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Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

 2015.04.18. Bydgoszcz 1: 60-lecie Okręgu Bydgoskiego Polskiego 
Związku Filatelistów 1955 2015 (projekt: Waldemar Kawiński) 

 

Wydawnictwa 

Przegląd filatelistyczny nr 3/2015 

 
Spis zawartości numeru marcowego: 
Aktualności 

 Karolina Kandut: Marzec w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we 
Wrocławiu 

Dla początkujących 

 Tadeusz Kurlus: Nasi ulubieńcy 
Filatelistyka tematyczna 

 Zdzisław Romanowicz: Wielcy wokaliści jazzowi i bluesowi 
Dla dociekliwych 

 Julian Auleytner: Adresy przesyłkowe w Dyrekcji Warszawskiej 
Poczt i Telegrafów w 1919 r. 

 Janusz Milewski: Ustereczki, ustereczki 

 Hans Vogels: Sprzedaż nalepek dobroczynnych w urzędach 
pocztowych w Polsce w okresie międzywojennym 

 Bohdan Subocz: Stracone (na razie) nadzieje 

 Lesław Schmutz: Wydanie przedrukowe z 1920 roku dla Górnego 
Śląska - część 1 

 Jerzy Walocha: Nowodruk znaczka Fi 764 z odwróconym 
nadrukiem 

Numizmatyka 

 Tadeusz Kurlus: Moneta - wiadomości numizmatyczne 
Hyde Park 

 Jerzy Walocha: Boże Narodzenie 214 

 Janusz Łojek: Ocena znaczków 
Świat całostek 

 Piotr Pelczar, Miłosz Rzadkosz: Koperta nakładu nieurzędowego w 
zaborze austriackim 

 Piotr Pelczar, Miłosz Rzadkosz: Koperty dla listów przekazowych 
Rozmaitości 

 Jerzy Juras: Poloniki 

 Janusz Bator: Ostatni przewóz poczty z oblężonej Twierdzy 
Przemyśl 

Jerzy Juras: Errare humanum est... 
Ongiś i dziś 

Informacje różne 

Madonny Gliwickie - Najświętsza Maria Panna Wniebowzięta 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" przygotowało 
kolejną beznominałową kartkę pocztową, tym razem z wizerunkiem 
Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej, której ikona znajduje się w 
kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gliwicach-
Łabędach. 

 

Oprócz kartki pocztowej zostanie 
wydany również znaczek 
personalizowany z wizerunkiem 
Najświętszej Marii Panny 
Wniebowziętej. Znaczek będzie 
kasowany datownikiem dziennym UP 
Gliwice 1 z datą bieżącego miesiąca 
(31.03.2015 r.) 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

 
Władysław Gębczyk 

200. rocznica powstania Akademii Górniczej 

W 2016 roku będziemy obchodzić 200. rocznicę powstania pierwszej 
polskiej uczelni technicznej - Akademii Górniczej, którą z inicjatywy 
Stanisława Staszica powołano w Kielcach w 1816 roku. 
Uczelnia znajdowała się w gmachu dawnego pałacu biskupów 
krakowskich. Biskupi sprzedali budynek państwu w 1789 roku i od tego 
czasu mieściły się tam urzędy państwowe, potem gubernialne, a obecnie 
chwały mu nadaje Muzeum Narodowe w Kielcach, którego jest 
własnością. 

 
Z inicjatywy dyrektora muzeum dr. hab. Roberta Kotowskiego i przy 
pomocy Janusza Łojka, prezesa Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego 
Polskiego Związku Filatelistów, Poczta Polska wydała stały datownik 
honorujący planowany jubileusz (UP Kielce 1 - od września 2014 r.), karty 
pocztowe beznominałowe, wspólnie z ZOŚ PZF piękną pamiątkową 
kopertę i ostatnio dwa znaczki personalizowane. 
Pierwszy ze znaczków upamiętnia jubileusz, a drugi - perłę w zbiorach 
kieleckiego muzeum, bardzo znany obraz Józefa Pankiewicza "Portret 
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dziewczynki w czerwonej sukience" (1897 r., olej na płótnie, 77 x 58,5 
cm). Znaczki personalizowane już rozeszły się wśród przyjaciół muzeum 
- filateliści otrzymali (odkupili) po kilkanaście egzemplarzy dla swoich 
przyjaciół i zbieraczy. Walory te (koperta ze znaczkiem i kartka pocztowa 
ze znaczkiem) są możliwe do uzyskania u Janusza Łojka (tel. 668 481 
715), datownik zaś - jak zwykle, w UP Kielce 1 (tel. 41 345 35 83). 
Nota bene filateliści świętokrzyscy już trzy lata temu namówili Pocztę 
Polską na wydanie karty pocztowej beznominałowej popularyzującej 
wspomniany obraz - przy okazji okręgowego finału Ogólnopolskiego 
Konkursu Filatelistycznego dla Młodzieży w 2012 r. 

 
Janusz Łojek 

 
 
 
 

Redakcja: Marek Jedziniak, Wydawca: Marek Jedziniak, email: kzp@kzp.pl. 
Pismo bezpłatne, ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej. Archiwalne 
numery do pobrania na stronie internetowej „Katalog Znaków Pocztowych” 
www.kzp.pl/biuletyn. 

Informacje o nowych znaczkach, datownikach, erkach i pocztach specjalnych 
udostępnia Poczta Polska. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z biuletynu 
możliwe jedynie za zgodą redakcji. 

Kliknij ikonkę obok i odwiedź „Katalog Znaków Pocztowych” na  

https://www.facebook.com/pages/Katalog-Znaków-Pocztowych/505586166149565

