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Całostki 

600-lecie prymasostwa w Polsce 

22 kwietnia 2017 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): Bazylikę 
prymasowską w Gnieźnie, 

• na ilustracji: grafikę przedstawiającą pierwszego Prymasa polski, 
arcybiskupa Mikołaja Trąbę, z katalogu Jana Długosza, ze zbiorów 
Biblioteki Narodowej w Warszawie. 

 

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
12.000 sztuk. Projekt: Robert Kostera. 
Emisji towarzyszy datownik 
okolicznościowy, stosowany w UP 
Gniezno 1. 

źródło: Poczta Polska 

 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2017.05.20. Sławno 1: Sławno 700 
lat, projekt: Dariusz Janowski 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin 

• Sławno 700 lat, numer: 1/Szczecin, nakład: 800 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 12 maja 2017 roku 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 91 440 11 89, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• 10 lat Koła Filatelistycznego w Szkole Podstawowej nr 2 om. 
Stanisława Staszica w Końskich, numer: 3/Lublin, nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 7 kwietnia 2017 roku 

Do kartki nr 3 na zlecenie szkoły był wydany "Mój znaczek". 

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków 

• 130-lecie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w 
Wadowicach, numer: 3/Kraków, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 18 kwietnia 2017 roku 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie 
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Biuletyn Klubu TEMATICA – nr 18/2017 

Spis treści 

• Marek Zbierski: Wracamy do codziennej pracy 

• Drodzy czytelnicy, członkowie Klubu TEMATICA 

• Kronika towarzyska: Nasza aktywność i sukcesy, Nowi członkowie 
Klubu TEMATICA 

• Wodny znak znaku pocztowego – element eksponatu 
tematycznego: Ludwik K. Malendowicz: Cyfry i liczby, czyli 
podstawy matematyki 

• Eksponaty Mistrzów: Ryszard Prange: Matematyka, nauka między 
teorią a zastosowaniem (Joachim Maas) 

• Ryszard Prange : Kryterium oceniania (6) 
– Wiedza tematyczna 

• Jacek Wierzbicki : Błędy projektantów – 
brak wiedzy czy ignorancja, niedbalstwo i 
pośpiech? 

• Marek Zbierski: Materiał filatelistyczny z 
zasobów archiwalnych (2) 

• Ostatnio kupiłem ...: Ryszard Prange: 
Ozyrys – egipski bóg wina (10), Leszek 

Bednarek: Karta identyfikacyjna maszyny frankującej (11), 
Wojciech Wojtyra: Szkice pierwszego etapu produkcji i projekt 
znaczka z marlinem błękitnym (12), Wojciech Wojtyra: Reklamowa 
koperta Mulredy’ego i list z dwoma piórkami (13) 

• Walory niewłaściwe (2): Sławomir Bem: Konieczne trzy w jednym – 
karty maksimum 

• Walory niewłaściwe (3): Marek Zbierski: Co możemy sobie darować 
w eksponacie tematycznym? 

• Zygmunt Janik Mit – tradycja – realizm filatelistyczny 
Marek Zbierski 

Informacje różne 

Filatelistyczna opowieść o 
Wielkanocy 

31 marca br. w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Kępnie 
otwarto wystawę filatelistyczną 
niekonkursową pt. 
"Filatelistyczna opowieść o 
Wielkanocy".  

Na wystawie przedstawiono walory filatelistyczne polskie i zagraniczne o 
tematyce wielkanocnej, pokazujące jak na przełomie kilkudziesięciu lat 
zmieniały się świąteczne kartki pocztowe. W latach 60-tych XX wieku 
były to głównie kartki biało-czarne, później stopniowo nabierały kolorów i 
zmieniały kształty. Ekspozycja pozwala również prześledzić, jak rodził się 
zwyczaj ozdabiania grafiką okolicznościowych kopert, w których 
przesyłane były życzenia świąteczne. 
Przedstawiono również wszystkie wydania znaczków polskich związane 
z tym tematem na kopertach FDC oraz na kilku arkuszach z tymi 
znaczkami. Bardziej atrakcyjnie prezentują się wydania znaczków 
zagranicznych, na których przedstawione są obrazy wielkich mistrzów, 
ze szczególnym uwzględnieniem stacji Drogi Krzyżowej. 
Jest to kolejna wystawa przygotowana przez Edwarda Stankowiaka-
prezesa Koła PZF w Kępnie. W otwarciu wystawy uczestniczyli 
członkowie Polskiego Związku Filatelistów Koła w Kępnie im. T. P. 
Potworowskiego. W Tygodniku Kępińskim nr 14(1218) ukazała się 
informacja o wystawie. 
Wystawa dostępna jest w bibliotece powiatowej w godzinach od 9.00-
17.00 do 21 kwietnia. 

Henryk Dembski 
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