POKAZ ZNACZKÓW POCZT PODZIEMNYCH

31 sierpnia 2010 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży otwarto pokaz
znaczków poczt podziemnych z okresu stanu wojennego z kolekcji kolegi Bronisława
Drosta. Ekspozycja była dostępna przez cały wrzesień. Znaczki Solidarności podziemnej
pełniły ważną rolę w walce z ustrojem komunistycznym. Oprócz wartości poznawczych
i artystycznych były dla ludzi symbolem braku uległości wobec władzy. Dochód ze
sprzedaży znaczków przeznaczony był na utrzymanie podziemnych struktur
Solidarności. Pieniądze otrzymane z ich sprzedaży pokrywały koszty papieru, i innych
materiałów poligraficznych. Cena znaczka już w okresie jego wydawania była
stosunkowo wysoka, stanowiła formą cegiełki wspierającej Solidarność.

To już 18-ty numer INFORMATORA, a trzeci w wersji kolorowej. Numer 1 był wydany
bardzo prymitywnie. Kolejnych 5 numerów ukazało się przy użyciu dostępnych
wówczas środków. Dopiero nr 7 z 1999 r. był pierwszym Informatorem w całości wykonanym na komputerze. W 2008 r. nastąpiła kolejna zmiana jakości – Informator ukazał się częściowo w kolorze i w takiej formie wydawany jest nadal.
Poczta chodzieska znalazła się na znaczku. Znaczek jest personalizowany, czyli ma zadrukowaną przywieszkę zgodnie z życzeniem zamawiającego. Takie wydanie traktowane jest różnie przez filatelistów. Niemniej odnotowujemy fakt wydania takiego waloru.
W Chodzieży odbył się pokaz znaczków poczt podziemnych, m.in. Solidarności i KPN.
Znaczki nie służyły do opłacania przesyłek (były takie próby), ale zysk z ich sprzedaży
wspomagał działalność Solidarności.

CHODZIEŻ I SZAMOCIN NA ZNACZKACH PERSONALIZOWANYCH

POCZTA NA ROWERACH POZIOMYCH
11.09.2010 r. w ramach III
Ogólnopolskiego Zlotu Rowerów Poziomych zorganizowano „Pocztę na rowerach poziomych” na trasie UP Piła 4 –
stoisko UP Piła 4 w Trzciance
– punkt pocztowy P702 w
Pile. Stosowano stempel okolicznościowy, stempel dodatkowy oraz wydano znaczek
personalizowany.
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DRUK: POLIGRAF CHODZIEŻ

Staraniem Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Pile wydane zostały znaczki personalizowane z wydrukowanymi na przywieszce urzędami pocztowymi. Okazją była 150. rocznica polskiego znaczka pocztowego. Na przywieszkach znalazły się urzędy pocztowe wydane wcześniej w serii beznominałowych kartek pocztowych. Wśród 14-tu urzędów znalazły się: Urząd
Pocztowy Chodzież i Urząd Pocztowy Szamocin. Można przyjąć, że są to pierwsze znaczki
związane bezpośrednio z Ziemią Chodzieską.

