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Od 1 lutego można głosować w LVII 
Plebiscycie na najładniejsze znaczki i 
kartki pocztowe wydane przez Pocztę 
Polską w 2016 roku. Zasady głosowania, 
regulamin i formularz głosowania są, jak co 
roku, dostępne na stronie 
www.kzp.pl/plebiscyt. Aby zagłosować 
należy wybrać jedną emisję znaczków i 
jedną emisję kartek oraz podać swój adres 
e-mail. Wśród głosujących zostaną 
rozlosowane upominki filatelistyczne. 
Proszę o rozpropagowanie plebiscytu 
wśród znajomych i zachęcanie do 
głosowania. 

 

Znaczki 

Rok Tadeusza Kościuszki 

4 lutego 2017 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 3,20 
zł, na którym przedstawiono podobiznę Tadeusza Kościuszki - portret 
nieznanego artysty, w tle umieszczono fragment obrazu "Bitwa pod 
Racławicami" Aleksandra Orłowskiego, oba pochodzące ze zbiorów 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 

  

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,20 zł 
nakład: 160 000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 16 znaczków (4x4) 
data obiegu: 4 lutego 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

 2017.02.14. Warszawa 1: Zakochaj się w Warszawie 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

 Chełmno Miasto Zakochanych, numer: 1/Bydgoszcz, nakład: 300 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 lutego 2017 roku 

 Chełmno Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z relikwią św. 
Walentego, numer: 2/Bydgoszcz (kartka dwustronna), nakład: 300 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 lutego 2017 roku 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

 Powrót do czasu letniego zegar słoneczny z Kościoła pw. św. 
Marcina w Jarocinie, numer: 1/Poznań, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 10 marca 2017 roku 

 Powrót do czasu letniego zegar słoneczny z Pałacu 
Radolińskich w Jarocinie, numer: 2/Poznań, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 10 marca 2017 roku 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 61 869 70 62, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Wrocław 

 2017 Rok Tadeusza Kościuszki, numer: 1/Wrocław, nakład: 300 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 4 lutego 2017 roku 

Kartki nr 1 będzie można kupić w dniu wprowadzenia do obrotu na 
stoisku w Panoramie Racławickiej we Wrocławiu, czynnym w godz. 
09:30-14:00 oraz w kolejnych dniach w UP Wrocław 1. 

https://www.kzp.pl/plebiscyt/
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Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
(telefon: 71 347 29 18, e-mail: joanna.rupnicka@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

W Tatry... filatelistycznie? 

W 58. numerze kwartalnika "Tatry" ukazał się artykuł Jana Swadźby o 
Tatrach na znaczkach i kartkach pocztowych. 
W artykule autor - miłośnik Tatr, filatelista (a także licealny nauczyciel 
matematyki niżej podpisanego) - zabiera czytelnika na wędrówkę po 
najwyższych górach Polski i Słowacji, bogato ilustrując ją znaczkami i 
kartkami pocztowymi. Na blisko 60 znakach pocztowych pokazano nie 
tylko same góry, ale także ich florę, faunę oraz kulturę związaną z 
Tatrami. 
Artykuł jest bardzo dobrym przykładem promocji naszego hobby w prasie 
niefilatelistycznej. Numer kwartalnika, datowany na jesień 2016 r., 
powinien być jeszcze dostępny w salonach sprzedaży prasy. 

Marek Jedziniak 

Madonny Ziemi Gliwickiej - Matka Boża Różańcowa z Rzeczyc 

 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" rozpoczyna w 
bieżącym roku emisję kartek pocztowych poświęconych Madonnom 
Ziemi Gliwickiej. Chcemy w ten sposób zaprezentować rożne 
przedstawienia wizerunku Matki Bożej znajdujące się w kościołach 
miejscowości leżących w okolicach Gliwic. Serię rozpoczynamy 
przedstawieniem ikony Matki Bożej Różańcowej z kościoła pw. Matki 
Bożej Różańcowej z Rzeczyc k/ Gliwic. 

 

Obraz na płótnie przedstawiający 
patronkę kościoła - Matkę Boską 
Różańcową z Dzieciątkiem na ręku 
stanowi główny komponent wystroju 
prezbiterium. Wizerunek ten przemawia 
do odbiorcy intensywnością barw, przede 
wszystkim czerwonych i niebieskich szat 
Matki Bożej, grą świateł, eksponujących 
delikatnie oblicza przedstawionych 
postaci, jak i realizmem ich wyrazu. 
Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany 
również znaczek personalizowany z 
wizerunkiem Matki Bożej. Znaczek będzie 
kasowany datownikiem dziennym UP 
Rudziniec z datą bieżącego miesiąca. 

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

Władysław Gębczyk 

Kościoły Drewniane Ziemi Gliwickiej - Kościół pw. św. Jerzego w 
Gliwicach-Ostropie 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Kościoły drewniane Ziemi Gliwickiej". 
Prezentuje ona kościół pw. św. Jerzego w Gliwicach - Ostropie. 
 

 
 

Pierwszy kościół w Ostropie wybudowany został prawdopodobnie w 
1340 r. spalony w czasie wojen husyckich. Około 1640 r. został 
podpalony przez Szwedów. Z pożaru ocaleć miało prezbiterium oraz 
drewniana wieża (datowana na ok. 1544 rok). Do odbudowy nawy 
przystąpiono najwcześniej w 1665 roku, zatem prawdopodobnie nawa 
kościoła pochodzi z 1667, jak pokazuje rok wyryty nad południowym 
portalem. Kościół jest orientowany. Posiada drewnianą nawę główną 
konstrukcji zrębowej na ceglanej podmurówce oraz wieżę i kruchtę 
konstrukcji słupowej. Został konsekrowany 15 września 1719 r. przez 
wrocławskiego biskupa pomocniczego Eliasza von Sommerfelda, W 
1807 erygowano w Ostropie parafię. 

 

Świątynia nie jest używana od 1927 roku 
ze względu na wybudowanie (w latach 
1925-1927) w jej sąsiedztwie nowego, 
murowanego kościoła pw. Ducha 
Świętego, który przejął funkcję kościoła 
parafialnego. Część wyposażenia kościoła 
św. Jerzego została przeniesiona do 
nowego kościoła. 
Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany 
również znaczek personalizowany. 
Znaczek będzie kasowany datownikiem 
dziennym z datą bieżącego miesiąca (luty 
2017). 

Władysław Gębczyk 
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Cyfryzacja literatury filatelistycznej - Quo vadis? 

Z początkiem października ub. roku każdy z odwiedzających stronę i-KF-
u zauważył istotne zmiany w zakresie Cyfrowej biblioteki literatury 
filatelistycznej. 
Każdy z użytkowników uzyskał dostęp do sporej grupy literatury 
filatelistycznej w wersji cyfrowej (pliki pdf). Istotnie powiększone zostały 
zasoby w dziale czasopism, ale także pojawiły się nowe pozycje w grupie 
wydawnictw zwartych. Do dnia dzisiejszego każdy ma niczym 
nieograniczony dostęp do następujących czasopism 

 Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego 

 Filatelista 

 Filatelista Biuletyn 

 Filatelista Kaliski 

 Filatelista Południowej Wielkopolski 

 Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny 

 Pionier Filatelistyczny 

 Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne 

 Przegląd Filatelistyczny Fischera 

 Świat Erek 

 Znaki Polecenia 
Ponadto, w ramach biblioteki dołączyliśmy spisy treści następujących 
czasopism: 

 Filatelista Biuletyn 

 Filatelista Kaliski 

 Filatelista Południowej Wielkopolski 

 Filatelistyka Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny 

 Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne 

 Przegląd Filatelistyczny Fischera 

 Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review) 

 Świat Erek 

 Znaki Polecenia 
Na podstawie utworzonej w oparciu o spisy treści bazy powstał indeks 
autorów, utworzono linki pomiędzy indeksem autorów a Słownikiem 
Biograficznym Filatelistów Polskich oraz udostępniono podstawową 
funkcję przeszukiwania powstałej bazy, wg nazwiska autora. 
Stan obecny został osiągnięty dzięki zaangażowaniu kilku członków 
i-KF, współpracy z Klubem Zainteresowań Znaki Polecenia, pomocy 
kilku filatelistów spoza i-KF-u i bezinteresownej pomocy 
sympatyków filatelistyki niebędących w Związku. 
Od chwili udostępnia zasobów cyfrowych skorzystało z Cyfrowej 
biblioteki kilkuset użytkowników. To cieszy i potwierdza potrzebę 
realizacji projektów takich, jak Cyfrowa biblioteka literatury 
filatelistycznej! 
Dla niektórych jednak to ciągle za mało, baza i biblioteka ciągle nie 
satysfakcjonują tych osób, czego nie omieszkały zakomunikować. 
Niestety, pomimo, że Związek liczy kilka tysięcy członków, w tym wielu 
posiadających własne, unikalne zasoby biblioteczne, dysponujących 
odpowiednim sprzętem i czasem, brak jest wyraźnych sygnałów o chęci 
zaangażowania się w realizacje naszego wspólnego celu, Cyfrowej 
biblioteki literatury filatelistycznej. W kilku wypadkach deklaracje 
pozostały jedynie pustymi słowami nawet, jeśli deklarowano niewiele. 
Jak każdy z użytkowników zauważył, w przypadku niektórych z 
udostępnianych czasopism występują barki pojedynczych numerów, 
brakuje spisów treści dla niektórych czasopism, pomimo, że są spisy 
treści niektórych czasopism brakuje plików cyfrowych dwóch z nich (w 
jednym przypadku z powodów prawnych nie jest możliwe ich 
udostępnienie) a także brakuje kilku przydatnych funkcji wyszukiwania w 
bazie artykułów jak np. wg tematu (inaczej słowa kluczowego, tzw. tag-
u). 
Oczywiście prace nad dalszym rozwojem Cyfrowej biblioteki 
literatury filatelistycznej są prowadzone, ale ich tempo i zakres 
zależą przede wszystkich od nas samych, naszego zaangażowania, 
naszych zasobów i możliwości. 
W tej chwili cyfryzujemy następujące czasopisma: 

 Filatelista Polski 1919-1922 

 Filatelista Polski 1948-1950 

 Ikaros 
Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review) 1948-1950 
Prowadzone są także prace nad wykonaniem spisu treści wspomnianych 
czasopism. Wówczas możliwa będzie aktualizacja bazy zawierającej 
spisy treści i poszerzenie indeksu autorów. 
Ciągle poszukujemy w wersji cyfrowej, nawet w formie pojedynczych 
stron zachowanych jako pliki graficzne np .jpg, następujące numery 
Filatelisty Kaliskiego: 

 Filatelista Kaliski - 2009 nr 1-4 (101-104) 

 Filatelista Kaliski - 2008 nr 3-4 (99-100) 

 Filatelista Kaliski - 2006 nr 1-2 (89-90) 
Jednak, nawet, jeśli ktoś miałby brakujące nam zeszyty tylko w wersji 
papierowej a mógłby je nam wypożyczyć to po zeskanowaniu 
odesłalibyśmy je do właściciela. 

Poszukujemy także pojedynczych zeszytów czasopism, które w tej chwili 
digitalizujemy. Chcącym pomóc możemy przesłać listę poszukiwanych 
braków. To samo dotyczy innych czasopism, których jeszcze nie 
posiadamy w zasobach. Jeśli macie ten materiał w wersji cyfrowej i 
bylibyście skłonni udostępnić go całej społeczności filatelistycznej dajcie 
nam znać. Dzięki temu nie będziemy już poszukiwać tego materiału, 
pracować nad jego cyfryzacją. 
Poszukujemy chętnych do tworzenia spisów treści tych czasopism, dla 
których spisy jeszcze nie powstały. Prześlemy Wam strukturę pliku. 
Nadal brakuje spisu treści dla Filatelisty, naszego związkowego 
czasopisma ukazującego się od ponad 60-lat. Dziwne, że mało kto 
poczuwa się do działania w tym zakresie. A przecież to podstawowe 
kompendium wiedzy z zakresu polskiej filatelistyki. Zwracam się 
tutaj z apelem do wszystkich Filatelistów, a przede wszystkich do 
Zarządów Okręgów, których jest w Związku wg jednych za dużo a 
wg wielu jest ich za mało, zaangażujcie się w ten proces. Do końca 
2016 roku wydano 1094 zeszyty Filatelisty. Oznacza to, że 
statystycznie na okręg (z wyłączeniem Okręgu Pomorskiego) 
przypada niecałe 48 zeszytów. Na podstawie doświadczenia z 
tworzeniem spisów treści innych czasopism mogę powiedzieć, że 
średnio 24 minut są potrzebne, aby utworzyć spis pojedynczego 
zeszytu i go potem zweryfikować. Tym samym, gdyby każdy okręg 
zadeklarował przepracowanie 1141 minut, czyli 47 godzin i 34 minut, 
na rzecz utworzenia spisu treści, takowy powstałby w niecałe 6 dni 
roboczych. A przecież okręgi nasze są potrzebne, ich władze na 
każdy kroku deklarują działanie na rzecz PZF. Zatem pokażmy siłę 
w działaniu na rzecz wspólnego dobra zamiast pokazywania siły 
oporu. 
W proces ten powinna być również włączona redakcja Filatelisty, która 
powinna systematycznie, co miesiąc aktualizować spis treści. W 
przeciwnym wypadku baza odnośnie Filatelisty bardzo szybko będzie 
nieaktualna. 
Poszukujemy też chętnych, którzy otagują poszczególne pozycje będące 
już w bazie danych poprzez dodanie do każdego opublikowanego 
artykuły kilku słów kluczowych, umożliwiających szybkie przeszukiwanie 
bazy. Nie ukrywam, że do tego zadania potrzebni są bardzo 
doświadczeni filateliści. 
Apel kierujemy do wszystkich filatelistów zainteresowanych 
rozwojem Cyfrowej biblioteki literatury filatelistycznej. Jeśli chcecie 
się włączyć w proces jej tworzenia i rozwoju skontaktujcie się z 
nami pisząc nas adres i-KF-u i.kolo.pzf@gmail.com lub 
mmietus@gmail.com 

Mirosław Miętus 

Konkurs na projekt kartki pocztowej o tematyce rowerowej 

Koło Polskiego Związku Filatelistów Nr 4 w Oleśnicy wspólnie z Klubem 
Zainteresowań PZF "Olesnicoviana" i klubem rowerowym "Oleśnica Bajk 
Stajl" ogłaszają konkurs na projekt kartki pocztowej o tematyce 
rowerowej. Patronat nad nim objął medalista olimpijski, mistrza świata i 
wielokrotny mistrz Polski w kolarstwie - Ryszard Szurkowski oraz wójt 
Gminy Oleśnica - Marcin Kasina. 
Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 20 marca na adres podany 
w regulaminie. Wszystkie pozostałe szczegóły dotyczące konkursu są 
również w nim zawarte. Najlepsza praca która otrzyma tytuł Grand Prix 
zostanie wydana w formie kartki przez Pocztę Polską we Wrocławiu. 
Przewidziano także ciekawe nagrody dla pozostałych wyróżnionych prac 
z miejsc I-III i ew. innych wyróżnionych uczestników. 
W maju odbędzie się wernisaż filatelistyczny "Wyścig Pokoju" wraz z 
pokonkursową wystawą prac. Będzie także zorganizowana poczta 
rowerowa na trasie Oleśnica - Twardogóra. 

 
Materiały dodatkowe: 

 Regulamin konkursu 
Adam Szuler 

https://graf.kzp.pl/newsy/n4/n4691p03.pdf


Biuletyn Filatelistyczny 

4 

Wydawnictwa 

Filatelista nr 2/2017 

Spis treści numeru lutowego: 
Z życia związku 

 Lech Woźny: Pracowity grudzień leszczyńskich filatelistów 

 Henryk Dembski: Spotkanie wigilijne w Ostrzeszowie 

 Czesław Piechocki: Inicjatywa filatelistów ze Żnina 

 Czesław Piechocki: Wspólna emisja z okazji 450. rocznicy urodzin 
Jana Jesseniusa 

 Adam Szuler: Spotkanie filatelistów z pocztowcami w Regionie Sieci 
we Wrocławiu 

Kalejdoskop filatelistyczny 

 Elżbieta i Andrzej Szostakowie: "Bo piękno na to jest, by 
zachwycało" 

 Andrzej Dudek: Znaczki personalizowane i spersonalizowane 
Poczty Polskiej wydane dla odbiorców z powiatu gostyńskiego do 
2017 roku 

 Marian Wawrzynkowski: Trudne drogi do Bałtyku (cz. 2) 
Młody Filatelista na tropie 

 Wiesław Osuchowicz: 80 lat baśni na znaczkach pocztowych 

 Henryk Dembski: Świąteczna Poczta Szkolna 

 Henryk Dembski: Wigilia w Mikstacie 
Badania filatelistyczne 

 Ryszard Zienkiewicz: Prowizoryczne stemple nadawcze pruskich 
poczmistrzów 

 Ryszard Grosz: Koperta listu wysłanego z Agencji Pocztowej okrętu 
Polskiej Marynarki Wojennej ORP "Burza" 

 Agnieszka Magiera: Makulatura - do wtórnego wykorzystania 

 Piotr Turek: Usterki na znaczkach 

 Danuta Jabłońska: Blok Fi. 257 bez numeru 
Z teki eksperta 

 Stefan Petriuk: Cesarsko-Niemiecka Administracja Pocztowa i 
Telegraficzna w Generalnej Guberni Warszawskiej oraz Poczta 
Miejska Miasta Częstochowy 1915-1918 - cz. 1 

 Jerzy Walocha, Otto Geisselbrecht, Henryk Monkos: 
Niekatalogowane do tej pory stemple cenzury wojennej z orzełkiem 
oraz okrągłe - 1944-1946 (cz. 2) 

Aktualności 

 Komunikat Zarządu Kolegium Ekspertów PZF 

 Lista Ekspertów PZF 

 Marian Wawrzynkowski: Łaciata filatelistyka 

 Stefan Petriuk: Fundacje działające na rzecz współpracy polsko-
niemieckiej 

Rubryka Janika 

 Zygmunt Janik: Zwierzenia filatelistyczne z dydaktycznymi 
morałami kolekcjonerskimi (cz. 1) 

Nowości 

 Adam Szuler, Andrzej Laskowski: Nowości zagraniczne 

 Marek Jedziniak: Nowości polskie 

 Adam Szuler: Co, gdzie, kiedy? 
Z żałobnej karty 

 Marian Rawiński 
Ciekawostki i rozrywka 

 Bohdan Subocz: Poczta na biegunie północnym 

 Adam Staroń: Krzyżówka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

