
 

 
 
 
 
 
                            
                                   

PLAN EMISJI ZNACZKÓW POCZTOWYCH NA 2001 ROK 
 

1. 
2. 
3. 

Zakończenie obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 
Internet – sieć globalna 
Wielkanoc 

1 znaczek 
1 znaczek 
2 znaczki 

styczeń 
luty 
marzec 

4. 
5. 
6. 

Pozdrowienia 
EUROPA 
Polonica 

2 znaczki 
1 znaczek 
4 znaczki 

maj 
maj 
czerwiec 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Dzikie zwierzęta i rośliny – gatunki zagrożone wyginięciem 
Sanktuaria Maryjne 
100. rocznica urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Europejska Wyst. Filatel. w Lublinie Euro - Cuprum 2001 
Polska XXI wieku w oczach dziecka 

6 zn. i blok 
2 znaczki 
1 znaczek 
3 zn. i blok 
3 znaczki 

lipiec 
sierpień 
sierpień 
wrzesień 
wrzesień 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

80 – lecie istnienia Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
Światowy Dzień Poczty – dialog między cywilizacjami 
Polskie milenium 
100 – lecie Filharmonii w Warszawie 
Boże Narodzenie 

1 blok z dopł. 
1 znaczek 
16 znaczków 
1 znaczek 
2 znaczki 

październik 
październik 
listopad 
listopad 
listopad 

17. Emisja obiegowa 4 znaczki w miarę 
potrzeb 

 Razem 50 znaczków i 3 bloki   

INFORMATOR’  2000 
KOŁA PZF PRZY ChDK W CHODZIE ŻY 

  NR 8                                                                  LISTOPAD 2000 

   Wiele  razy  była  mowa  o problemach  jakie  mają  filateliści  z naszą  Pocztą,                                                                      
o  nakładach, nieciekawych emisjach, ozdobnych arkusikach itp. Niedawno przy 
okazji  remontu  dworca  autobusowego  w  Chodzieży  zdjęta  została  skrzynka  
pocztowa.  Remont  się  skończył,  a  skrzynki  nie  ma.  I pewnie nie będzie, gdyż  
prawdopodobnie właściciel budynku nie zgodzi się na dziurawienie nowej elewa-  
cji. Chcąc wysłać list trzeba teraz pofatygować się kilkaset metrów do najbliższej  
skrzynki i wielu zamiast wysyłać list skorzysta z automatu telefonicznego.  

STEMPLE I R-KA Z REGIONU PILSKIEGO Z 2000 r.  



*  * PZF * * * OKR ĘG * * * KOŁO * * * OKR ĘG * * * PZF *  *   
 
 *** PZF *** 
Polski Związek Filatelistów w roku 2000 obchodzi 50 – lecie swego powstania. 
Pierwsza organizacja filatelistyczna na ziemiach polskich powstała w 1893 r. w 
Krakowie.  
Składka członkowska w 2001 r. pozostaje bez zmian tj. normalna 30,- zł na rok, 
ulgowa 15,- zł na rok. W skali miesiąca wynosi ona odpowiednio 2,50 i 1,25 zł. 
 
 *** OKR ĘG *** 
Okr ęg Wielkopolski PZF zrzesza aktualnie 2385 członków dorosłych w 70 
kołach i 189 młodzieżowców w 21 kołach. 
 

 *** KOŁO *** 
Autor tego informatora w 2000 r. wystawiał zbiory: 
„JAN PAWEŁ II PAPIE Ż PIELGRZYM” na Krajowej Wystawie Filateli-
stycznej „MICHAEL’2000” w Toruniu w dniach 13 – 21.05.2000 r. – medal 
posrebrzany, 
„NASZ PAPIE Ż” na Krajowej Wystawie Filatelistycznej „W 80. Rocznicę uro-
dzin Papieża Jana Pawła II” w Krakowie w dniach 18 – 25.05.2000 r. (wystawa 
propagandowa, nie oceniana) i na Okręgowej Wystawie Filatelistycznej „Gostyń 
2000” w dniach 14-23.10.2000r, - medal srebrny, 
oraz wydał katalog kartek pocztowych bez wydrukowanego znaku opłaty 
wydanych przez RUP Piła w latach 1992-1999. W tym okresie ukazało się 76 
kartek o różnorodnej tematyce. Okazało się, że mimo krótkiego okresu 
wydawania były problemy z ustaleniem pełnego wykazu kartek.   
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CHODZIESKIE FRANKATURY MECHANICZNE 
Pierwszą znaną frankatur ę mechaniczną stosował w latach osiemdziesiątych 
Zakład Energetyczny Poznań, Rejon Energetyczny Chodzież ul. Mostowa 4 (1) 
Kolejne instytucje zainteresowały się tą formą opłacania przesyłek pocztowych 
w połowie lat dziewięćdziesiątych.  
ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Pile, Inspektorat w Chodzieży 
stosował dotychczas 3 frankatury. Pierwsza stosowana prawdopodobnie od 1994 
r. zawierała tylko znak opłaty i datownik (2), dwie kolejne zawierały już napis 
firmowy i ró żniły się krojem liter datownika (3),(4). Stosowane były 
odpowiednio w latach 1995 –1998 (znane frankatury mają daty 03.03.1995 i 
22.10.1998) oraz od 1998 r. do chwili obecnej (znana jest frankatura z datą 
22.12.1998). Wielkopolski Bank Kredytowy stosuje od 1999 r. (znana jest  
frankatura z datą 03.03.1999) frankaturę bez napisu firmowego (5) podobnie jak 
Sąd Rejonowy w Chodzieży, który używa frankatury od końca 1997 r. (6). 
Powszechna Kasa Oszczędności BP Oddział w Chodzieży początkowo stosowała 
frankatur ę bez napisu firmowego – od sierpnia 1999 r. (7). Od marca 2000 roku 
używano frankatur ę z napisem firmowym Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Państwowy Oddział w Chodzieży ul. Paderewskiego 5 (8). W czerwcu 2000 r. w 

związku ze zmianą 
nazwy banku na Bank 
Polski S.A. wprowa-
dzono nowy, odpowie-
dnio zmieniony napis 
firmowy (9). 
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FRANKATURA MECHANICZNA , Znak pocztowy odbity przez 
maszynę frankuj ąca bezpośrednio lub pośrednio na przesyłce pocztowej; 
zawiera znak opłaty, datownik i najczęściej również napis lub rysunek firmowo 
– reklamowy. Rozróżniamy frankatury mechaniczne pocztowe (frankowane na 
poczcie) i frankatury mechaniczne nadawcy (frankowane u nadawcy). 
Frankatura mechaniczna zgodnie z postanowieniami UPU winna być w kolorze 
czerwonym. 
 
FORMULARZ POCZTOWY , druk pocztowy urzędowego nakładu bez 
wydrukowanego znaku opłaty, z tekstem i miejscami do wypełnienia, mający 
niekiedy zarezerwowane miejsce na znak opłaty. W latach dziewięćdziesiątych 
Poczta Polska zaczęła wydawać formularze pocztowe zwane też kartkami 
pocztowymi beznominałowymi. Większość kartek wydawana była przez 
Rejonowe Urzędu Poczty, początkowo z powodu braku kartek pocztowych ze 
znaczkiem, później jako doskonała lokalna reklama. 
 

Rarytasy ? 
Reprodukowane obok odbitki stempli mogą świadczyć o istnieniu Urzędu 

Pocztowego Rogoźno Wlkp. 3. Jednak przez kilka lat nikt nie potrafił wskazać 
lokalizacji tej placówki pocztowej. Zagadkę wyjaśnił dopiero kol. Mirosław 

Noworyta z Rogoźna, który dotarł do źródeł, czyli do 
pracowników tamtejszego Urzędu Pocztowego 
Rogoźno Wlkp. 1. Okazało się, że planowane było 
uruchomienie „trójki” w jednym z bloków na nowym 
osiedlu. Prace musiały być bardzo zaawansowane 
ponieważ zostały już sporządzone 3 stemple 
młotkowe dla nowego urzędu. Z niewiadomych 
powodów nie doszło do   wykupienia   lokalu  i tym 
samym do otwarcia 
drugiej poczty w 

Rogoźnie. Tymczasem awarii uległ stempel 
młotkowy w Urzędzie Pocztowym Rogoźno 
Wlkp. 1. Z tego powodu przez krótki okres 
czasu do stemplowania przesyłek używano 
dwóch stempli młotkowych przygotowanych 
dla nowego urzędu. I w ten sposób wyjaśniło 
się pochodzenie zagadkowych stempli. Nie 
znany jest okres ich używania. Jak wynika z 
wyżej zamieszczonych reprodukcji, stemple stosowano  co  najmniej  3 miesiące, 
chociaż nie można wykluczyć, że okres ten był dłuższy.  
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