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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

FILATELISTYKA W OSTRZESZOWIE
Początki filatelistyki w Ostrzeszowie
datuje się na 10 grudnia 1957 roku, kiedy to
narodziło się Koło filatelistyczne pod przewodnictwem Naczelnika Poczty w Ostrzeszowie Jana Wydłuby. Obecnie w Ostrzeszowie działają dwa oddzielne koła filatelistyczne. Pierwsze – miejskie im. Antoniego
Serbeńskiego z siedzibą działania w Urzędzie
Pocztowym przy ulicy Kolejowej, w ramach
Okręgu Kaliskiego, gdzie prezesem jest M.
Bukczyński – obecnie mieszkaniec Mikstatu.
Drugie koło filatelistyczne działa od 2007
roku przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury
i podlega od lipca 2011 roku pod Oddział
w Zabrzu w ramach Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego, a prezesem jest autor artykułu.
Koło to powstało 11 grudnia 2007 roku.
Na zaproszenie filatelisty Henryka Dembskiego i naczelnika poczty Marka Sikory,
odbyło się spotkanie przy wigilijnym stole
osób, które kolekcjonują znaczki poprzez
abonament. W spotkaniu uczestniczyło 11
osób, podjęto decyzję o powołaniu nowego

Koła PZF przy OCK w Ostrzeszowie. Dokonano wyboru pierwszego prezesa – Henryka
Dembskiego, sekretarzem została Ewelina
Florczak, a przewodniczącym komisji rewizyjnej Zdzisław Filipczak.
Dokonania koła na rzecz promocji filatelistyki i środowiska ostrzeszowskiego to:
organizacja ogólnopolskich konkursów plastycznych dla młodzieży na projekt znaczka
pocztowego pt. „Moja miejscowość na
znaczku” (w 2008 roku) oraz konkurs: „Od
Wadowic do Rzymu – droga do świętości”
(w 2009 roku).
Oprócz konkursów: udział w obchodach
750-lecia Ostrzeszowa: – organizacja,
wspólnie z OCK, Krajowej Wystawy Filatelistycznej pt. „750 lat Ostrzeszowa”, „Pocztę
balonikową” oraz zainicjowanie wielu
wydawnictw pocztowych i znaczków personalizowanych, związanych z jubileuszem
miasta.
Rok 2011 był rokiem beatyfikacji
Papieża Jana Pawła II. Z tej okazji wydano

szereg walorów filatelistycznych, jak: znaczek personalizowany, specjalną kopertę
okolicznościową.
Koperta została wykorzystana do zorganizowanej „Poczty pielgrzymkowej” z okazji
beatyfikacji JP II. Z placu św. Piotra w dniu
beatyfikacji – 1 maja 2011roku, wysłano
specjalnie przygotowane przesyłki pocztowe
przez uczestnika beatyfikacji Henryka Dembskiego (220 szt.) ze specjalnymi kartkami
pamiątkowymi.
Koło PZF przy OCK zainicjowało wydanie
wielu ciekawych walorów filatelistycznych.

Obchodzono również w 2011 roku XI Dzień
Papieski – „Jan Paweł – Człowiek Modlitwy”. Z tej okazji ukazały się kartki pocztowe
przedstawiające etapy odsłonięcia obrazu
Błogosławionego Jana Pawła II na placu św.
Piotra podczas beatyfikacji, znaczek personalizowany i inne.
Od początku powstania koła, coroczną
tradycją stało się organizowanie spotkań
przy wigilijnym stole wspólnie z przyjaciółmi
filatelistyki terenu Południowej Wielkopolski.
Nie zapomina się o drobnych upominkach;
były już bombki z logo PZF, kalendarze filatelistyczne, a ostatnio świeczki świąteczne
z wosku pszczelego.
Koło nie zapomniało o swoich następcach, którymi jest młodzież. Opiekuje się
młodzieżą przy Szkole Podstawowej w Mikstacie, propaguje filatelistykę w Gimnazjum
nr 2 w Ostrzeszowie. Należy do nielicznych
kół PZF, które posiadają własną stronę internetową, gdzie można się zapoznać z całą
historią koła, śledząc jego dokonania.
Należy poinformować, że koło jest
wydawcą wydawnictwa – rocznika pt. „Filatelista Południowej Wielkopolski”, gdzie są
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przedstawione wszystkie dokonania filatelistów z regionu Ostrowa Wlkp., Ostrzeszowa
i Kępna. W styczniu ukazał się rocznik 2011.
Z tym i z wszystkimi rocznikami, zapoznać
się można na stronie internetowej www.
pzfostrzeszow.pl.
Koło filatelistyczne, działające przy OCK,
zaprasza dzieci szkolne i młodzież na spotkania pt. „Warsztaty filatelistyczne” w Ostrzeszowskim Centrum Kultury.
Podczas spotkań młodzież uczyć się
będzie podstaw filatelistyki i pogłębić wiedzę
o znaczkach. Uczyć się będzie umiejętności
pozyskiwania znaczków z korespondencji, poprzez naukę wycinania, moczenia,
odklejania, suszenia i ich przechowywania.
Końcowym etapem będzie ich rozdział oraz
wymiana wśród uczestników według ich
zainteresowań.
Apeluję do dziadków, rodziców o pobudzenie zainteresowania filatelistyką wśród
wnuków czy dzieci. Zajęcia odbywać się
będą w każdy wtorek i piątek podczas ferii
szkolnych w Ostrzeszowskim Centrum Kultury w godzinach 13.00-15.00.
Henryk Dembski
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Snorri Helgason
z Islandii na trasie w Polsce!
To nazwisko może Wam nic nie mówić, chociaż artysta gościł już w Polsce. Na Islandii
jego album „Winter Sun” świetnie się sprzedaje! W lutym Snorri Helgason przyleci do
Polski na trasę koncertową!

26 lutego – niedziela –
Ostrzeszów – Kawiarnia Baszta
(ul. Zamkowa 6) – godz. 20.00
Ogłoszenie
W związku z ogólnoeuropejską akcją

„Tydzień z Internetem 2012”
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Ostrzeszów informuje, że od 20 do 25
lutego br.. korzystanie z dostępu do
Internetu w naszej placówce będzie
bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!

SZKOLENIE DLA
SYMPATYKÓW
PSZCZELARSTWA
W dniu 25 lutego
br. o godz. 10.00
w sali OSP
Ostrzeszów, przy
ul. Sportowej,
odbędzie się
szkolenie
„Zimowe dokarmianie pszczół”.
Wykładowcą będzie mgr inż. Tomasz
Strojny.
W trakcie szkolenia kawa i poczęstunek. Koszt uczestnictwa: 20zł/osoba.
Zapraszamy serdecznie wszystkich
zainteresowanych.
Koło Pszczelarzy Ostrzeszów

Wypoczynek na beskidzkim szlaku
/ZAPROSZENIE/
Zarząd Rejonowy PZERiI w Ostrzeszowie zaprasza na wycieczko-wczasy
do Węgierskiej Górki u podnóży Beskidu Śląskiego i Żywieckiego,
w dniach 16-25 kwietnia 2012 roku.
W cenie – 750zł – jest:

– transport
– zakwaterowanie w 2 – i 3-osobowych pokojach
– wyżywienie (3 posiłki dziennie + deser)
– wycieczka autokarowa, z przewodnikiem, na Pętlę Beskidzką
– zwiedzanie Wisły, Szczyrku, Koniakowa, Istebnej
– wycieczka do Żywca, z przewodnikiem – zwiedzanie okolic, wjazd na górę Żar
– uroczysty wieczorek taneczny
– ognisko z pieczeniem kiełbasek, grzane wino – przy kapeli góralskiej
Termin zapisów i wpłaty zaliczki (100zł) – do 22 lutego br. – w biurze Zarządu
Rejonowego, ul. Zamkowa 31 (pok. 2), tel. (62) 732-06-30.
Biuro czynne: środa, godz. 9.00-13.00 i czwartek, godz. 12.00-16.00.
Prezydium Zarządu Rejonowego

