Kolejny, siódmy numer Informatora wydany został przy pomocy komputera. Mamy
nadzieję, że dzięki nowej szacie graficznej jest bardziej czytelny, a jego zawartość
będzie przydatna dla członków naszego koła. Z każdym rokiem jest nas coraz mniej.
Nie garnie się do nas młodzież, która ma teraz inne zainteresowania, odchodzą najstarsi stażem koledzy, którzy często rezygnują z przyczyn finansowych. Poczta swoją
krótkowzroczną polityką wydawniczą też nas nie rozpieszcza. Najbardziej palącym
problemem jest terminowe regulowanie składki członkowskiej i opłacanie abonamentu znaczków. Zaległości są coraz większe i prawdopodobnie w następnym roku podziękujemy najbardziej niesolidnym kolegom, wykreślając ich z naszych szeregów.
Zarząd
PLAN EMISJI ZNACZKÓW POCZTOWYCH NA 2000 ROK
1 Jubileusz roku 2000
2 Polacy na świecie J.Zwierzycki i B.Malinowski
3 1000. rocznica Zjazdu Gnieźnieńskiego
4 Wielkanoc
5 Zwierzęta prehistoryczne
6 Kraków - Europejskie Miasto Kultury 2000r.
7 Stop narkomanii
8 EUROPA
9 80. rocznica urodzin Karola Wojtyły
10 Światowa Wystawa Filatelistyczna
11 Piękno rodzicielstwa
12 Bohaterowie "Pana Tadeusza"
13 Etos pracy K.Marcinkowski, E. Balaguer
14 200-lecie urodzin Piotra Michałowskiego
15 Sanktuaria Maryjne
16 Działalność Towarzystwa Selezjańskiego w Polsce
17 XXVII Olimpiada w Sydney
18 Poczet królów i książąt polskich
19 Swiatowy Dzień Poczty - Poczta w oczach dzieci
20 50 - lecie PZF
21 Boże Narodzenie
22 100 - lecie warszawskiej Zachęty
23 Stan wojenny a poczta
24 Emisja obiegowa ( w miarę potrzeb )
Razem 57 znaczków i 3 bloków
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ZNAKI POCZTOWE Z PAPIEŻEM JANEM PAWŁEM II
W dniu 24.01.1979r. w Gabonie wydany został pierwszy znaczek z papieżem
Janem Pawłem II. Nikt chyba wtedy nie przypuszczał, że wkrótce znaczki i stemple z
Papieżem – Polakiem liczone będą w setkach i tysiącach.
Jan Paweł II jest jedynym człowiekiem, który za swego życia doczekał się tak
wielu walorów filatelistycznych. Znaki pocztowe poświęcone Papieżowi ukazały się
w 130 krajach na wszystkich kontynentach. Łącznie wydanych zostało około 840
znaczków, 1570 stempli okolicznościowych i frankatur mechanicznych oraz 83 całostki. Na pierwszej pozycji znajduje się nasza Poczta, której dorobek to 30 znaczków, ponad 240 stempli i 30 całostek. Niestety, z roku na rok inflacja wydań rośnie, a
mijający należał do rekordowych. Samych stempli bezpośrednio związanych z Papieżem było około 70 ( jest to prawie 30% wszystkich stempli wydanych w ciągu 20 lat)
Większość znaków pocztowych z Janem Pawłem II wydana została z okazji zagranicznych pielgrzymek. Chociaż ostatnio ukazało się sporo serii przedstawiających
Ojca Świętego z Matką Teresą i księżną Dianą. Przodują w tej radosnej polityce wydawniczej niektóre kraje afrykańskie i azjatyckie.
Wśród „papali” jeden walor dotyczy również Chodzieży. Na kartce pocztowej z
8 maja 1984r. (Cp 868) „65 rocznica pocztowych datowników okolicznościowych w
Polsce” znajdują się reprodukcje kilku stempli m.in. Lublin 1 z 30.05.1983r. „Jan
Paweł II Pielgrzym Pokoju – Deo et Patriae” i Chodzież 3 z 8 marca 1983r. „Dzień
Kobiet”. W latach osiemdziesiątych były czynione starania aby otrzymać zgodę na
stosowanie w Chodzieży stempla z motywem papieskim, ale w tamtych czasach było
to bardzo trudne i dlatego jedyny nasz walor to reprodukowana niżej kartka pocztowa.
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* * * * * * * * SŁOWNICZEK FILATELISTYCZNY część 1 * * * * * * *
CAŁOSTKA, druk pocztowy z wydrukowanym na nim znakiem opłaty; do
całostek zaliczane są m.in. koperty, karty, listowniki, sekretniki, opaski gazetowe, przekazy pieniężne, blankiety telegr., inne pokwitowania pocztowe z nadrukowanym znakiem opłaty.
CAŁOŚĆ, koperta, list składany, karta, formularz itp. Ze znajdującymi się na
nich znaczkami, stemplami lub adnotacjami opłaty pocztowej, bądź stemplami
lub adnotacjami o zwolnieniu od opłaty; niekiedy z nalepkami, stemplami pomocniczymi, tranzytowymi, docelowymi i odbiorczymi stemplami lub adnotacjami cenzury, kontroli celnej itp.
ZNACZEK POCZTOWY, znaczek służący jako środek uiszczania opłaty za
usługi pocztowe oraz do rozliczania opłat za nie. Znaczki pocztowe są wydawane
w postaci arkuszy, arkusików, bloków, rolek lub zeszycików.
ZNAK POCZTOWY, znak emitowany lub stosowany przez instytucję pocztową. Określenie zbiorowe obejmujące: 1) znaczki i całostki pocztowe we
wszystkich stadiach ich przygotowania, produkcji i eksploatacji; 2) bony, kupony, talony i inne znaki rozliczeniowe lub pieniężne emitowane przez pocztę: 3)
formularze, nalepki i inne naklejki nakładu pocztowego: 4) pieczęcie, stemple,
adnotacje i inne oznaczenia stosowane przez pocztę w działalności eksploatacyjnej.
Znaczenie haseł wg „Encyklopedii filatelistyki” wydanej w 1993r.

POŻEGNANIE Z WOJEWÓDZTWEM PILSKIM

WĄGROWIEC – ostatni stempel okolicznościowy w woj. pilskim
PIŁA 2 – ostatnie tchnienie województwa pilskiego w dniu 31.12.1998 godz. 24.00
UCHOROWO – Autobusowa Poczta Noworoczna Wielkopolskim Szlakiem Adama
Mickiewicza ominęła Budziszewko w dawnym woj. pilskim (odległe od Uchorowa o
10 km), gdzie poeta w 1831r. był ojcem chrzestnym córki Konstancji Łubieńskiej.
OPRACOWANIE INFORMATORA: LESZEK WINCENCIAK

WYKONANO 55 SZT.

