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Znaczki 

Europa 

5 maja br. Poczta Polska wprowadza do obiegu znaczek "Europa" o 
nominale 5 zł. Tematem tegorocznej emisji, przygotowanej przez 
europejskie administracje pocztowe (PostEurop), są zamki. Polskę na 
znaczku reprezentuje Zamek Pieskowa Skała położony w otulinie 
Ojcowskiego Parku Narodowego w woj. małopolskim. 

  
 
Autor projektu Karol Tabaka na znaczku przedstawił zamek wznoszący 
się na cyplu skalnym, górującym nad malowniczą doliną Prądnika i 
otoczonym lasami Ojcowskiego Parku Narodowego. Zamek - w ramach 
tegorocznej emisji - ma być ambasadorem nie tylko polskiej historii i 
zabytków architektury, ale również ma zachęcać do turystycznych 
wycieczek w piękną polską Jurę Krakowsko-Częstochowską. 
Zamek Pieskowa Skała obecnie to jeden z nielicznych tak pięknie 
zachowanych zabytków architektury renesansowej w Polsce. Początki 
budowli sięgają czasów Kazimierza Wielkiego, który polecił wybudować 
tu strażnicę strzegącą traktu handlowego z Krakowa na Śląsk. Pod 
koniec wieku XIV Pieskowa Skała przeszła w ręce rodziny Szafrańców. 
Po zmiennych kolejach losu, na początku XX wieku zamek został 
odrestaurowany i przekształcony w pensjonat, utworzono tu także 
muzeum archeologiczno-przyrodnicze. Po wojnie, od 1949 roku 
prowadzono tu prace konserwatorskie przywracające autentyczne cechy 
architektury renesansowej. 

 
Znaczki serii "Europa" są specjalnymi znaczkami wydawanymi przez 
europejskie administracje pocztowe. Ukazują się od 1956 roku i zawsze 
- pomimo zmieniających się tematów emisji - zawierają oficjalne logo 
"Europa", znaku towarowego stowarzyszenia publicznych administracji 
pocztowych PostEurop. Są też jednymi z najpopularniejszych walorów 
wśród filatelistów. Znaczki serii mają wyrażać współpracę pomiędzy 
operatorami pocztowymi oraz promować filatelistykę. Tematy, które 
pojawiają się w kolejnych latach pokazują wspólne korzenie, kulturę, 
historię i wspólne cele narodów Europy. 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Karol Tabaka 
liczba znaczków: 1 
wartość: 5 zł 
nakład: 225.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 5 maja 2017 roku 

 
źródło: Poczta Polska 

150. rocznica urodzin Władysława Reymonta 

7 maja 2017 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 2,60 
zł, na którym przedstawiono obraz "Portret Władysława Reymonta" 
autorstwa Jacka Malczewskiego. 
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Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Ewa Szydłowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,60 zł 
nakład: 120.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (3x4) w układzie tête-bêche 
data obiegu: 7 maja 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2017.06.10. Poznań 50: 75. rocznica 
męczeństwa "Poznańskiej Piątki", 
projekt: Janusz Nowiński 

 

Wydawnictwa 

Filatelista nr 5/2017 

 
Spis treści numeru majowego: 
Z życia związku 

• Agnieszka Magiera: Poszerzone posiedzenie Zarządu Głównego 
PZF 

• Czesław Piechocki: Wystawa "NumiFil 2017" w Żninie 

• Marian Wawrzynkowski: Wiosna z bocianami 

• Bohdan Subocz: Jaki jesteś naprawdę członku PZF? 
Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: 40 lat istnienia Polskiej Stacji 
Antarktycznej im. Arctowskiego 

• Marian Wawrzynkowski: Dobijanie zła - cz. 2 
Młody Filatelista na tropie 

• Andrzej Świdurski: Finał Okręgowy 55. Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. "Górny Śląsk - to nie 
tylko przemysł" 

• Andrzej Nowak: Półfinał 55. MKF w Zabrzu 
Badania filatelistyczne 

• Mirosław Miętus, Julian Auleytner: Wstrzymana, przekierowana i 
zawrócona korespondencja z Wielkopolski, do Wielkopolski i 
tranzytowa w 1919 roku (cz. 2) 

• Daniel Modnicki: Stemple cenzury wojennej z lat 1944-1946 - kilka 
nowości 

• Marian Biesiada, Jerzy Walocha: Mało znana, niekatalogowana 
próba znaczka o nominale 1 mk z wydania definitywnego Komisji 
Rządzącej Górnego Śląska z marca 1920 roku 

• Roman Wikieł: Z kart historii poczty: UP Krzyż Wlkp. 2 (cz. 1) 

• Danuta Jabłońska: Wielokrotna perforacja bloku Fi. 296 

• Janusz Berbeka: Blok Fi. 296 Ludzie kina i teatru - druk na gumie 

• Agnieszka Magiera: Brak barwy na znaczku Fi. 3129 z serii "Rośliny 
lecznicze" 

• Danuta Jabłońska: Dwa numeratory bloku Fi. "Legia Warszawa" 

• Brak barwy srebrnej na arkusiku Fi. 4745 

Z teki eksperta 

• Stefan Petriuk: Poczta Miejska w Częstochowie Stadtpost 
Czenstochau 1915-1918 - cz. 4 

• Zdzisław Wiatrowski: Nadruk "Kopiec Marszałka Piłsudskiego" 

• Eugeniusz Weźranowski: Nadruk "Poczta Polska / 4 kreski" II formy 
na 5 fen "Germanii" z nadrukiem "Russisch Polen" - błąd nadruku 
czy spekulacja? 

Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik: Rozważania dotyczące struktury 
Aktualności 

• Zdzisław Sacha: Okręgowa Wystawa Filatelistyczna "Oława 2017" 

• Adam Szuler: Co, gdzie, kiedy? 
Nowości 

• Adam Szuler, Jacek Wilczek, Andrzej Laskowski: Nowości 
zagraniczne 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 
Ciekawostki i rozrywka 

• Bohdan Subocz: Pierwszy list z Ameryki do Europy 

• Adam Staroń: Krzyżówka 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• Półfinał 55. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu 
Filatelistycznego Górny Śląsk to nie tylko przemysł, numer: 
4/Lublin, nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 4 maja 
2017 roku 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie 
(telefon: 81 745 27 34 wew. 881, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki i koperty okolicznościowe - Poznań 

• X rocznica ustanowienia św. Rocha Patronem Niebieskim 
Miasta Mikstat, numer: 13/Poznań, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 1 czerwca 2017 roku 

• Przejęcie Tradycji 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii, 
numer: 14/Poznań, nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 12 maja 2017 roku 

• 75 rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionych 
wychowanków salezjańskich z Poznania, numer: 15/Poznań, 
nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 czerwca 
2017 roku 

• 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie, numer: 16/Poznań, 
nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 13 maja 2017 
roku 

• 75 rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionych 
wychowanków salezjańskich z Poznania, numer: 2/Poznań 
(koperta), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 
czerwca 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 

• III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, numer: 10/Wrocław, 
nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 maja 2017 
roku 

• III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, numer: 11/Wrocław, 
nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 maja 2017 
roku 

• III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, numer: 12/Wrocław, 
nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 maja 2017 
roku 

• 2017 Rok Tadeusza Kościuszki, numer: 13/Wrocław, nakład: 300 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 maja 2017 roku 

Kartki nr 10-13 będzie można kupić w sklepie filatelistycznym w UP 
Wrocław 1 (71 3471981, wroclaw01.up@poczta-polska.pl). Ponadto 
kartki nr 10, 11 i 12 będą dostępne w UP Oleśnica Śląska 1. 
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 

Kościoły Drewniane Ziemi Gliwickiej - Kościół pw. Trójcy Świętej w 
Rachowicach 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Kościoły drewniane Ziemi Gliwickiej". 
Prezentuje ona kościół pw. Trójcy Świętej z Rachowic k/Gliwic. 
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Kościół posiada murowane prezbiterium pochodzi z przełomu XV i XVI 
wieku. Obecna, drewniana nawa kościoła wybudowana została około 
1668 roku, nieco później (1679-1688 r.) do nawy od strony zachodniej 
dostawiono wieżę - dzwonnicę. W 1705 roku dzwonnica została 
zniszczona przez pożar. Wieżę odbudowano w latach 1780-1790. 
Prezbiterium gotyckie (XV/XVI wiek), murowane z cegły. Nawa 
prostokątna, o konstrukcji zrębowej. Od strony zachodniej nawy znajduje 
się chór muzyczny, 3-boczny, wsparty na dwóch drewnianych 
kolumnach. 

 

Wyposażenie głównie barokowe. 
Ołtarz główny barokowy, sprzed 
1679 roku, zawierający obraz 
Trójcy Przenajświętszej 
(prawdopodobnie z XVII wieku). 
Za ołtarzem XIX-wieczna 
adnotacja o pożarze w 1705 roku. 
Ołtarze boczne późnobarokowe, z 
XVIII wieku. W ołtarzu prawym 
wizerunek Piety (XVIII wiek), w 
lewym - św. Antoni z Padwy. 

Kościół położony jest na cmentarzu. Oprócz kartki pocztowej zostanie 
wydany również znaczek personalizowany. Znaczek będzie kasowany 
datownikiem dziennym z datą bieżącego miesiąca. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

Zaproszenie na wystawę 

Z okazji jubileuszu 100 - lecia Objawień Fatimskich zapraszam Państwa 
do udziału w Wystawie Filatelistycznej autorstwa Józefa Pawełczyka p.t. 
"Ave, Ave, Ave Maria" 
Otwarcie wystawy odbędzie się 13 maja 2017 roku godz. 11:00 w Hali 
Widowiskowo-Sportowej Węgierska Górka. Wystawa będzie czynna do 
31.05.2017. 
Dla upamiętnienia tych wydarzeń został wydany "Mój Znaczek" w 
ograniczonym nakładzie, który można zamawiać na adres e-mail: 
jozefpawelczyk@wp.pl lub pod nr telefonu 722 087 419. Została również 
wydana przez Pocztę Polską kartka okolicznościowa (KZP - 2017.04.27) 
i datownik okolicznościowy (KZP - 2017.04.28). 
Walory Poczty Polskiej będzie można kupić i ostemplować podczas 
Wystawy Filatelistycznej na stoisku pocztowym obsługiwanym przez 
pracowników Urzędu Pocztowego Węgierska Górka. 

 
Józef Pawełczyk 

 
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

