-:ieE* zwołalnego Zwycza.!nego V,lolnegc Zehrania Sprawozdawczo l7.t2"?.01§i")
Vi,:il*cl;,§z,3soi
naiezy pruypomnieó, źe na nim dokonar:o \ł/yboru Zarządu PZF
! K*rnisji iteui;l;:1łll-:*j rąl nestęputącym składzie csobcwynr:
ir;nt,łieiłuia;,:

Glapiak
Grzegorz Antortiak
i ł norvierzeniem czynnt:ś*idctyczaicvch składek

Prezes
sekreiarx

- Kol" Zdzisław

Członelt
ezłonek
Frzewodnicząey Kornisji
R*wlzyjnej
ezłonek Komisji
Rewizyjrłej

- Kc§. Jałn Fnałat
- Ko§' Władysław Korlarko,*rsl<!

- Ke!.

członkawskieh}

- Kol"

Krzysztof Kołodziej

- l(c,8" P:{,ti Błó*iniczak

,t

4

D*łegatein na V,tjaine Z-ebranie Sprawozda\i/czo - Wyborcze Okręgu Wielkopolskiego pZF
w Fozi,:aniu zostaie Ko!, Zdzisław Glapiak.

Łą{Łł*§dŁ§ł{KÓW:;,
frł*e|": człunkcln*

w Koie FZF tv okresie sprawozdawczyrn przedstawiał się następująco:

członków
dorosłych
pracujących

emerytów
rencistów
studentów

Ogółem

wg stanu ria e{zień 31 .'|2.ź0l6r,

6

2

8

wg stanu na dzień 12,S3.2t}żtn,

tj

2

8

w drriu zebrania sprawozdawczo-

wyborczego.

§kład osobowy Koła kształtuje się następująco.
'i.Fłócicniczak Fiotr
2.Frałat Jan
3.Kozak Fłyszard
4, Konarkowsk! Władysław
5"Kołodziej Krzysztof

erneryt

6.Jankowst<i hdaciej

7,§!apiak Zdzłsław
8"Antołriak GnzeEoz

emeryt

§tanr Zarządu Koła
c$o tr2,03,2CI2f r"
is,*i, Z:jelgław Giapiak
k,*|. Grzegorz A,iltoni*k
i{*l. .ir::t Flałet
F.c!, rĄ?ł§.iysłavy Kenarktlwski

i{*rn

isje itevłFzylj na

prezes

sekretaz
członek Zarządu
członek Zarządw

K.cl. l<.rzvsetof Kołodziej

pzewodn!czący

i<.*i. Fl,::ti

człone[<

Pł*c;niczalt

Fił* acrł:sein ,,t]&,.ćipa{pprrp;lpl działa strena internetowa. Na stranie tej są informacje
ria§Zviłl Kei-. ,JZF §Flr,iKO rly Lesznie.
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VV' fin;''esje sprairuozdawczym

ilS.t]2.2CIl6r.-12.a3.2C2lr.} szkoienia odbywały się
§k;,ęgu Foczty w Poznanit-t(ul, Kościuszki77).
ezłr:ni<e,.,,'vi,s i]asz€g* koła uczestniczyli ląi szkoleniach vłg. podanego grafiku przez Zarząd
iir,i'ęg;"l *.;ielł".c,nłlsk!*g* FZF VV Foznan;u,( w ilcści8 ternatowi.

roł i,.*rj:rnku

{

5

Zt 8,02

ŻYC|A KoŁ A PZF *SPl
"2016r.

-

12.03 .2B21

r.

N

Ko_

informacje.

P_Ęl_ąąĄl.ryQśóWvstwęNNtczł ! ŁJczEsTNlcTwo
W WVąTAWAC ŁF[ LĄTELISTY§Zr\łY§H

Gzłlnxcw'ie r:a§Ze§s Koła brali udział jakc cbsenruatorzy, a nawet wystawcy w następujących
Fokazarh, czy §potkaniach ckolieznCIsclcwych

rvlłsta'*ra*l'l §i i*tel !stycznych,

:

Pcxnałt

ź3.Sź"żillSr.

sal! r:rrcztry Poerlań u§. Kcsciuszki77 (w budynku byĘ Dyrekcji Okręgu
F*cztyi odbvłe się spotkanie szkoleniowo - dyskusyjne prof, K. Malend owicza
y*.t
ian aliza e onatu ko Andre §cheer(z Holandii} Nłaski
dzie
" Koło PZF
§Pł N K,3 repnezentorą,lał kol Zdzisław Giapiak.
'r,,uii

F*anań

S.S3,ż8*fir,

Raąryiez
S.S3.ź(łtr6r,

W gościnnej§ali §towarzyszenia clVlTAs cHRIST|ANA w Poznaniu przy
ul. Krarnanskiej 2 odbyło się z udziałem 20 osób z całego kraju spotkanie Klubu
,,§więtY Gabriel." Członków z Leszna reprezentował kol, ZdziŚław Glapiak,
1jvl

Muze,.jm Zieł"ni Rarvickiej odbyło się podsunnowarrie X§i§ Rawickiego
łł{aratcnuFilate|istycznego pod hasłern ,,QQlnV_Slask zaioraszamV w Sudetv''.
7^,aPr*szenie iłe tą uroczystcśc eltnzyrnało nasze kcło, ktore repióŹentował
kg§, }]rjłlsiaw Glapiak.

ffin*eanł:l

ź*"{}3"źSi$t,

ezłonkowie koła PZF SP|NKO w ramach obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski
w holu fu]uzeunr Początków Faństwa Polskiego w Gnieźnie -zwiedzali wystawę
pt"] Sw, Wojqiech
- filatelisty Wojciecha
fiilieleckiego. Autor na 16 ekranach, 72kańach wystawienniczych pokazał
wizerunki arcybisktlpów gnieźnieńskich oraz prymasów Folski, atakże władcow
i hetmanów przybywających do grobu św.wojeiecha, Trzech kolegów
Z nasze§O koła podzłeliłosię wrazeniami zwyiazdu na otwańym posiedzeniu
Zarządu. Byli bardzo zadowoleni z wyjazdu.

_i

§3cznart

&.S4,żStSr

Giapiak Frezes Koła FZF SPlNIKC uczestniczył w otwarciu
§*kazu ill;ttcłistyczriego l\{ileniui"n Chrztu Pclski 966 -196ti, ktory opracował
x,:l. Ljionizy L}enlele,*;tcz członekZarządu Klubu Śrv" ,.Gabrie[" w Pclznaniu.
'rłi.ferrij*az Fi,kazu cdbył się w Urzędzie Focztcwyrn Nr,2 e którego relacja
ł.iĘazałaslę 1s xwie(nia w TVF 3 w programie TELESKOPU poznańskiego.
ł{.,llt. Zdzisłaav

t

6

§ost,yri
t §,S4.trS'l6r

v\ł .qcstyńskim

kościeieFarnym

zonEan izowanc
; łl";arji '!1,35CI roeznicy chrztu Poiski" Członkow;eekspozycję filatelisty czną
lr"oTa PzF im. Wacława
Beiat},'ńsklego z Gostinia ,rpror,ń
rilatelistów i ń**-g* koła §P!NKo,
ktorych
ktll Zclzisłaur Glapiak prezes x*l",lÓ]Ó
rzegorznnton-iax
;§i:".§§?§-*
-

PCIarcań

34.SS-3*{&r

voc insii.łłł-x;ieFc{a1!9lv
Szynowych
Ł;$l,*tłl;ozcaWCżo Vl/yhorczó

TABOR odbyło się Wa§ne Zebranie
Ckręgu \Ąlielkopolskiego. -Deiegatem z
Koła PZF

SPłNK,3 i:lył iłł:l.Zdzlsław Cl"piit,

Leszgtę
*3.&s -§G.&6 W kcseleie
fiw, Sw Krzyża zorganizowano wystawę
filatelistyczną
pt,
ca

źS$6n.

L,}

-P

Łja at,łyareił.; ivysta,łvy ks, Pno
boszcz zbi gniew Rzeźnik
Brzypom niał sylwetkę
łłl.nrcłVrrała§tefana Wyszyńskiego,
jego trudny okres posługi
kapłańskiej
frtwanaiu iłlystawy towanzyszyli
członkowie klubu l nteIigencji Katolickiej,
który to
Kiub działa przy parafi i. Wystawę
zwiedzili przede wszystkim m ieszkańcy
-sród łrleściaLeszłra, dzieci i młodzieższkół Zbior
- 60 plansz udostępnił
ą*i. żrjels?aw Glapra k prezes
naszego koła
Łe*z,,'łł.ł
&3,_ss.{}&,

**?Sr,

kaplicy szpitainejw Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym
zcrganiaow&Ro poltax fi}ate listyczr:y
WV

pt."

iitlr,lleraiąc pckaz ks" Kapelan Piotr
Tomaszewski przybliżyłsylwetkę
bentyfix*wa l,!,*iJCI ksie,jza B nonisława
Markiewicza załozyciela zgromadzenia
§w, $,S!chała Archanioła (M ichaelitów)
onaz ka rdynała Adarna Kozłowieckiego,
jako łnisjcłlaiza uw*ne§c)
,Ąpostołem Afryki", Pokaz przygotowali kol, Zdzisław
Glapim§< - auttlr exsnolratłl
i xof Grzegorz Antoniak

P*xnarł
#4,ff6,źs{§

lłv 3csł:!niłe..! §ali §tuwarzyszenia
clvl]As CHRlSTlANlA w Poznaniu
u!. i{r*n:ał,ska 2, oclhyło się kwańalne
s,ootkanie Kiubu , ś*ęi:r-ól'jn:"l',
tł,, i<ttl ry,m u czestn icz ył
kcl,' Zdzisław
p
G la

Leszrlt;
i8.fi6"**t§

F'xez Koło fl,ć iejskie FZF zorgan

izorya na

ia k.

została,,P

aczta§zybowcowa''
; c,kał;i 'trł Jr-łbi}euszsv/ego ń;xninu szynowcońóoóu
sC urodzin Jozefa
fiłłnci<ł:- instruktora, piłot} szybclwcowo-sarnolotŃego

i kl. Koled zy z naszego
z rndzinami uczest^iczyli w tej wspaniałą. ińior*rie
samoiotowo S,:trb*łvcorilr*j.
k.ryła wlaz

Ł-egzne.l
*S.{}7"-fi,$,§Sn.

Zrnarł k*l, §ejmund J;*nr?yski.- były prezydent
i wicewojewoda,
fi}atelista, zał,:zyóret i'oługcletrł
'eszne
prl"**
Koła Miejskiego
;i§i*-^:';-j,YjuYT
i*śł-,,,T Le§znle. Koledzy z !.taszegCI kała przy|ączyfi
się cc nianifestaó1l
,:*gt"zebowel, odda"lą* prosługę wlego
ostatrliej drodzó. CześćJego Pamięci.

{

-7

l

Łeszn*

Ht.sZ=,t4,*s.

2$t6r,

!i*l

il"*ścieie pw. §w, l\łĄaksyrnliiana M. Koibego $lołc na§ze zorganizowało
filatei istyczną. llla 60 planszach zaprezentowano znaki pocztowe na

\jf),j§tawę

iernai

:

ł;ciexc;i !łci. Zdzi*ełalva Glapiaka człr:nka Kiubu ,,
Gabrie!", Na otwarciu
p;"oboszr:z tyńieczysław Jal,czevrlski pcdkreśliłszczeEólny charakter
t,*j wy:-łlauvy z i"łwagi na 25 rocenieę erygorruania Parafii i 75 rceznicę
inecz*ńsklej smierci św,t/leiksynriliana lMarii Kolbego w Atischwitz" Wystawa
*ięs;l;ła się duztt,l"n zainteresowanienn parafian, szczegolnie zaśdzleci
\,l'rrł${6l,.151 ks,

;

l,^

_-l -: ^ J.

\ |^,.i:.,{Ut,,l"r'iŁ,J,

Fozrlań

t7.SS,żfi,§Sr

-

'lł g,:l*cinliej §all Stowarzyszenia ClVlTA CHRl§TiAF,lA

w Poznaniu odbyło się

<'lvgrtłlirie *gl:tkanie Kiubu" Swięty Gaicriel", w któłryn"i uczestniczyło ponad
'!5 os,.ln z całega kr"aju" Leszno reprezentcwał iąol, Zdzisław Giapiak długoletni
31,3z§§ Keła PZF SP|NKCI.

§3ęzł,łan
?t}"S§,źS'§6r,

Foznaniu Zdzisław Eiadasz wieioletni Dył,ektor Biura
b\li,pikł,cr:lskiego PZF:, m.in. bieg_fu sądoiłly z zakresu filat*,listyki - wspaniały
lłl;i*pr, ż? vvr;:eśrria 2016r, Zczisław Glapiak piez§§ Koła FZF SPlNKO
I]Jl:.Li:eu:n3ł swojego inłiennłka na Crnentarzu Junikowskirn w Peznaniu.
Vil w§eiiij ES iat zrnarł w

#CIsĘń
'B

S,t G,żfr'§Sr

Łeszno

2s,,!s, - 4"5{.
ź&{6n.

{jttvair;ie wy§t§wy pt, LI§TONOSZ CZY DORĘCZYCIEl-?" zkań historii Poczty
rle zięll;a*h płolskich. W uro,czystym otwarciu wystawy uczestniczyli z naszego
,ir";ła li:;l J*eisła,,"g Giapiak i kci, Grzegorz Antoniak

i'illło FZF ,$FiriKCI zorEanizovlało w kosciele plv. św.Krzyża w Lesznie pokaz
l"i]aię!lst,,łczriy #ehrzcusny, to znaczy posłany. Na znakach pocztowych
p*iEa;;rllcl kreje, -lv ktorych n:isjorlarki i i,nisjonarze
Eło§zą Słowo Boze,
ż3 ł:a;:dzierr:lka. w oł;chodzCIny pc, razga. Swiatowy Dzień l\łisyjny,
t§ i:,l]lJffszae Zł:igniew Rzeźnik w czasie głcszenia Słowa Eozego iotwierając
l łl i v+ilstawi* fi latel ist}czrlĘ rłavliązałd o wypclwiec{zi Pap ieża F ra nciszka
. lł,ł:§l::ł,,,jesł łvsroolnłł1ąśrłlietCIwą* rrlspoInotą, która stale się rozwi.!a, przede
*i-+;vglr.ln'ł vł xl"ajach r\fryk!, Azji Ameryki Łaeińskiej i Gceanii, gclzie kościoł
:i}i.wij;f, s!e." łiaj,,Cy,,rarłiczniej, \Ąlszystkie ludy i kt"iltury mają p],awo do otrzymania
+i';}*;:iłr zł:a,v,"łienj;r, które jest ciarem Boga dla wszystkich, Jest tc tyrn bardziej
rt.,:,ni€:;zne, §dv, tveŹmiemy pod l"jwa§ę,lak wiele rriesprawiedliwości, wojen,
il,1,1;y1;liily i"tl;,łailitarnył;h oczekuje ,dziśna rozwiązanie". l"^Vystawa
z-łp*,:;:;;titclłł:§i& Tyłzień Misvjny i nriała charakter nropagującrl zbieranie
;'iąc;:i,.ćl,"ł,iłiś;riiumłodzieżv r c]ziec!. Autonanliwystawy byli członkowie Koła PZF
i |,ź.:!l ;:rPiNj,{i{-r, Zdzisław Glapiak i Grzegorz Antonjak, VJystawę obejrzeli
r :

:

ż C]ełeg}o L_eszrla, belv.liem inforrrłacja c Ęlyn v,Ą,aarzeniu była podana
Ł§iłł§żcniacn ciuszpasterskich we wszystkich par"afiach leszczyńskich.
l;irł*.rł:
i'jćt .i}jźe, ogia,da!rrość termin zakończenia vrrystawy przedłlłzono
=l|
li 4 r!§tłl;a*a br.
:aiai'iii1-1i*

1,1i

{

8

F*anań

ż2-33.1is,
żS"ł6n

{-.tłłięł;w!ęikł;,lołski* na

terenie Targow Fozna;iskich u; Foznaniłl
zaPre;:*ilt$Wan0} trzecie-["angi }-{obb}, lmpreza
u".ńę.iłu elo uczestniczenia
i"o,runiea i]aszygh członkow * praslonbtólv
filatelist}eznlen (w ilości4 osob),
obejrzeti tragmen.ły na.jlepszych eksponatow z
zakresu
i;jj.lY;l;T.,Tl'z:ŁiernnoŚeią
l::ale;i"!1,1Kr
tefndt5/cznejjak i z histcrii poczty.

Foenań
s.ffi1-24.s4,"
frS"§7r-

Unząd Focztłwy Foznań 2 przy ul. Głog
owskiej 1 7 zorganizował pokaz
rbłoru państrrua trMarii iD

tilateł§ stvczn v
pt"

ionizego Danilewiczów

,"la

Nasae koło pz F zorganizowało wyjazd do Poznan!;
a 4 członków na ten pokaz
fi§atelistyczny, który cieszył się duzym zainteresowa
niern.
ŁgszmCI

zCIngan iz.y,wał.9 w kaplicy $zoitainej w
Wojewódzkim
ffi
:.1': t"#KCI
L.{::j[,:.]i*rlvm
K*l*jny ;:c;kaz |ilatelistycz.ny zcykiu Duchauu,n§'w§ęaej

3-żE.&ż,
ż*'!7r.
ę

Szpitalu

i ńniej
arPakaefu-pucztaŃe,ń bt*ień;ą.'pn[*?lateiistycznry
ks.
kapelan
if,'ch"iu'ł:iitaszewski llrzYbjizYisyłwetkę
XsięO::a Ń.nrł, §opoćko. \ńiielki ślad
lłi ;e§CI z5'ciu nr:zclstawiła słuzba
idei-tViiłolierdzia nózego, To on przyczynił się
cic''larna lCIb'o'{ł n !a o ;e rwszego obł,azu Jezusa
ru*ńińsi*rnr iejszego Zbawiciela
fll§p§łt,Vv0ł"Zył Zgrcrnadzenie Sióstr
Jezusa r,-ł;łośieinego.:-o on był
sr;*i'vied ł"l Kiełn i kierovvn ikienr d uchowym
siostry Fa ustyrry Kovła lskiej, ktory
1.1i,lięi;i/ł ił,l.]ej ł:ł:jawignla. łĄutorami.póxuu.,
nvli l.*i}azisław Glapiak
i t'';*!, i-irłe§i}r'i]Afitoltiak. którey na ilustra";"c,ń
x*ń po*rtclwych pokazali
iiagti;'*n":Y z *r"lgatego zycia łs;. ł*icnała
SÓpoóki. ŻJi.tuneselwanie pokazem
zieżll i clzieci by,ło bardzcl cuze" W tyin roku przypadła
Ii::i:'::::*'j::::*oo
t Ł: lVr*lll -1ż it; czn ica Śm ierci błogosławiorlego.
i|r*#f,Jj,,"Pe

l

F$en&;'}

i<,L;],

4.83"ż&t7r,

ł-. l,Ll

Ft*znar't
'ł

,§

",J§.ftS,t 7'l

'vĄł

"

Z*z.słal;'łGiaPiak z koła l3ZF §PlhlKO uczest
niez,yłtv kwartalnym spotkaniu
abileJ''.

łr-r; . ł:it,;-i*t,/ G

Deii,tu iqluiturv

§karpie' odhyło srę sonti<anie władz ckręgu
,lziałaczarni
"lrti^rrŃ*i
K,ołc PZF sP N Ko ł,epł-ezentował
długclletni prezes
.:
l1it-"jl?jr:n}/Ti
,.,.i l j /,§j.a,,,: {:-lac'ak
,,f,da

vl,J:*iŁ:npoisFlieg* ;ł pr"eze§anri Koł FZF triaz
l

Faoeł,la,ir

źS.{}3.#Sf 7r

r"ł1, idzisłar,łl{3iaPiak został zepro§zony
na pokaz filatelistyczny zbioru państwa
iłlerii i l}lcriize§c D*rlielewiczów pt. ,,te"O rocąniqa
ołąwłenMątki Bozei
§el"rng&iąi'. F'okaz *i-*szył s lę d uzym zainteresowa n iem
"

LgszrtCI
źS.*4,.frStli"r"

,l:lnr§l:ilizcw#nŁ] zosteta ,,Pcrcz:ta Balcnowa"
z- akazlt47CI ł.ocznicy nadania
rli*lskien,
Orga,tizatcrem
::t*_Z'r:j Pli;łit,
,, Po*ztv 8alontłvłe;j" byłó koło Miejskie
P'Zi; l ljr"zad f,liasta Leszna. Na zaproszenie L'rzęclu
fv$iasta Leszna
1,1"; Li!"Ć}CZV-ąleis0ia8h
i:raii usjział jakc obserwaioru:y Ózłonxelwie naszego koła
wraz
z rnejzir,*r,ni.

,*

c

§CIstyr*
ż.s§_4.&8

ź*t7r.

F*enact
S"&5,źEl3n,

F*u rtań
3.&6,źfi"t7r,

czascwych gostyńskiego Muzeum koło pzF im, wacława
Bonatyńskiego w Gostyniu zorganizowało okolicznościowąwystawę 60 lat Koła
FZF w Gostyniu, t,lroczyste otwarcie arazzamknięcie wystawy zgromadziło
wielu goŚci" Na ręce przedstawicie|i naszego koła kol. Zdzisława Glapiaka
Wręczono Dyplorn za długoletnią współpracę obu kół na niwie filatelistycznej.
W dosto.inej uroczystościzakończenia wystawy z naszego koła brało udział
5 osób.

w

saNi wystaw

Kol, Zdzisław Glapiak z naszego koła PZF SP|N|KO uczestniczył w spotkaniu
szkolen!owo- dyskusyjnym, które prowadził kol, prof. Ludwik K, Malendowicz
(§warzędz) przedstawiając opracowania pt. ,,Światowe wystawy filatelistvczne
mędąlę duzg złote ęksponątów tematvcznvch w latach 1992 - 2016'',

-

W gościnnejsali Stowarzyszenia CIVITAS cFlRlSTlAlNA w Poznaniu
ł.ll. Bóźnicza tr5 odbył się xlv Ąazd członków i sympatyków klubu
Zainteresowań FZF ,, Święty Gabriel" z okaĄi 60 - lecia powstania Klubu.
§potkanie było poprzedzone uroczystą hlszą Świętą Dziękczyn ną,, za 60 lat
klubu", Msza odprawiana została w kościeleoo. Franciszkarrów na Wzgórzu
Frzemysława w poznaniu, w Ąeżdzie uczestniczyło 30 osób z całego kraju.
Leszno reprezentował długoletni członek klubu kol. Zdzisław Glapiali z naszego
koła,

i*esg*e
ź§"#E.*017r.

FZF a ckazji 65 - lecia powstania }<oła zorganizowało
i:iaieli-r;Ęlłzr;y pckaz * preze ntując dorobek ieszcz5lńskich fiiatelistow, Pokaz
:,ji];r,iłfiiriiłow*ns w §ai! wystawouvej Biblioteki Dworcowej. Zechęceni przez
l;l;r;ł*
rłl Lesznie pokaz widzieti członkovlie koła PZF SPlNKC.
"o*ztv
Ket,ir [tlii+jskie

§**szmCI

E,frS.2*17n"

t{a zaproszenie Urzędu lMiasta w Lesznie członkowie naszego

kaławraz
z rodzinamiwzięli udział w zorganizowanej poczcie szybowcowej, która odbyła
się z okazji 65- lecia istnienia koła Niliejskiego PZF w Lesznie,

Łegerlc,

ż*-?s.t {

§&*7ł.

Foznań
?7"'t2.trfi'§7r.

!l"l*ńviduarirry poi<az fiiateiisty*zrry pt, ,,Honoro\ńfe krwiocjawstwo na znakach
n,*cztelv,l_ych ", w Wo,jewodzkim §zpitalu Zespolonym !v Lesznie. Autor pokazu:
*rez€rs kłłaFrlF §FlNKO Zdzlsław Glapiat<.

Fłka;,l fliateirstycżn"l,]f z łrkazji P"oku Tad*usza Kościusekr wł Urzędzie Pocztowym
F;lz1,1*ń 2" Aiit*rem §okazu był kol. Roman \f/ikieł {]-rzc!anka), a koło PZF
S$:!NlKL]l r:a ttiruarcie pokaz,,r reprezentował koi. Prezes Zdzisław Glapiak.
,l

,x0

Łegznę:,

ż§,sl-a8"*?"
*S'B&r.

Koło nasze zorganizowało Pokaz Filatelistyczny zcyklu
*.DPc"hQWniWięcej i nnnięi znani na znakach pocztowych". Miejscem pokazu
fi latel istycznego była kapl ica szpital na wqewoaztąo szpitala zespolonego
w tesznie. Fi|ateliści naszego koła PZF SPINKO prrybliźy|i na znakach
PceztowYeh Postacie d uchownych Kardynała G ulbinowicza zwanego" żelaznym
Kandynałem" araz biskupa Herbeńa Bednorza nazwane§o ,,odwazńy
niepokonany - człowiek wielkiej pracy",

-

Gostyri
4"§3-s&,&*
2#t§t".

Y:i |zŁ;!rs L*Śi'r*i F"łaciieśnictwaFiaski Ktrło PZF im.

Wacława Baratyńskiego
w {§csiy:riu ;.:rpanizovyało pokaz fllatelistyczny pt. "Przyg.cda na znakacń
h{a poraz zcstali zaproszeni członk<lwie naszego koła, którzy
ł;czestniczyi! tł,i iiośei4osób,
';:;treśaY#§Ę

P*gna*i
§

$.#3,żO'§ §r

skarpie" odbyło się speltkanie władz ekręgu
Ppnn,ukiegcl z p l^#ze§arn i koł PZF araz aktylvnym i dzlałacŻim i
fii*telist,le;nilrn i. Kclło PZF S P l N K(J reprezentował długcletn i prezes
i.l*i, J]tjzisław Glaplak.
\;,*j

L]*rnr-i Kulturry ,,hia

lliii,*|

Lesz§3*
3-,iż.Sć*.

3SX8n"

koło nasze FzF

S.B4"ż61.*y

l

cYlk;!,tt

t"*t;,znicy uirodzin

*',lt,

**jEr"

n"!n

C, lvla;,iana

i,i:\'

futuzeurn |3e;czty i Telekol"rlunikacji odbył się wernisaż v,lystawy czasowej
Pł .,Knbl*ty \,b,ł'ą§zi'lości", Kcll. Zdzisław Glapiak reprezentł;jący nasze koło PZF
sPc'irr-ał na historlę ncbiet z*nównc w k*ntekscie ich aktywności zawodowejjak
ł''iv,;n,*z rr:eł,'*ju iechnoiogiezrlego, któł,y całkł:ląlicieodimienił społeczne,
,t3l-".vi ir:a *1ł n c § raz ku itu rowe
ob icze E u ropy,
l

l-€$u Bt$
*-3s-fl!§

w Lesznie zorganizowało pokaz Filatel istyczny

z okaĄi
lazka polskiego zakonnika, misjonarza,
i*kar:a rł,ędovrlatych i wlęźnla obozu hitlerowskiego w Dachau.
l',d ieis ce+ n_: pek"azu fi latel istyezneg o była kaplica szpita|na
Wojewódzkiego
§zp itn;a Zcspo|o;łego w l-esznie
Z
"!

Włfr***ław

splNko

l

V'J,i,stawa

lS".,

ąĘ§tt/ię'_ Koł. Mirosława

**r't3lcheł, z *ykli"r ,.,{e zbioru leszczyńskich kolekcjoneróvł L_TK", Koło PZF
§,* i i'ł i{i} r€ p i,;ł 7ę n{g]wał ko i, Ztlzisław G a p ia k
i

Leeanłl
l{t.{}Z-frs"fiE
?S$El-,

az wystavry .pś*Qpgil/ĘN iep od leqłości,,z udziałenr Dyrekto ra
lnsivf:i;tu fiał,ni*c! l{anodowej O/ w Poznaniu dr hah. Rafała Reczko. Koło PZF
§ P i r* i{{} rep iczei^ltt:wał kol. Zrlzisłavy G lap ia k

\fii* rn s
i

,.Ą

Ł"eszne.l

,l7-3fi.{}s

e ;:łc;ł-r|i*uł,,i*kCIła irZF

§PlNKCI l,,,łączyii się vł uroczyste obchody 79.rocznicy
apr*sji ;]$F.R na Pciskę oraz obch,,rdzonego Dnia 7esłarlaa Silbiru, organizując
wllsteiłlę filat.erisi,łe;:ną. WystffwQ ł1ol,$3ł,lizowano w holu głównyrn Szkoły

trfiX8r"

j

P'{,d§ia\,,,;Ot,ve_

&Ł"']

Ł{

r,'tr

3

QNl rozp_aczą§łodem i śmierciązasłuzvli na obecnośćpamięci NARODU"

*,ia

§,j piarls_:aeh wystawienniczych tilateiiści k*l. Zdzisław Glapiak i Grzegorz
Ar;iołliait potr.*zełii rii"in. walory fiiatelistyczrle, ktore nravłiązywaĘ do śmierci
*iicer,*w rtł i*sle poci Srnoleńskierł, a wcześnie; do tysięcy jeńców
,;l:zetr"łltrlrn",,,\";ćlłych w obozalch specjalnych ilJK'IVD w Kozlelskl"l, Ostaszkowie,
ł};arebleisxu. Frzypomniano, nawiązł;jąc do §tował,zyszenia o nazwie ,,Golgota
'u;',i§ici:ij*$" *CI§tać k;c. Frała'[a Z,lzisława Feszkowskiego. Pokazano na karcie
i.},:,,i:ż|"ii#el vr;lean*.,j ,:,:kazji 1C0 rocznicy uradzlrt pi|ota Janinę Lewandowską
c:l,kę peneł-ała.lozefa Dowbora-h4uśnickiego jako iedyną kobietę - ofiarę
zrlrłeiłitiflt]/n§ki€j, hłel kilku piałszach prrkazano patrirrłów szkcł - rn, in .gen.
i;iiec;ilsława Srriorawińskiego, ktorego społecznośćkaliskiej ,,§landlówki",,i+;społu Szkcł Ekonomiczn3,ch w Kalisztl wybrała jako wzor d|a rnłodziezy. Na
filans;:*cŁl prł:edstawiono kartki pocztowe- beznonrinałowe wydane przezUrząd
F'ffłu'li,:\,f"ly,w ! ęsznie, które aacytowanc ,,Mieszkancy negionu leszczyńskiego,
ł;|,*trz:;.:'łly321; e cl*nrow i nigdy łlc tyctl clornów rcdzlnnych nie poulrócili".
"l,:deri ir:z,-lział ekspcnatow nawiązywał oo obenodów Dnia Zesłańców Sybiru,
itł::-ł,upr,:ł;tt"1,1ł* awie**zającym vlystawę prąlbiizyły posłae ŚwręteEo Rafała
.jczc'l'a ł{a;ir^lcv;sklegcl -- pai1,ona §ybirakc,w. Poszczegoine zsyłki na Sybir osób,
łti*re riie pc,"trłciły onaz tycrł co znaleźłisie na syberił l obecnością swoją
i;:;r:g**lil taltltą a!errrię i wnieŚii wxłatl w jej rłzlv*j.
rlijy,'stawa filat§iistyczna, któl"ej wernisaz odby4 się i 7 wrześrłia201Br, z udziałem
;.:;li;yl..,;157yłi: władz ai:il,nirłistracvjnyah i ongarlizacji sarrlc,t"ządowych
;: Fle;i},,l.Jen:*ri Leszrla Łilkaszem Borowiakierr:. Do wystawy filatelistycznĄ
*l.:,li:,,ł,ł;żf;if
ł!,::e Frezvdent nrias,ta !_eszna Pioti.]Ózuliak w przerncwieniu przy
,.}lłeiisilt.l {"}flar Katynia i fu4atek Ka§lf!5klg["i araz. wrz,y TaŁlliey §yhiraków
j [:rł;rrl:"iira t\łiatki §vbiraczki w 1_esznie, Organizowanąwystawę zwiedziła przede
5§;l'i:§ił;!fi rr,łcdzie;_ ieszczyńskiah szkół w liczbie ";;ł grup iiczących 900
:;ół:rłi*tt" erganizatcrzy wystawy otrzyrnaii piseinne podzłękowanie zZarządu
i:ił,l7i#,łuSvk;ital<cw vłl l*esznie.
i*esuł,łc.lo
*§§.1&"."j{},

źfi'iEr,

i

x

,.łrg*rizc,.*,*ana v,łys'łaulafilatelisty,cznaw a;:li PaństwcwejWyższej Szkoły
rn ; a n a Arn osa Konr e ńskieE o,
1::,t. " Tł, łłłlyucje f * kloru I cJdcw*gc ffi a znacz}łaeŁl pocztowyc h4 ".
*,ja; tlt] i,lianszacŁl wystatvienniczych zaprezentcwano,łarliec ludowy, stroje

Zi},,,.v{:*,J, uv*-j

i

§

l1a,:l8a,ri,ic. z,.łłyuz"a1*.iobrzędy

iutlowe, Wystawę zarganlzc,wafio z akaĄi

f"ttllci.'iii:j JuhlliłuszcwegCI Zespołu Tarica Luclo,,.vegc,,}viORACZEWO", który
,,i{ !"cli{i.{ 1ł*'iil o'łt-:hclciziłswoj* i]fi
-iecie działalrłościańlłstygznej. Wystawa

:it:sł,jł;l,"iię iluzr.lił z;linteresowarliem zgrcnlaczone.i pui:iiczności miasta
],--csziia oŚciennych tniejscculości pov,liatu leszczyńskiego, przedstawicieli
,Evłac":
sanicraąe{&\l/\r*ł1 oraz §iłflri}lch w_vkonavlcow l artystcw zespołll
,,fui,;rac;;:tłl.-ł0". At,ltoial^r,li wystawy byli: ,<ol. Grze,gcrrulAntoniak ciługoietni tancerz
,łi::§;Ocliiu i Llc!, Zdeisłavł Glapiak- filateliśei leszc;yńscy z koła PZF SPlNKO.
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Rocznicy Powstania Wielkopo|skiego 1918 - 1919
Kcł* FZF §PlFdKO reprezentował kol. Grzegorz Antoniak i kol. Zdzisław

§i*st5,ńsi<ie cbchodtrł 100.
ą]iiarłiaN,

§*eszat*
pż"12= Ą.#1

żfi48/2t3tSn

l

nł:y,*r!d uai

a Wysta"rrya

F

i

latel istyczn a

rcztrop n ośei".
izowan§ w,1 OG-iecie Foinrstan ia Wielkopolskiego. bVystawę
;;r*zentouranCI w §zkole Po,jstawowej Nr,13 w Lesznie, Autorzy wystawy:
Koi. r-],jzisła,ł* Glapiak i ko|, Grzegorz Antoniak,

Z*

Le*zr*g
#7-2s"*?
*Sf 9n.

n

gl-Ępry§tą!Ę§adrc§g1l

rg al"l

W szko|e podstawowej nr.,t3 przy ul. Rejtana 1, w godz, za!ęc szkolnych czynna
była wystawa filatelistyczna.
Ft, ,,§tanisław Wyspiańskijest wielki, lubiany i ciągle nieznany - na
znakae§r pocztowych".
Na 80 planszach członkowie koła PZF Spinko przyblizyli postać jednego
z najwybitniejszych i najoryginalniejszych ańystów epoki polskiego modernizmu.
Na znakach pocztowych przyblizono nnłodziezy, osiągnięcia d ramatopisarza,
poety, inscenizatora, twórcy nowoczeŚnego teatru w przypadającą 150 rocznicę
Jego urodzin, Zorganizowana wystawa cieszyła się duzym zainteresowaniem
rnłodziezy z róznych szkół miasta |-eszna. W rozpropagowaniu wystawy
pomogła telewizja regionalna -,, Obsenruator leszczyński", która fragmenty
wystawy pokazała w programie pt. ,,Wydarzenia miasta Leszna". W czasie
tnwania wystawy w holu szkoły nr .13 odbywały się lekcje łączonych klas dzieci
i n'lłodziezV, fia których organizowano mini konkursy dotyczące ciągle jeszcze
n ie zrrarrej twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Rozdawano wśród dzieci
nÓzrle znaczki pocztowe, aby wszystkich zachęcić do ich kolekcjonowania.
Zdaniem grona pedagogicznego wystawę odwiedziły grupy dzieci i młodzieży
z innych szkół miasta Leszna w liczbie ok, 500,
Zhiór filatelistyczny - tematyczny o Stanlsławie Wyspiańskim, który w 2007 roku
prezentowany był na KrajowejWystawie FiIatelistycznejw Krakowie udostępnił
koiega Zdzisław Glapiak, a popularyzatorską stronę wystawy przygotowali
B<olega Grzegorz Antoniak i Krzysztof Kołodziej zkoła FZF Spinko,
C lekawostką wystawy było pokaza n ie przez a utora h istoryczneg o zdjęcia
zespołu uezniów koła teatralnego działającego przy Tectrnikum Ekonomicznym
w l-esznie. F,la zdjęcir.l równiez autor prezentowanego zbioru filatelistycznego
Zdzisław Glapiak w szkolnym przedstawieniu sztuki teatralnej ,,Wesele"§tanisława Wyspiańskiego - maj 1960 noku"

$*eszc,tc
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tril'§Sy,.

Fłr<az f llateiistycznry

ny z okaĄi
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