„Poczta w Chodzieży i okolicy”
Od dnia 11 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej można oglądać eksponat
Leszka Wincenciaka „Poczta w Chodzieży i okolicy”. Termin zakończenia
wystawy nie został jeszcze ustalony.
Eksponat zawiera walory pocztowe z Chodzieży i okolicy z lat 1847 – 2014.
Zapraszamy.
„Poczta w Chodzieży i okolicy”
Po stronie lewej stempel z 14
września 1847 r. Rok jest
znany, ponieważ kartka z
datowaną
listu jest i
„Poczta
w treścią
Chodzieży
jednocześnie kopertą. Stempel po stronie prawej dwuwierszowy ramkowy również
nie zawiera roku, a jedynie dzień, miesiąc i godziny. Ten typ stempla był stosowany
w latach 1847 – 1877. Innym stemplem był stempel dwuwierszowy, bezramkowy z
datą (dzień i miesiąc, bez roku) stosowany był w latach 1825 – 1868. Po 1867 r. spotyka się stemple okrągłe dwuobrączkowe z datą składającą się z dnia, miesiąca i
roku. Nazwa miasta CHODZIESEN funkcjonowała do 1877 r. kiedy to wprowadzono
nazwę KOLMAR. Po odzyskaniu niepodległości wróciła nazwa Chodzież pisana już
współcześnie. W okresie II wojny światowej ponownie używano nazwy Kolmar
(Wartheland). Na podstawie listów można ustalić okresy stosowania poszczególnych nazw, a przesyłki pocztowe to najbardziej obiektywny zapis wydarzeń.
135 lat linii kolejowej Poznań - Piła
Kartka pocztowa
beznominałowa wydana w
maju br. z okazji 135-lecia linii
kolejowej Poznań – Piła. Na
ilustracji dworzec kolejowy w
Rogoźnie z około 1927 r. Linia
kolejowa przebiega również
przez Chodzież. Kartkę
projektował autor tego
Informatora.
Opracowanie: Leszek Wincenciak

Nakład 150 szt.

Druk: Poligraf Chodzież

Kończy się rok jubileuszowy. Z tej okazji były wydania reprodukowane poniżej.
Podziękowania dla Urzędu Miasta za zamówienie i sfinansowanie walorów,
które tworzyły zharmonizowany komplet i zbierały pochwały. Poczta Polska
nadal prowadzi radosną twórczość, wydając coraz więcej znaczków w różnych
formach wydawniczych jak małe arkusiki, tetbeszki i inne, które kuszą filatelistów do kupowania po kilka serii. Skutek jest taki, że w tym roku abonament
znaczków niestemplowanych w naszym kole zmniejszył się prawie o 50%. Po
trzech latach w bibliotece odbędzie się kolejny pokaz filatelistyczny (str. 4).
Kartka beznominałowa, znaczek personalizowany i stempel okolicznościowy
z okazji 580-lecia praw miejskich w Chodzieży.

