
KAZIMIERZ PIETRASZAK 1893 - 1978.

Powstaniec Wielkopolski, syn
chodzieskiego pocztowca, przyczynił
się do zdobycia Chodzieży przejmując
strategiczne informacje w rozmowie
telefonicznej z dowództwem
niemieckim w Pile. To zdarzenie miało
miejsce w Urzędzie Pocztowym w
Chodzieży w dniu 06.01.1919r.

W stulecie tego zdarzenia została
odsłonięta tablica na ścianie
chodzieskiej Poczty. W dniu
06.01.2019 stosowany był stempel
okolicznościowy wydana została
kartka beznominałowa w nakładzie
250 szt. Cały nakład rozszedł się
błyskawicznie więc wykonano kolejne
300 kartek, ale różniących się od tych
wydanych pierwotnie. Podobno nie
było możliwości wykonania dodruku.

Znaczek Envelo z motywem chodzieskim

Autor informatora zamówił 18 znaczków z pla ormy envelo z motywem
kolejowym. Na części ilustracyjnej znalazła się fotografia z przebudowy
przepustu pod torem kolejowym na ulicy Kochanowskiego w Chodzieży. Na
ilustracji ostatnie chwile starego przepustu i pociąg na prowizorycznym przęśle Motywem przewodnim tegorocznego, piątego już Chodzieskiego Pikniku Naukowego

były fale. To właśnie z nimi związane były atrakcje i zadania, jakie czekały w niedzielę
na odwiedzających na terenach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na
stanowisku Poczty Polskiej można było kupić okolicznościową kartę pocztową i
otrzymać pamiątkowy stempel z imprezy. Reprodukcje stempli okolicznościowych z
dnia 6 stycznia i 15 września br. znajdują się wewnątrz INFORMATORA. Kartka
beznominałowa wydana z okazji pikniku jest kartką dwustronną – na jednej stronie
jest element graficzny, na drugiej miejsce na adres i korespondencję.



CHODZIESKIE STEMPLE OKOLICZNOŚCIOWE W 2019 r.

KARTKA BEZNOMINAŁOWA – STRONA ADRESOWA

Każdy członek koła PZF przy ChDK otrzyma z Urzędu Miasta ostemplowaną kartkę „Fale”
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***PZF***PZF* * * PZF * * * PZF * * * PZF * * * PZF * * * PZF * * * PZF ***PZF***

Polski Związek Filatelistów jest ujęty w wykazie organizacji pożytku publicznego i
można dokonywać wpłat 1% podatku. KRS 0000201405 Cel szczególny 1% -
wpisujemy: Dla Zarządu Okręgu Wielkopolskiego – Koło PZF w Chodzieży. .

***OKRĘG***OKRĘG***OKRĘG***OKRĘG***OKRĘG***OKRĘG***OKRĘG***OKRĘG

Składki członkowskie różniące się kwotą dla pełnych członków i emerytów zmieniają
się w latach 2017 – 2020 od kwoty 70,-/40,- w roku 2017 poprzez 80,-/60,- w 2018;
90,-/80,- w 2019 do kwoty docelowej 100,-/100,- gdzie członkowie pełnoprawni i
emeryci płacą jednakową składkę.

*** KOŁO *** KOŁO *** KOŁO *** KOŁO *** KOŁO *** KOŁO ***KOŁO***

Odpis 1% podatku przeznaczany jest przez koło na druk kolejnego Informatora.
Wszystkie numery Informatora (1 – 26) są dostępne pod adresem www.pzfpoznan.pl
w zakładce Koło w Chodzieży.

SZCZEGÓLNY OKRES

Lata 2018 – 2019 to okres szczególny dla
filatelistyki. To okres jubileuszy. Są to
przede wszystkim jubileusze 100.
rocznicy wyzwolenie Polski i różnych
instytucji i formacji, które w tamtych
czasach powstawały. Na naszym terenie
doszły obchody upamiętniające 100.
rocznicę Powstania Wielkopolskiego.

Oprócz wydawnictw pocztowych stosowany był np. stempel dodatkowy odbijany na
korespondencji służbowej Urzędu Miasta w Chodzieży o treści 100-ROCZNICA
WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO CHODZIEŻ 1918-2018.
Niestety, duża ilość okazji, to duża ilość wydawnictw wydawanych przez pocztę. Ilość
zamawianych jednostek abonamentowych maleje. Aktualnie członkowie naszego
koła zamawiają 4 komplety znaczków czystych, 2 komplety stemplowanych i 1 kartek
pocztowych. To niewiele, ale jak ubywa członków, to muszą ubywać zamawiane
jednostki abonamentowe. Aktualnie nie wszyscy członkowie zamawiają abonament.
Składka członkowska, która w nadchodzącym roku dojdzie do 100 zł. też zniechęca.


