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Znaczki 

Zmiana planu emisji znaczków na 2017 rok 

Minister Infrastruktury i Budownictwa Decyzją Nr 11 z dnia 24 kwietnia 
2017 r. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 27) zmienił roczny plan emisji 
znaczków pocztowych na 2017 rok. 
Zmienia się forma emisji Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 
2017 - zamiast 1 znaczka z przywieszką do obiegu wejdzie 1 znaczek 
bez przywieszki. 

źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

Nowe emisje 

Na początku maja do obiegu wejdą dwie emisje znaczków: 

• 5 maja: Europa – znaczek o nominale 5zł, 

• 7 maja: 150. rocznica urodzin Władysława Reymonta – znaczek 
o nominale 2,60zł. 

Szczegółowe informacje w kolejnym numerze. 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2017.04.26. Świętochłowice 1: Świętochłowice 70 lat, projekt: 
Adam Kultys 

• 2017.05.12. Poznań 9: Przejęcie Tradycji 57 Pułku Piechoty Karola 
II Króla Rumunii. blog, projekt: Adrian Pawelski 

• 2017.05.13. Kielce 1: Półfinał 55. Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Konkursu Filatelistycznego - Górny Śląsk to nie tylko przemysł. Św. 
Barbara - patronka górników, projekt: Adam Kowalewski 

• 2017.05.13. Węgierska Górka: Wystawa Filatelistyczna Ave Ave 
Maryja. 100-lecie Objawień Fatimskich, projekt: Waldemar Janota 

• 2017.06.12. Gdynia 1: Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej 
XL lat, projekt: Ryszard Lachowicz 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Kolejowej" organizowanej z okazji 175-lecia 
kolei na Dolnym Śląsku 

1. Organizatorami "Poczty Kolejowej" są: 

• Okręg Wrocławski Polskiego Związku Filatelistów, 

• Regionalny Koordynator ds. filatelistyki we Wrocławiu, 

• Region Sieci we Wrocławiu. 
2. "Poczta Kolejowa" z okazji 175-lecia kolei na Dolnym Śląsku 

zostanie zorganizowana w dniu 20 maja 2017 roku. Przewóz 
przesyłek przez przedstawiciela Okręgu Wrocławskiego Polskiego 
Związku Filatelistów nastąpi na trasie : Urząd Pocztowy Oława 1 - 
Urząd Pocztowy Wrocław 68 - obszar podległy Regionowi Sieci 
we Wrocławiu. 

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

4. Wydane z tej okazji kartki okolicznościowe "175 lat kolei Wrocław-
Oława 1842- 2017" bez nadrukowanego znaku opłaty pocztowej od 
dnia 5 maja 2017 roku będzie można kupić w cenie 1,00 zł. w 
Urzędzie Pocztowym Wrocław 1 mieszczącym się pod adresem: ul. 

Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław (wroclaw01.up@poczta-polska.pl) 
oraz w Urzędzie Pocztowym Oława 1 mieszczącym się pod 
adresem: ul. 1 Maja 21, 55-200 Oława (olawa1.up@poczta-
polska.pl), w Urzędzie Pocztowym Wrocław 68 mieszczącym się 
pod adresem: ul. Małachowskiego 1-9, 50-000 Wrocław 
(wroclaw68.up@poczta-polska.pl). 

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Kolejową" po ich 
przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu 
zgodnie z obowiązującym cennikiem, należy przesłać/przekazać w 
zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19 maja 2017 roku na adres: 
Urząd Pocztowy Oława 1, ul. 1 Maja 21, 55-200 Oława 1 z 
dopiskiem na kopercie "Poczta Kolejowa". 

6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Kolejową" będą 
również przyjmowane na stoisku okolicznościowym 
zorganizowanym na terenie Ośrodka Kultury w Oławie przy ul. 11 
Listopada 27 na Okręgowej Wystawie Filatelistycznej Oława 2017 
do 20.05.2017 roku do godz. 13:30. 

7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą kolejową" zostaną 
ostemplowane przez Urząd Pocztowy Oława 1 datownikiem 
okolicznościowym z hasłem: "175 lat kolei w Oławie". 

8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Kolejową" 
pracownicy Urzędu Pocztowego Oława 1, przekażą upoważnionej 
osobie z Okręgu Wrocławskiego Polskiego Związku Filatelistów, 
która przewiezie je pociągiem retro SKRZAT na zaplanowanej 
trasie. 

9. Po przewiezieniu do Wrocławia przesyłki zostaną przekazane przez 
przedstawiciela Okręgu Wrocławskiego Polskiego Związku 
Filatelistów pracownikowi UP Wrocław 68, gdzie zostaną 
ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem "175 lat 
kolei we Wrocławiu" i stemplem dodatkowym o treści: Przewieziono 
pociągiem retro SKRZAT na trasie OŁAWA - WROCŁAW. 

10. Po opracowaniu przesyłki zostaną doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

11. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą Kolejową" 
odpowiadają: Region Sieci we Wrocławiu i Regionalny Koordynator 
ds. Filatelistyki we Wrocławiu. 

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 20.04.2017 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" 

 

Regulamin "Poczty Rowerowej" p.t. "Oleśnicka Bajk Poczta" 
organizowanej z okazji wernisażu wystawy "Oleśnica Bajk Art" w 
Oleśnicy 

1. Organizatorami "Poczty Rowerowej" są: 

• Okręg Wrocławski Polskiego Związku Filatelistów, 

• Regionalny Koordynator ds. filatelistyki we Wrocławiu, 

• Region Sieci we Wrocławiu. 
2. "Poczta Rowerowa" zostanie zorganizowana w dniu 27 maja 2017 

roku. Przewóz przesyłek nastąpi na trasie : Urząd Pocztowy 
Oleśnica Śląska 1 (stoisko na terenie Sali Widowiskowej w 
Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4) - Urząd Pocztowy 
Twardogóra - obszar podległy Regionowi Sieci we Wrocławiu. 

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

4. Wydane z tej okazji trzy rodzaje kartek bez nadrukowanego znaku 
opłaty pocztowej z projektami zwycięzców III Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego na projekt kartki okolicznościowej o 
tematyce rowerowej od dnia 15 maja 2017 roku będzie można kupić 
w cenie 1,00 zł. w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1 mieszczącym 
się pod adresem: ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław 
(wroclaw01.up@poczta-polska.pl) oraz w Urzędzie Pocztowym 
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Oleśnica Śląska 1 mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 50-52, 
56-400 Oleśnica Śląska (olesnicaslaska1.up@poczta-polska.pl). 

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Rowerową" po ich 
przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu 
zgodnie z obowiązującym cennikiem, należy przesłać/przekazać w 
zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26 maja 2017 roku na adres: 
Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1, ul. 3 Maja 50-52, 56-400 
Oleśnica Śląska 1 z dopiskiem na kopercie "Poczta Rowerowa". 

6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Rowerową" będą 
również przyjmowane na stoisku okolicznościowym 
zorganizowanym na terenie Sali Widowiskowej w Oleśnicy przy ul. 
Kochanowskiego 4 na wernisażu wystawy "Oleśnica Bajk Art" w 
dniu 27.05.2017 roku do godz. 11:30. 

7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Rowerową" zostaną 
ostemplowane przez Urząd Pocztowy Oleśnica Śląska 1 
datownikiem okolicznościowym z hasłem: "Oleśnicka Bajk 
Poczta". 

8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Rowerową" 
pracownicy Urzędu Pocztowego Oleśnica Śląska 1, przekażą 
upoważnionej osobie reprezentującej Nieformalną Grupę 
Rowerową "Oleśnica Bajk Stajl", która wraz z asystą innych 
rowerzystów przewiezie je na zaplanowanej trasie. 

9. Po przewiezieniu do Twardogóry przesyłki zostaną przekazane 
przez przedstawiciela Nieformalnej Grupy Rowerowej "Oleśnica 
Bajk Stajl" pracownikowi UP Twardogóra, gdzie zostaną 
ostemplowanie datownikiem eksploatacyjnym i stemplem 
dodatkowym o treści: "przewieziono pocztą rowerową na trasie 
OLEŚNICA - TWARDOGÓRA". 

10. Po opracowaniu przesyłki zostaną doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

11. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą Rowerową" 
odpowiadają: Region Sieci we Wrocławiu i Regionalny Koordynator 
ds. Filatelistyki we Wrocławiu. 

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 20.04.2017 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" 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• 60 lat Klubu "Święty Gabriel" 1957 - 2017 XIV Ogólnopolski 
Zjazd w Poznaniu 3 czerwca 2017 r., numer: 10/Poznań, nakład: 
200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 maja 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 

• Świętochłowice 70 lat, numer: 6/Katowice, nakład: 400 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 26 kwietnia 2017 roku 

• 100-lecie Objawień Fatimskich 1917-2017, numer: 7/Katowice, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 8 maja 2017 
roku 

Kartka nr 6 dostępna w UP Świętochłowice 1, Katowice 1 w cenie 1 zł. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach 
(telefon: 504 704 354, e-mail: karolina.kolenda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Łódź 

• 150. Rocznica urodzin Władysława Stanisława Reymonta. 
Pomnik, numer: 11/Łódź, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 28 kwietnia 2017 roku 

• 150. Rocznica urodzin Władysława Stanisława Reymonta. 
Obraz, numer: 12/Łódź, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 28 kwietnia 2017 roku 

Sprzedaż kartki nr 11 i 12 w UP Łowicz 1 oraz filiach. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi 
(telefon: 502 501 216, e-mail: michal.jaborski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• 40 Lat Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, numer: 
3/Gdańsk (kartka dwustronna), nakład: 1600 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 28 kwietnia 2017 roku 

Kartka nr 3 dostępna w UP Gdynia 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 58 326 61 57, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Przegląd Filatelistyczny nr 4/2017 

Spis treści numeru kwietniowego: 
Wielkanoc 

• Józef Grabarczyk: W pisankowym królestwie 
Aktualności 

• Izabela Majkut: Kwiecień w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we 
Wrocławiu 

Dla początkujących 

• Tadeusz Kurlus: Voor het kind 
Filatelistyka tematyczna 

• Jerzy Bielawski: Historia literatury znaczkami pisana (22) Literatura 
skandynawska - część 1 

• Mariusz Affek: Vademecum zbieracza znaczków z dawnych państw 
włoskich (5) Znaczki I emisji Królestwa Lombardzko-Weneckiego 
("Lombardo-Veneto") - jak odróżnić autentyczne od fałszywych? 

Numizmatyka 

• Tadeusz Kurlus: Moneta - wiadomości numizmatyczne 
Historia w znaczki wpisana 

• Mirosław Miętus: Poczta ambulansowa Wielkopolski - uzupełnienie 
Dla dociekliwych 

• Krzysztof Lachowicz: Niezrealizowane projekty znaczków z 
wizerunkami Tadeusza Kościuszki 

Świat całostek 

• Adam Mann: Usterki i odmiany całostek - Ck 66 

• Piotr Pelczar: Wątpliwa wartość wielu błędów i usterek na 
całostkach 

• Krzysztof Siarkiewicz: Nowa sygnatura Formularza kopertowego 
Fkt 7 

• Piotr Pelczar: Nieopisany formularz z 1919 roku - zawiadomienie o 
nadejściu telegramu, numer druku 1005 

• Piotr Pelczar: Kolejna koperta nakładu nieurzędowego z 
Drohobycza z zaboru austriackiego 

• Piotr Pelczar, Miłosz Rzadkosz: Kartka Cp 62 z podwójnym 
nadrukiem nowej wartości 

• Jan Barczyk: Stempelki "Taxe perçue" mają wiele związków z 
całostkami 

• Miłosz Rzadkosz, Krzysztof Witek: Korespondencja z Pawiaka - 
oznaczenia cenzury 

Rozmaitości 

• Zdzisław Romanowicz: Znaczki pocztowe WWF wydane w 2016 r. 
(cz. 1) 

• Kalejdoskop 

• Adam Kielbasa-Schoeni: Perforacja laserowa 
Ongiś i dziś 
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Informacje różne 

Oleśnicka Bajk Poczta 

W ostatnią sobotę maja odbędzie się w Oleśnicy poczta rowerowa pod 
nazwą "Oleśnicka Bajk Poczta". Będzie ona towarzyszyć wystawie 
"Oleśnica Bajk Art" na którą składać się będzie ekspozycja zbioru 
filatelistycznego pt. "Wyścig Pokoju" oraz pokonkursowa wystawa prac 
III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na projekt kartki pocztowej 
promującej aktywne spędzanie wolnego czasu na rowerze. Patronat nad 
nim objął znakomity kolarz - Ryszard Szurkowski oraz Wójt Gminy 
Oleśnica - Marcin Kasina. 
Sama poczta rowerowa wystartuje spod Sali widowiskowej w Oleśnicy 
przy ul. Kochanowskiego 4 w samo południe. Przesyłki nadesłane do UP 
Oleśnica Śląska 1 zostaną przewiezione na trasie z Oleśnicy do 
Twardogóry której dystans wynosi dokładnie 22,4 km. Na wszystkich 
zostanie przystawiony datownik okolicznościowy "Oleśnicka Bajk 
Poczta" na którym jako motyw graficzny przedstawiono pierwszy rower - 
drezynę który powstał dokładnie 200 lat temu (opatentowany rok później) 
i został zbudowany przez Karla Freiherra Draisa von Sauerbronna. 
Sam datownik stanowi początek serii oleśnickich datowników o tematyce 
rowerowej. Oleśnicka Bajk Poczta będzie bowiem przedsięwzięciem 
stałym które będzie się odbywać co roku zawsze w ostatnią sobotę maja 
i za każdym razem na innej trasie. Datowniki zaś w kolejnych latach będą 
przedstawiać kolejne etapy ewolucji roweru tworząc po VII edycji 
Oleśnickiej Bajk Poczty kompletną serię. 
Zapraszam więc do udziału w tej cyklicznej imprezie i skompletowania 
ciekawej serii datowników okolicznościowych na przesyłkach 
pocztowych. 

Adam Szuler, Prezes Koła PZF Nr 4 w Oleśnicy 

Madonny Ziemi Gliwickiej - Najświętsza Maryja Panna Królowa z 
Dzieciątkiem 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Ziemi Gliwickiej". Prezentuje 
ona Najświętszą Maryję Pannę Królową z Dzieciątkiem z kościoła pw. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej w Ligocie Łabędzkiej k/Gliwic. 

 

 

Największą perełką skromnego wystroju 
wnętrza kościoła w Ligocie Łabędzkiej jest 
znajdujący się w prezbiterium, 
umieszczony w zdobnej, złotej ramie 
obraz Najświętszej Maryi Panny Królowej 
z Dzieciątkiem na ręku. Wizerunek ten 
uderza sposobem przedstawienia postaci, 
które ujęte są tak sugestywnie, jakby 
spoglądało się na żywe osoby ukazane na 
fotografii, a nie malarskim płótnie. Matka 
Boża patrząc wprost na osobę oglądającą 
obraz zdaje się niejako wodzić za nią 
wzrokiem i patrzeć na nią niezależnie od 
tego, w którym miejscu świątyni się ona 
znajduje. 

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 

100. rocznica Objawień Matki Bożej Fatimskiej 

W związku z 100. rocznicą Objawień Matki Bożej Fatimskiej, Klub św. 
Gabriela przy PZF O/Pomorski wydał kartkę beznominałową 
upamiętniającą to wydarzenie. Kartka będzie możliwa do nabycia od 
26.04.2017 r. 
Szczegółowe informacje dot. nabycia w/w walorów pod nr tel.: 
509 76 16 44. 

 
Karol Markiewicz 

 
 
 
 
 

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

