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Znaczki 

Plan emisji znaczków pocztowych na 2018 rok 

2017.03.30. 18:22 
Minister Infrastruktury i Budownictwa Decyzją Nr 9 z dnia 30 marca 2017 
r. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 24) określił roczny plan emisji znaczków 
pocztowych na 2018 rok. 

Lp. Temat 
Liczba 

prezentacji 

Kolejność 
wprowadzania 

do obiegu 

1. Jubileusz biskupstwa w 
Poznaniu (968-2018) 

1 styczeń 

2. 200. rocznica urodzin 
Ernesta Malinowskiego 

1 styczeń 

3. Matka Boża Nauczycielka 
Młodzieży 

1 luty 

4. XXIII Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie PyeongChang 
2018 

1 luty 

5. XII Zimowe Igrzyska 
Paraolimpijskie 
PyeongChang 2018 

1 marzec 

6. Armia Andersa - Szlak 
Nadziei 

2 marzec, 
wrzesień 

7. Historia polskiej fotografii 4 kwiecień 

8. Europa 1 maj 

9. Polski film animowany 21) maj 

10. Odwiedź Polskę 2 czerwiec 

11. Świat oczami młodych 3 czerwiec 

12. Generał Władysław 
Sikorski 

1 lipiec 

13. Polskie produkty 
regionalne 

1 lipiec 

14. Madonny Kresowe 4 sierpień 

15. 100 lat parowozowni w 
Kędzierzynie 

2 sierpień 

16. Chrząszcze 2 wrzesień 

17. Cytaty 2 wrzesień 

18. 100-lecie utworzenia 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego 

1 październik 

19. 460 lat Poczty Polskiej 1 październik 

20. Ludzie kina i teatru 3 październik 

21. Utracone dzieła sztuki 3 październik 

22. Błogosławiony o. Honorat 
Koźmiński 

1 październik 

23. 100-lecie polskiej służby 
zagranicznej 

1 październik 

24. 100. rocznica odzyskania 
przez Polskę 
niepodległości 

8 listopad 

25. Pierwsze dni 
niepodległości 

4 listopad 

26. Wojsko Odrodzonej 
Rzeczypospolitej 

5 listopad 

27. 100. rocznica zakończenia 
I wojny światowej 

1 listopad 

28. 250. rocznica urodzin 
Jędrzeja Śniadeckiego 

1 listopad 

29. 200 lat Ogrodu 
Botanicznego Uniwer-
sytetu Warszawskiego 

1 listopad 

30. 100. rocznica wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego 

1 grudzień 

31. Polskie wzornictwo 
przemysłowe 

2 grudzień 

32. Emisja obiegowa 12 w miarę potrzeb 
eksploatacyjnych 

1) - znaczek w bloku 
Razem: 32 tematy, 76 znaczków pocztowych, w tym: 74 znaczki 
samodzielne i 2 znaczki w bloku 

źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

Całostki 

Wybitni polscy architekci 

31 marca 2017 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): fotografie 
Oskara Hansena i Lecha Tomaszewskiego, 

• na ilustracji: reprodukcję szkiców perspektywicznych 
przedstawiających projekt pawilonu polskiego na Międzynarodowe 
Targi w Izmirze oraz dwa zdjęcia przedstawiające pawilon polski 
eksponowany podczas Międzynarodowych Targów w Izmirze. 

 

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
10.000 sztuk. Projekt: Rafał Małysa. 
Emisji towarzyszy datownik 
okolicznościowy, stosowany w UP 
Warszawa 1. 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2017.04.08. Warszawa 1: Palma, Pisanka, Warszawiak i 
Warszawianka, projekt: projekt: Marcin Branicki 

• 2017.06.03. Poznań 2: 60 lat Klubu "Święty Gabriel", projekt: 
projekt: Marzanna Dąbrowska 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• Cmentarz w Wilejce, numer: 5/Warszawa (kartka dwustronna), 
nakład: 550 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 27 marca 2017 
roku 

• Wielkanoc, numer: 7/Warszawa (kartka dwustronna), nakład: 350 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 30 marca 2017 roku 

Kartka nr 5 dostępna w UP Warszawa 1. Zapraszamy do odwiedzenia 
Białostockiego Jarmarku Wielkanocnego przed Muzeum Podlaskim w 
Białymstoku 2 kwietnia na stoisko Poczty Polskiej. Kartka nr 7 dostępna 
w UP Warszawa 1, UP Białystok 1, UP Lipsk nad Biebrzą i na stoisku. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 22 557 99 03, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 
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Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• 55. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny "Górny 
Śląsk - to nie tylko przemysł" Turek Finał Okręgowy Okręg 
Wielkopolski PZF, numer: 9/Poznań, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 8 kwietnia 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 - Katowice 

• 55 Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny "Górny 
Śląsk - to nie tylko przemysł", numer: 5/Katowice, nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 31 marca 2017 roku 

Sprzedaż kartki nr 5 w UP Sosnowiec 1, Katowice 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach 
(telefon: 504 704 354, e-mail: karolina.kolenda@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Filatelista nr 4/2017 

 
Spis treści numeru kwietniowego: 
Z życia związku 

• Jacek Knopek: Wieczornica historyczna i pokaz filatelistyczny w 
Koszalinie upamiętniające postać generała Władysława Andersa 

• Józef Woźnicka: "Piekary 2016" - wystawa z okazji 50-lecia Koła nr 
29 w Piekarach Śląskich 

• Andrzej Żarczyński: Wystawa Filatelistyczna "Łódź i wybitne 
osobistości z nią związane na znakach pocztowych (ze zbioru 
Stanisława Walischa)" 

• Janusz Wach: Zaszczytne wyróżnienie naszego filatelisty - 
Ryszarda Kuśmiderskiego 

Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Ptaki Antarktyki - cz. 4 

• Marian Wawrzynkowski: Dobijanie zła - cz. 1 
Badania filatelistyczne 

• Mirosław Miętus, Julian Auleytner: Wstrzymana, przekierowana i 
zawrócona korespondencja z Wielkopolski, do Wielkopolski i 
tranzytowa w 1919 roku (cz. 1) 

• Wiesław Orzyłowski: Znaczki opłaty jako lokalne znaczki dopłaty w 
latach dziewięćdziesiątych XX w. 

• Adam Kielbasa-Schoeni: O perforowaniu ramkowym "otwartym" i 
"zamkniętym" 

• Stanisław Chabros: Cenzura w obozach internowania Legionistów 
Polskich z lat 1917-1919 

• Danuta Jabłońska: Makulatura znaczka Fi 623 

• Agnieszka Magiera: Złota Legia 

• Agnieszka Magiera: Ryngrafy z przesuniętym suchym tłoczeniem 
Z teki eksperta 

• Stefan Petriuk: Poczta Miejska w Częstochowie Stadtpost 
Czenstochau 1915-1918 - cz. 3 

• Janusz Berbeka: Poszukajmy nowej odmiany Elbląga (Fi 732) z 
1954 r. 

Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik: Filatelistyczne zwierzenia - część 3. Kilkanaście lat 
później 

Nowości 

• Stefan Petriuk: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

• Leon Kolosow-Rybczyński: Poloniki białoruskiej poczty 

• Adam Szuler: Co, gdzie, kiedy? 

• Krzysztof Lachowicz: Rok Tadeusza Kościuszki - pocztowo 

• Adam Szuler, Andrzej Laskowski: Nowości zagraniczne 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 
Z żałobnej karty 

• Stanisław Firkowski 
Ciekawostki i rozrywka 

• Bohdan Subocz: Pierwszy zbieracz znaczków 

• Adam Staroń: Krzyżówka 
 

Informacje różne 

Filatelistyczny powrót do czasu letniego w Jarocinie 

W każdy ostatni weekend marca musimy się mierzyć ze skracaniem snu. 
Zgodnie z tegorocznym kalendarzem ma to miejsce w nocy z soboty 25. 
na niedzielę 26. marca. O godzinie drugiej należało przesunąć nasze 
zegarki na trzecią rano. 
O tym dość uciążliwym obowiązku, postanowili przypomnieć członkowie 
Koła Polskiego Związku Filatelistów w Witaszycach (Okręg Kaliski PZF). 
Miłośnicy znaczka zaproponowali oryginalną emisję kolekcjonerską, na 
którą złożyły się: datownik okolicznościowy ze stałą datą, kartki pocztowe 
bez znaku opłaty oraz dwa rodzaje walorów typu "MójZNACZEK". 
Wspólnym motywem dla wymienionych znaków pocztowych są 
słoneczne czasomierze. Motyw graficzny okazjonalnego stempla 
przedstawia rysunek najbliższej nam gwiazdy oraz zegarów: 
słonecznego i mechanicznego z zaznaczonym na tarczach podziałem 
godzinowym, odpowiednio cyframi rzymskimi i arabskimi. Całość 
uzupełnia napis "POWRÓT DO CZASU LETNIEGO 25.03.2017 Jarocin 
Poznański 1. Jest to projekt Adama Szulera. Z kolei korespondentki 
przedstawiają jarocińskie zegary słoneczne. Na pierwszej z nich 
umieszczono fotografię czasomierza znajdującego się na murach 
kościoła p.w. Św. Marcina w Jarocinie. Oprócz cyferblatu z datą 1910 
posiada on również ciekawą, łacińską sentencję UMBRA TRANSIT LUX 
MANET [ciemność przemija, światłość zostaje]. Druga 
"beznominałówka" prezentuje zdjęcie chronometru z pałacu 
Radolińskich w Jarocinie. Powyżej jego tarczy możemy odczytać 
maksymę (po łacinie), która brzmi: SINE SOLE SILEO tzn. bez słońca 
milczę. Uwagę zwraca zdobiona wskazówka z herbem właścicieli 
"Leszczyc". Ponadto na obydwu kartkach pocztowych widoczny jest 
napis "Powrót do czasu letniego 25.03.2017". Projektantami 
opisywanych walorów są Adam Szuler i Tomasz Gąsłowski. 
Wykorzystano zdjęcia zrobione przez Marcina Bartczaka. Nakład 
korespondentek wynosi po 200 sztuk każdej. Pojawiły się one w 
sprzedaży 10. marca 2017 roku. Posiadają sygnaturę Nr 1/Poznań III 
2017 i Nr 2/Poznań 2017. 
Filateliści z Witaszyc zadbali również o niezbędną w tym przypadku 
promocję prezentowanej emisji. Z odpowiednim wyprzedzeniem w 
miejscowych placówkach pocztowych pojawiły się plakaty informujące o 
filatelistycznym przedsięwzięciu związanym ze zmianą czasu. 
Przygotowano też obszerną notatkę, którą przesłano na adres redakcji 
"Gazety Jarocińskiej". Stosowna informacja ukazała się w wymienionym 
tygodniku lokalnym 21. marca 2017. Ponadto dzięki życzliwości Pani 
Naczelnik UP Jarocin Poznański 1 w czytelni Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Jarocin (Ratusz, parter) w sobotę 25. marca 2017 w godzinach 
10:00 - 12:30 uruchomione zostało stoisko pocztowe. Każda osoba, która 
dotarła tego dnia na jarociński Rynek miała szansę zaopatrzyć się w 
pamiątkowe wydawnictwa. Dodatkową atrakcją "filatelistycznego 
kramiku" była możliwość zakupu walorów typu "MójZNACZEK" z 
wizerunkiem naściennych jarocińskich zegarów słonecznych. Na tę 
okazję przygotowano 16 arkuszy czyli 144 takich znaczków. Na 
osiemdziesięciu znajdziemy fotografię czasomierza z kościoła p.w. Św. 
Marcina, na pozostałych 64. zdjęcie fragmentu elewacji pałacu 
Radolińskich, na której widnieje zegar. Celem uzupełnienia warto dodać, 
że produkt pod nazwą "MójZNACZEK" to indywidualnie zamawiane 
walory. Są one drukowane w numerowanych arkusikach zawierających 
po 9 walorów (układ 3 x 3). Można je traktować jako przedmioty 
kolekcjonerskie. Ponadto mogą one służyć do ofrankowania 
ekonomicznych kartek pocztowych i listów w pierwszym przedziale 
wagowym, gabarytu A. Są zatem pełnoprawnym znakiem opłaty 
pocztowej honorowanym przez Pocztę Polską S.A. Na stoisku 
zachęcano do wysyłania pozdrowień z Jarocina na przygotowanej przez 
pocztowców i witaszyckich filatelistów korespondentkach z 
wykorzystaniem okolicznościowych znaczków. Taka przesyłka, 
ostemplowana ozdobnym datownikiem, sprawia bowiem radość 
każdemu adresatowi o kolekcjonerskim zacięciu. Osoby, które z różnych 
powodów nie nabyły tego dnia opisywanych walorów, informujemy, że 
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będzie je można również zakupić w Urzędzie Pocztowym nr 1 w Jarocinie 
(kod pocztowy 63-200) przy Al. Niepodległości 13, sprzedaż prowadzona 
do wyczerpania nakładu. Okolicznościowy datownik będzie stosowany 
do 21. kwietnia 2017. 

 
Tomasz Gąsłowski 

Kościoły Drewniane Ziemi Gliwickiej - Kościół pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Sierakowicach 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Kościoły drewniane Ziemi Gliwickiej". 
Prezentuje ona kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z Sierakowic 
k/Gliwic. 

 
Kościół został zbudowany w 1675 roku. Budowniczym świątyni był cieśla 
Joseph Jozek. Kościół jest orientowany, drewniany typu śląskiego, 
wybudowany w konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej. Nawa 
na rzucie wydłużonego prostokąta, prezbiterium węższe, wydłużone, 
zamknięte trójbocznie. Do prezbiterium po stronie północnej przylega 
prostokątna zakrystia, poprzedzona przedsionkiem. Od zachodu 
dostawiona jest wieża na rzucie kwadratu, z kruchtą w przyziemiu. Dach 
nad nawą wysoki, dwuspadowy, z wieżyczką na sygnaturkę; nad 
prezbiterium dach wielospadowy. Wieża nakryta dachem namiotowym, 
ośmiobocznym. Ściany kościoła pobite gontem. W części zachodniej 
nawy znajduje się chór muzyczny wsparty na 6 słupach. 

 

W 2001 r. odkryto we wnętrzu całego 
kościoła zamalowane polichromie 
figuralne z XVII wieku. Dekorację 
malarską całkowicie odkryto spod 
przemalowań oraz poddano konserwacji. 
Polichromie wykonane są w technice 
tłustej tempery, bezpośrednio na drewnie. 
Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany 
również znaczek personalizowany. 
Znaczek będzie kasowany datownikiem 
dziennym z datą bieżącego miesiąca 
(kwiecień). 

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

Władysław Gębczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

