Posiedzenie Prezydium ZG PZF (nr 30), Katowice, 2010.09.10
Posiedzenie odbyło się w Katowicach, w sali 222 Politechniki Śląskiej, ul. Krasińskiego 8, początek
godz. 17.30.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Prezydium ZG PZF oraz zaproszeni: Kol. Jerzy Duer –
Wiceprzewodniczący GKR; Kol. Romuald Jeżewski – Przewodniczący GSK; Kol. Henryk Białek – Prezes
Honorowy PZF; Kol. Andrzej Nowak – Prezes ZO Śląsko-Dąbrowskiego PZF; Kol. prof. dr hab. Marek
Sitarz – Przewodniczący KO KWF TRANSPORT 2010
Przed posiedzeniem odbyło się spotkanie Prezydium ZG PZF z aktywem Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego,
w nowym lokalu, ul. Marii Konopnickiej 2, Katowice. Wszyscy członkowie są pod wrażeniem lokalu i
jego wyposażenia. Z zaniedbanego pomieszczenia filateliści Okręgu urządzili bardzo elegancki lokal, z
dostępem do internetu, z dużym ekranem ciekłokrystalicznym na ścianie, wykorzystywanym m.in. w
szkoleniach. Bardzo serdecznie gratulujemy filatelistom Okręgu za godną podziwu i
przykładną dla innych pracę.
Przed przystąpieniem do obrad Prezes poinformował o śmierci 19 sierpnia 2010 r. Członka
Honorowego PZF kol. Michała Paszkiewicza. Zebrani chwilą milczenia uczcili pamięć zmarłych.
Koledzy R. Jeżewski i H. Wielgosik przedstawili stan prac nad projektem Statutu PZF. Jest on po
konsultacjach ze Stołecznym Urzędem Miasta i po naniesieniu kilku drobnych poprawek– otrzymany
od kol. R. Jeżewskiego tekst zostanie natychmiast rozesłany członkom ZG PZF, GKR i GSK oraz
członkom Zespołu ds. Statutu. W ostatniej chwili (w tym tygodniu) wpłynęły uwagi od GKR. Siedem
okręgów nie zabrało głosu w dyskusji: Świętokrzyski, Małopolski, Lublin, Zachodniopomorski, Tarnów,
Wałbrzych i Zamość. Nadzwyczajnego Zjazdu PZF odbędzie się najprawdopodobniej 23 października
2010 w Warszawie
W kolejnej części posiedzenia omówiono szczegóły przygotowań do obchodów. Niestety, ze względów
rodzinnych nie mógł przyjechać kol. Zbigniew Mikulski. Dla wszystkich Członków Honorowych PZF
przygotowano okolicznościowe dyplomy i odznaki 60-lecia PZF.
W dyskusji podkreślono wspaniałą organizację KWF TRANSPORT 2010 i osobistą pracę kol. Prof. dr.
hab. Marka Sitarza. Wystawa oraz towarzyszące jej imprezy na każdym wywierają olbrzymie wrażenie.
Następnym punktem posiedzenia było zapoznanie się z przygotowaniami i przebiegiem Bilateralnej
Wystawy Filatelistycznej Niemcy - Polska we Frankfurcie n/Odrą, 24-26 września 2010 r. W sumie na
wystawę zgłoszono 29 eksponatów (nie udało się wypełnić liczby 30. eksponatów), w tym m. innymi z
okręgów: Śląsko-Dąbrowski – 6; Warszawa – 5; Wielkopolski – 6; Wrocław – 4.
Bardzo bogaty jest program wystawy, który obejmuje:
23 września - praca jury
24 września - otwarcie wystawy, prezentacje wydawnictw Consilium Philatelicum
25 września - seminarium współpraca PZF z Niemieckim Związkiem Filatelistów,
26 września - palmares
Trzy zespoły wiozące eksponaty Warszawa, Katowice-Wrocław i Poznań.
Należy podkreślić duży udział wystawców – około 30. osób zarezerwowało hotele w Słubicach.
W sprawach różnych Prezydium:
• zapoznało się z wszystkimi propozycjami do planu wydawnictw na rok 2012 nadesłanymi przez
jednostki PZF, po opublikowaniu wiadomości na naszej stronie www. Zostaną one przesłane
Poczcie Polskiej S.A.
• przedyskutowało sprawę ubezpieczeń eksponatów na wystawy filatelistyczne
• zapoznało się z postępem prac związanych ze sprzedażą lokalu PZF w Warszawie oraz z pismem
ZO Warszawskiego w tej sprawie.

