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Znaczki 

 

Pamiętamy 10.04.2010 

10 kwietnia 2017 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 5 zł, na 
którym przedstawiono podobizny Marii i 
Lecha Kaczyńskich. 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Andrzej Gosik 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5 zł 
nakład: 100 000 sztuk 
technika druku: offset i suche tłoczenie 
format znaczka: 51 x 79 mm 
format bloku: 98 x 154 mm 
papier: fluorescencyjny 
data obiegu: 10 kwietnia 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

Ludwik Zamenhof - twórca języka esperanto 

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

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): podobiznę 
Ludwika Zamenhofa, 

• na ilustracji: stronę tytułową podręcznika z 1887 r. do nauki języka 
esperanto autorstwa Ludwika Zamenhofa. 

 
Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 10.000 sztuk. Projekt: Robert 
Kostera. 
Emisji towarzyszą datowniki okolicznościowe, stosowane w UP 
Białystok 1, Słupsk 12. 

 
źródło: Poczta Polska 

Poczty specjalne 

Regulamin Pieszej Poczty Specjalnej z okazji 600-lecia nadania 
Serockowi praw miejskich 

1. Organizatorami "Pieszej Poczty Specjalnej" są: 

• Region Sieci w Warszawie Województwo, 

• Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Warszawie. 

2. Piesza Poczta Specjalna z okazji obchodów 600-lecia nadania 
Serockowi praw miejskich , zostanie zorganizowana w dniu 27 maja 
2017 r. Przeniesienie przesyłek nastąpi na trasie: Stoisko Poczty 
Polskiej - Urząd Pocztowy Serock. 

3. Do przeniesienia Pieszą Pocztą Specjalną zostaną dopuszczone 
listy oraz kartki pocztowe, priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i 
zagraniczne, nierejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z 
obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym 
i zagranicznym. 

4. Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pieszą Pocztą 
Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem 
należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do 
dnia 22.05.2017 r. na adres: Urząd Pocztowy Serock, ul. Rynek, 05-
140 Serock z dopiskiem na kopercie: "Piesza Poczta Specjalna". 
Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pieszą Pocztą 
Specjalną" będą również przyjmowane w dniu 27.05.2017 r. na 
stoisku pocztowym zorganizowanym na Rynku w Serocku w trakcie 
uroczystości. 

5. Przesyłki dopuszczone do przeniesienia "Pieszą Pocztą Specjalną" 
zostaną w Urzędzie Pocztowym Serock ostemplowane 
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datownikiem okolicznościowym z hasłem: "600-lecie nadania 
Serockowi praw miejskich". 

6. Przesyłki przygotowane do przeniesienia "Pieszą Pocztą 
Specjalną" Urząd Pocztowy Serock przekaże upoważnionej osobie 
w celu przeniesienia na wyznaczonej trasie poczty specjalnej 
(Pocztylion w stroju z 1854 roku). 

7. Po przeniesieniu "Pieszą Pocztą Specjalną" przesyłki zostaną 
przekazane przez upoważnioną osobę do Urzędu Pocztowego 
Serock, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem dziennym oraz 
dodatkowym stemplem "600-lecie nadania Serockowi praw 
miejskich przeniesiono w Korowodzie do UP Serock". Następnie 
przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami pocztowymi. 

8. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pieszą Pocztą 
Specjalną" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Warszawie i Region Sieci Warszawa Województwo. 

9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 14 kwietnia 2017 roku. 

*Nadawca przyjmuje do wiadomości, że nadaje przesyłki 
nierejestrowane na własne ryzyko ze względu na brak możliwości 
żądania odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przesyłki 
nierejestrowanej. Prawo Pocztowe art. 58 pkt. 1. "Z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania powszechnej usługi pocztowej przysługuje 
odszkodowanie za utratę przesyłki poleconej, paczki pocztowej, przesyłki 
z zadeklarowana wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z 
zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej" 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Łódź 

• 95 Lat Linii Tramwajowej Łódź - Ozorków, numer: 10/Łódź, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 kwietnia 2017 
roku 

Sprzedaż kartki nr 10 w: UP Łódź 1, UP Łódź 4, UP Zgierz 1, UP 
Ozorków 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi 
(telefon: 502 501 216, e-mail: michal.jaborski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• Maria i kwiaty, numer: 8/Warszawa, nakład: 560 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 10 kwietnia 2017 roku 

Kartka nr 8 do nabycia w UP Warszawa 1 i Warszawa 40. Kartka będzie 
towarzyszyć Wystawie przygotowanej przez Muzeum Marii 
Skłodowskiej-Curie w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie, 
zaplanowane otwarcie na 27 maja 2017r. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 22 557 99 03, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• 3. rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II, numer: 9/Bydgoszcz, 
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 25 kwietnia 
2017 roku 

• 130. rocznica powstania Języka Esperanto, numer: 
10/Bydgoszcz, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
21 kwietnia 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 - Wrocław 

• Koronacja Obrazu Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia 
Chorych, numer: 5/Wrocław, nakład: 700 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 5 maja 2017 roku 

• XIX Wrocławska Krajowa Wystawa Kolekcjonerska Wrocław 
2017, numer: 6/Wrocław, nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 5 maja 2017 roku 

• 175 lat kolei Wrocław-Oława 1842-2017, numer: 7/Wrocław, 
nakład: 700 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 5 maja 2017 
roku 

• 70. Spotkanie OKZ PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta A. 
Malinowskiego, numer: 8/Wrocław, nakład: 550 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 5 maja 2017 roku 

• 500 lat Reformacji Wrocław Europejskie Miasto Reformacji, 
numer: 9/Wrocław, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 5 maja 2017 roku 

Kartki nr 5-9 będzie można kupić w sklepie filatelistycznym w UP 
Wrocław 1 (71 3471981, wroclaw01.up@poczta-polska.pl). Ponadto 

kartki nr 5/Wrocław będą dostępne w UP Świdnica Śląska 1, kartki nr 
7/Wrocław i 8/Wrocław w UP Wrocław 68 i UP Oława 1, a kartki nr 
9/Wrocław w UP Wrocław 32. 
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 

III rocznica kanonizacji świętych Jana XXIII i Jana Pawła II 

Koło PZF nr. 1 im St. Miksteina przygotowało dla upamiętnienia 
przypadającej w kwietniu III rocznicy kanonizacji świętych Jana XXIII i 
Jana Pawła II stempel dodatkowy. 
Oprócz stempla dodatkowego został wydany znaczek Envelo 
upamiętniające te rocznice. Znaczek zostanie skasowany datownikiem 
dziennym eksploatacyjnym Kraków z datą odpowiadającą rocznicy. 
Kartki zostaną wydane w ilości 75 szt. 
Więcej informacji o możliwości nabycia w/w waloru można uzyskać 
pisząc na adres e-mail m.jackowsky@wp.pl 

 
Marcin Jackowski 

Filatelistyka bawi, uczy, kształci 

 
Dobiegł końca Wielkopolski Finał 55. Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Konkursu Filatelistycznego "Górny Śląsk - to nie tylko przemysł". Finał 
odbył się w gościnnych murach Gimnazjum nr 2 im Mikołaja Kopernika w 
Turku. 
Głównym celem konkursu jest promowanie filatelistyki wśród dzieci i 
młodzieży. Dziękujemy sponsorom konkursu: Poczcie Polskiej S.A., 
którą reprezentowała Regionalna Koordynator ds. Filatelistyki w 
Poznaniu - Pani Anna Plewa Śróda, Polskiemu Związkowi Filatelistów - 
Profesor Maciej Kandulski, Komisji Młodzieżowej PZF w Poznaniu - 
Prezes Andrzej Świdurski, Starostwo Powiatowe w Turku - Pan Jan 
Konieczny, Urząd Miasta w Turku, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 
Turku - Waldemar Pawlak, Gimnazjum nr 2 w Turku - Dyrektor Piotr 
Bińkowski, Muzeum Miasta Turku im Józefa Mehoffera - Dyrektor 
Bartosz Stachowiak, Pani Ela Frasunkiewicz, Pana Romana Choinki, 
Państwo Kasia i Karol Zielińscy, Agnieszka Maria Kozłowska, Agnieszka 
Sidorowicz Michalak - firma PUC, Kazimierz Konieczka z województwa 
kujawsko - pomorskiego. Serdecznie dziękujemy. 
Konkursowi towarzyszył film o światowej filatelistyce, wystawa monet i 
banknotów. W konkursie plastycznym zwyciężyli: Kamil Drabina, Iga 
Michalak i Agata Drabina. Każdy z nich otrzymał arkusik znaczków 
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pocztowych przez każdego z nich zaprojektowany - jedynie 9 znaczków 
w każdym arkusiku - to jest rarytas filatelistyczny. Każdy uczestnik 
otrzymał kartkę pocztową zaprojektowaną prze Igę Michalak. 
Gratulujemy. 
Uczestnicy z przewodnikiem zwiedzili kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, Muzeum Miasta Turku i park im Żerminy Składkowskiej 
(turkowianki żony Felicjana Sławoja Składkowskiego - premiera II RP) z 
popiersiem Józefa Piłsudskiego. Na poczcie w Turku na ulicy Kaliskiej 
przez 28 dni od 8 kwietnia można ostemplować grzecznościowo swoje 
kartki czy też koperty. 
Dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli już po raz drugi ten konkurs 
zorganizować w Turku :) Pięćdziesiąt trzy poprzednie finały zawsze były 
w Poznaniu. Na Konkurs Ogólnopolski do Chorzowa od 15 czerwca do 
18 czerwca zakwalifikowały się 3 osoby: Łucja Pawlicka z Tuliszkowa, 
Szymon Krawiec z Borku Wielkopolskiego i Sandra Szelążek z Turku - 
GRATULUJEMY. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Turku - Waldemar Pawlak 

Nowe znaczki Stowarzyszenia Filatelistów Malborka 

Stowarzyszenie Filatelistów Malborka we współpracy z Urzędem 
Pocztowym Malbork 1, kierowanym przez naczelnika, pana Kazimierza 
Łaskę, zrealizowało kolejny projekt. 
W ramach usługi "Mój znaczek" wydano trzy znaczki przedstawiające 
fragmenty zabudowy malborskiego Starego Miasta. Wysokie i Niskie 
Podcienia - to najatrakcyjniejsze i najciekawsze architektonicznie 
budynki tej części Malborka, istniejące do marca 1945 roku. Liczne wojny 
i związane z nimi zniszczenia , dwa wielkie pożary na przełomie XIX i XX 
wieku nie unicestwiły do końca substancji miejskiej Starówki. Podnosiła 
się z gruzów i zgliszczy. II wojna światowa i decyzje podjęte odnośnie 
kształtu i odbudowy Malborka spowodowały, że ten kompleks 
architektoniczny został zrównany z ziemią . Cegła z rozbiórki 
zrujnowanych podcieniowych kamienic posłużyła w części do odbudowy 
Warszawy , reszta uległa przemieleniu. 
Malbork uważany był za miasto średnio zamożne. Patrząc na stare 
zdjęcia i widokówki, które zainspirowały autora projektu znaczków , 
Jerzego Zimnickiego, prezesa SFM, i porównując je ze Starówkami 
Gdańska i Elbląga - malborczycy nie mieli się czego wstydzić. Wydane 
znaczki przypominają historię miasta, zachęcają do jej poznawania, 
pokazują dawny Malbork filatelistom w kraju i zagranicą. Są kolejną i 
ostatnią pozycją z cyklu "Dawny Malbork" wydaną w tej formie. Po 
"Malborskich mostach", "Latach 90-tych XIX wieku", "Stare Miasto" 
zamyka cykl ukazujący nieistniejące już fragmenty miasta. 
Znaczki i arkusiki zainteresowani mogą nabyć w Urzędzie Pocztowym 
Malbork 1 lub złożyć zamówienie na adres e-mail: 
kazimierz.laska@poczta-polska.pl. 
Wszelkie informacje na temat wydawnictwa uzyskać można pod 
adresem e-mail: j.zimnicki@malbork.com.pl 
Na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy wszystkim filatelistom i 
sympatykom filatelistyki składam w imieniu własnym i członków 
Stowarzyszenia Filatelistów Malborka życzenia wszystkiego 
najlepszego, pomyślności i sukcesów budowie zbiorów i eksponatów . 

 
Jerzy Zimnicki 

 
 
 
 
 
 

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

