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Znaczki 

Zmiana planu emisji znaczków na 2017 rok 

Minister Infrastruktury i Budownictwa Decyzją Nr 17 z dnia 23 maja 2017 
r. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 38) zmienił roczny plan emisji znaczków 
pocztowych na 2017 rok. 

• zmienia się nazwa emisji Solidarność Walcząca (liczba znaczków 
i termin: 1 znaczek, czerwiec - bez zmian, poprzednia nazwa emisji: 
"Solidarność Walcząca - Wolni i Solidarni"), 

• dodana zostaje emisja Sukcesy polskich skoczków narciarskich 
- 1 znaczek, lipiec. 

źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2017.05.26. Lublin 1: Biblioteka im. Hieronima Łopacińskiego 
1907-2017 Obchody Jubileuszowe, projekt: Jacek Wałdowski 

• 2017.05.28. Piekary Śląskie 1: Moje Niepokalane Serce 
Doprowadzi Was Do Boga. 100-lecie Objawień Fatimskich, projekt: 
Adam Kultys 

• 2017.06.03. Warszawa 1: 19. Piknik Olimpijski Zawsze Fair Play. 
Irena Szewińska - członkini MKOl od 1998 r., projekt: Adam 
Kowalewski 

• 2017.06.04. Warszawa 1: Wybraliśmy wolność, projekt: Jane 
Stoykov 

• 2017.06.09. Cyców: Obchody Jubileuszu 25-lecia nadania Szkole 
Imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich, projekt: Sylwia Delekta-
Prokopiuk 

   

  

Datownik stały ozdobny ze zmienną datą 

• od 2017.06.01. do 2018.05.31. Kłodawa: 120-lecie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kłodawie, projekt: Maria Bartłomiejczak 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• Harcerski Marsz Charytatywny Nie licząc kilometrów, numer: 
15/Bydgoszcz, nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
1 czerwca 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 - Katowice 

• Ave, Ave, Ave Maryja Matka Boska w Filatelistyce, numer: 
8/Katowice, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 29 
maja 2017 roku 

• 100-lecie Objawień Fatimskich Pielgrzymka Mężczyzn i 
Młodzieńców do Piekar Śląskich, numer: 9/Katowice, nakład: 
1000 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 maja 2017 roku 

• XXII Mistrzostwa Polski Old Boyów w Piłce Siatkowej im. 
Wojciecha Zielińskiego, numer: 10/Katowice, nakład: 1400 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 22 maja 2017 roku 

• I Ogólnopolski Konkurs na projekt znaczka pocztowego 
"Górny Śląsk to nie tylko przemysł", numer: 11/Katowice, nakład: 
200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 31 maja 2017 roku 

Kartka nr 8 dostępna w UP Gliwice 1, Katowice 1, nr 9 w UP Piekary 
Śląskie 1, Katowice 1, nr 10 w UP Kędzierzyn-Koźle 1, Katowice 1, nr 11 
w UP Chorzów 1, Katowice 1, wszystkie w cenie 1,00 zł. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach 
(telefon: 504 704 354, e-mail: karolina.kolenda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• Rok Hallera 2017 04.06.1917 Błękitna Armia, numer: 
9/Warszawa, nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 4 
czerwca 2017 roku 

• 50 Konkurs Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego, numer: 
11/Warszawa, nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
3 czerwca 2017 roku 

• 50 Konkurs Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego, numer: 
12/Warszawa, nakład: 230 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
3 czerwca 2017 roku 

Kartka nr 9 dostępna będzie na Placu Piłsudskiego w Warszawie 
podczas Pikniku "Polskie drogi do niepodległościowego", wraz ze 
znaczkami i datownikiem. Kartki nr 11 i 12 dostępne będą w dniu 3 
czerwca na 19 Pikniku w namiocie PKOl na stoisku Poczty Polskiej, wraz 
z datownikiem okolicznościowym z Ireną Szewińską. Poczta zaprasza 
również na stoisko podczas Pikniku Świętujemy Wolność w dniu 4 
czerwca na skwerze księdza Twardowskiego w Warszawie. Będzie na 
nim stosowany ozdobny datownik z hasłem Wybraliśmy Wolność dla 
upamiętnienia wyborów 1989 r. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 22 557 99 03, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• Rocznica uchwalenia nazwy Ronda Władysława Nawrockiego 
w Krotoszynie, numer: 17/Poznań, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 25 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 - Wrocław 

• 10. Światowe Igrzyska Sportowe The World Games Wrocław 
2017, numer: 14/Wrocław (kartka dwustronna), nakład: 2800 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 9 czerwca 2017 roku 

Kartki nr 14 będzie można kupić w sklepie filatelistycznym w UP Wrocław 
1 (71 3471981, wroclaw01.up@poczta-polska.pl) oraz w UP Wrocław 32. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
(telefon: 71 347 29 18, e-mail: joanna.rupnicka@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Łódź 

• 102 lata Kolei Rogowskiej, numer: 14/Łódź, nakład: 400 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 19 maja 2017 roku 

• 560 lat Skierniewic. Dworzec, numer: 15/Łódź, nakład: 300 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 22 maja 2017 roku 

• 560 lat Skierniewic. Noc, numer: 16/Łódź, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 22 maja 2017 roku 

• 560 lat Skierniewic. Ratusz, numer: 17/Łódź, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 22 maja 2017 roku 

• IV spotkanie kolekcjonerów Pocztówek Morskich w Łodzi, 
numer: 18/Łódź (kartka dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 23 maja 2017 roku 

Sprzedaż kartki nr 14 w UP Głowno 1. Sprzedaż kartek nr 15,16 oraz 17 
w UP Skierniewice 1 oraz filiach. Sprzedaż kartki nr 18 w UP Łódź 1 oraz 
UP Łódź 4. 
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Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi 
(telefon: 502 501 216, e-mail: michal.jaborski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• 110 lat Wojewódzkiej Biblioteki im. H. Łopacińskiego w 
Lublinie, numer: 5/Lublin, nakład: 700 sztuk, termin wprowadzenia 
do obrotu: 25 czerwca 2017 roku 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie 
(telefon: 81 745 27 34 wew. 881, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl). 
Do kartki został wydrukowany arkusz "Mój znaczek". W sprawie znaczka 
należy kontaktować się ze zleceniodawcą nr. tel. 502-614-730. 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Madonny Ziemi Gliwickiej - Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie 
Poczęta 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Ziemi Gliwickiej". Prezentuje 
ona Najświętszą Maryję Pannę Niepokalanie Poczętą z kaplicy pałacu 
Ballestremów w Pławniowicach k/Gliwic. 

 

 

Obraz przedstawiający Najświętszą 
Maryję Pannę Niepokalanie Poczętą 
znajdujący się w kaplicy pałacu 
Ballestremów w Pławniowicach został 
namalowany w 1885 roku na płótnie o 
wymiarach 4,15 x 2,30 m. Jest on 
naklejony bezpośrednio na ścianie. 
Kaplica pałacowa pełni funkcję kościoła 
parafialnego Parafii Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w 
Pławniowicach. 
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 

Rudzcy filateliści zapraszają na Festiwal Polska - Eire Ruda Śląska 
2017 

Meczem rugby w sobotę, 20.05.2017 r. o godz.17,00 zainaugurowany 
został Festiwal Polsko - Irlandzki, który potrwa w Rudzie Śląskiej przez 
cały kolejny tydzień. Potem przeniesie się on na Zieloną Wyspę. 
To będzie pierwszy taki mecz w Polsce! Na Burloch Arena w Rudzie 
Śląskiej - Orzegowie rozegrany został pierwszy oficjalny mecz kobiecego 
rugby w 15-osobowym składzie. Na murawie zmierzyły się rudzkie 
Diablice oraz Amazonki z irlandzkiego Arklow Rugby Club. Sobotnie 
międzynarodowe zmagania poprzedził dziecięcy Turniej Rugby TAG, 
który rozpoczął się o godz. 14.30. Następnie, o godz. 16:00, nastąpiło 
oficjalne otwarcie Festiwalu Polsko - Irlandzkiego, w którym udział wziął 
m.in. konsul Irlandii James Kilcourse, Łukasz Chimiak z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, a także przewodniczący Rady Miasta Arklow - Pat 
Kennedy z żoną. Obecni też byli przedstawiciele rudzkich władz 
samorządowych. 
Nie zabrakło tam również filatelistów, jako że rudzki oddział Polskiego 
Związku Filatelistów jest oficjalnym partnerem festiwalu. W bogatym, 
tygodniowym programie festiwalowym (szczegóły dostępne na 
www.polskaeire.rudaslaska.pl.) mamy swoje dwa akcenty filatelistyczne. 

We wtorek, 23.05.2017 r. o godz.17,00 zaplanowane zostało spotkanie 
pod hasłem "Dziewczyna ze znaczka" w Centrum Inicjatyw Społecznych 
"Stary Orzegów" przy ul. Kard. Hlonda 29. Gościem spotkania będzie 
pani Anna Gąciarz - jedyna Polka, która znalazła się na znaczku Poczty 
Irlandii. Opowie zebranym o swojej emigranckiej przygodzie na Zielonej 
Wyspie. Nadto od 20.05.2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 
2 im. Gustawa Morcinka w dzielnicy Wirek ul. Jankowskiego 22 czynna 
jest wystawa filatelistyczna pt. "Zjednoczeni w różnorodności". Wystawa 
ta wzbogacona została limerykami krzewiciela śląskiej godki kol. 
Bronisława Watroby na temat każdego z państw członkowskich Unii 
Europejskiej, oczywiście napisanych w gwarze śląskiej. W tej placówce 
oświatowej na czwartek, 25.05.2017 r. zaplanowano duży festyn pod 
hasłem "Dzień śląsko - irlandzki na Wirku". Przewidziano wiele atrakcji i 
niespodzianek. Organizatorzy zapewniają, że po śląsku i po irlandzku 
będzie i dla ciała, i dla ducha! 
Zainteresowanych udziałem w wydarzeniach festiwalowych serdecznie 
zapraszamy do Rudy Śląskiej, bowiem dla wszystkich wstęp jest wolny. 

 
Roman Pawliszak 

30 rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Łodzi 

W związku ze zbliżającą się 30 rocznicą wizyty papieża Jana Pawła II w 
Łodzi Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych 
"FRANKOTYP" im. Tadeusza Hampla stosował będzie nakładkę na 
maszynę frankującą. 

 
Przewidziana jest również koperta okolicznościowa. Na kopercie 
znajduje się zdjęcie Parafii Najświętszej Eucharystii z wieżą z krzyżem 
który został przeniesiony do parafii z ołtarza zbudowanego na lotnisku 
Lublinek na potrzeby przeprowadzenia przez Jana Pawła II mszy świętej 
i udzielenia pierwszej komunii stu dzieciom z parafii Łódzkiej. O 
pochodzeniu krzyża informuje tablica pamiątkowa wmurowana przy 
wejściu do kościoła widoczna na kopercie. Nakładka frankatury 
przedstawia moment udzielania pierwszej komunii dziecku. 
Każdy kto chce otrzymać frankaturę może może zamówić ją na kopercie 
okolicznościowej w cenie 5 zł/szt. (koperta wraz z ofrankowaniem) lub na 
zwykłej białej kopercie w cenie 3,20 zł/szt. Frankatura listem poleconym 
wykonywana będzie TYLKO na zwykłej białej kopercie w cenie 8 zł/szt, 
na kopercie okolicznościowej nie ma miejsca na naklejenie e-R-ki. 
Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C5 do 
ofrankowania okolicznościową nakładką. Zrealizowane zostaną 
wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 09.06.2017 r., korespondencję 
do ofrankowania proszę kierować na adres: Polski Związek Filatelistów, 
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP", 
ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź 
Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto ZO 
PZF w Łodzi z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 
1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię 
dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 
05.04.2017 r. Zamówienia można również składać w tym terminie drogą 
elektroniczną na adres blaszczyk26@interia.pl nadsyłając skan 
potwierdzenia przelewu. 
Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych 
zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu 
mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej, więcej 
informacji na naszej stronie internetowej http://www.pzflodz.pl/kluby-
pzf/frankotyp.html 

Krzysztof Błaszczyk 
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Wydawnictwa Koła PZF nr 1 im. St. Miksteina w Krakowie 

W związku z 30. rocznicą wizyty Jana Pawła II w Krakowie Koło PZF nr 
1 im. St. Miksteina przygotowało kartkę oraz stempel dodatkowy, kartka 
zostanie ostemplowana z datą 10 czerwca. 
Osoby zainteresowane kartką i stemplem, bądź informacją na ten temat, 
proszone są o kontakt do dnia 02.06.2017 pisząc na adres e-mail 
m.jackowsky@wp.pl. 

 
W związku z 20. rocznicą kanonizacji św. Jadwigi w Krakowie Koło PZF 
nr 1 im. St. Miksteina przygotowało kartkę oraz stempel dodatkowy, 
kartka zostanie ostemplowana z datą 08 czerwca. 
Osoby zainteresowane kartką i stemplem, bądź informacją na ten temat, 
proszone są o kontakt do dnia 31.05.2017 pisząc na adres e-mail 
m.jackowsky@wp.pl. 

 
Marcin Jackowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

