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IV MIEJSKA KONFERENCJA FILATELISTYCZNA
15.V.2015 r. w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie odbyła się IV MIEJSKA
KONFERENCJA FILATELISTYCZNA. Tematem przewodnim spotkania było „Ludzie
kina i teatru w filatelistyce”.
Gospodarzem i organizatorem konferencji było Gimnazjum nr 8. W
konferencji uczestniczyły dzieci i młodzież ze Szczecina, Gryfic i Golczewa, z
Młodzieżowych Kół Filatelistycznych.
Wśród zaproszonych gości byli:
- p. Henryk Jakowiec Prezes Okręgu Zachodniopomorskiego PZF z żoną Teresą
- p. Zbigniew Jóźwikowski - Viceprezes Okręgu Zachodniopomorskiego PZF
- p. Mirosław Grzegorczyk - Teatr Polski
- p. Józef Grabarczyk - Członek Honorowy PZF
- p. Jolanta Michnowicz - Nadleśnictwo Trzebież
- p. Witold Koziorowski - Prezes Koła nr 3 Gryfice Miasto
- p. Henryk Szelągiewicz - Przewodniczący Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo

Patronat nad Konferencją objął Teatr Polski w Szczecinie oraz Zarząd Okręgu
Polskiego Związku Filatelistów w Szczecinie.
W czasie trwania konferencji można było wysłuchać ciekawych prelekcji na
temat Teatru Narodowego w Polsce oraz walorów filatelistycznych związanych
z ludźmi kina i teatru.

Młodzież uczestniczyła w licznych konkursach. Jednym z nich był konkurs, który
polegał na przygotowaniu mini zbiorów na temat „Ludzie kina i teatru w
filatelistyce”.
Przysłane prace zostały zaprezentowane uczestnikom konferencji. W
trakcie trwania Konferencji powołano komisję do oceny nadesłanych i
zaprezentowanych prac.

Powołana komisja przystąpiła od pracy i po upływie określonego czasu ogłosiła
wyniki ocen punktowych, które przełożyły się na zajęte miejsca.
Zaprezentowane i oceniane eksponaty były autorstwa młodych filatelistów z
MKF nr 4 (SP 11 Szczecin), MKF nr 11 (SP 4 Gryfice), MKF nr 8 (Gimnazjum nr 8
Szczecin).
I tak:
I miejsce zajęli
Maja i Bartłomiej Hryniewscy - MKF nr 11 (SP 4, Gryfice)
II miejsce zajęła
Emilia Bartosik - MKF nr 8 (Gimnazjum nr 8, Szczecin)
III miejsce zajęła
Natalia Pacan - MKF nr 8 (Gimnazjum nr 8, Szczecin)
Młodzież brała także udział w licznych konkursach przygotowanych dla nich na
tę uroczystość. Prześcigano się w odgadywaniu popularnych melodii filmowych,
czy sylwetek aktorów.

Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane walorami filatelistycznymi
i drobnymi gadżetami.

Nad całością i sprawnym przebiegiem IV Miejskiej Konferencji Filatelistycznej
czuwały panie Janina Fijałkowska i Teresa Hajdasz
nauczycielki Gimnazjum nr 8 i opiekunki MKF nr 8

Na zakończenie uroczystości i IV Miejskiej Konferencji Filatelistycznej
uczniowie w imieniu Dyrekcji Szkoły i Opiekunów MKF nr 8 zaprosili
na kolejną, która ma się odbyć za dwa lata.

