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Znaczki 

Magiczny Świat Disneya 

30 maja 2017 roku do obiegu wchodzą 
dwa znaczki, na których przedstawiono 
bohaterów filmu "Auta 3" wytwórni 
Disney/Pixar. 

• na pierwszym, o wartości 3,20 zł - 
Jackson Sztorm, 

• na drugim, o wartości 5 zł - Zygzak 
McQueen  

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 2 
wartość: 3,20 zł i 5 zł 
nakład: 100 000 sztuk 
technika druku: offset i sitodruk 
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm 
format bloku: 114,5 x 75 mm 
papier: fluorescencyjny 
data obiegu: 30 maja 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

100. rocznica utworzenia "Błękitnej 
Armii" 

  
 

31 maja 2017 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 2,60 
zł, na którym przedstawiono portret gen. Józefa Hallera w mundurze 
"Armii Błękitnej", na tle Orła Białego, namalowany przez Kazimierza 
Jodzewicza. 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Ewa Szydłowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,60 zł 
nakład: 100 000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 20 znaczków (5x4) 
data obiegu: 31 maja 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

Polskie kasy kredytowe dobrem wspólnym 

 

 

8 czerwca 2017 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
2,60 zł, na którym przedstawiono podobiznę Franciszka Stefczyka. 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Karol Tabaka 
liczba znaczków: 1 
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wartość: 2,60 zł 
nakład: 250 000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 50 znaczków (10x5) 
data obiegu: 8 czerwca 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

Polskie uzdrowiska 

2 czerwca 2017 roku do obiegu wchodzą dwie kartki pocztowe, na 
których przedstawiono: 

na pierwszej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): pijalnię wód 
mineralnych w Ciechocinku, 

• na ilustracji: tężnię solankową, fontannę "Jaś i Małgosia" oraz herb 
Ciechocinka, 

 

na drugiej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): Villę La Fleur 
w Konstancinie-Jeziornie, 

• na ilustracji: tężnię solankową, rozpylacz solanki na terenie tężni 
oraz herb Konstancina. 

 
Kartki o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie po 10.000 sztuk każdej. 
Projekt: Rafał Małysa. 
Emisji towarzyszą datowniki okolicznościowe, stosowane w UP 
Ciechocinek 1, Konstancin-Jeziorna 4. 

 
źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datownik jednodniowy 

• 2017.06.04. Warszawa 4: X Święto Dziękczynienia. Dziękujemy za 
chleb, projekt: Roch Stefaniak 

 

Przedłużenie stosowania datowników stałych ozdobnych ze 
zmienną datą 
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• od 2017.06.01. do 2018.05.31. Kraków 1 

• od 2017.06.01. do 2018.05.31. Sanok 1: Poczta Polska Galicyjski 
Rynek 

• od 2017.06.18. do 2018.06.17. Iwanowice 

• od 2017.06.18. do 2018.06.17. Michałowice 

• od 2017.06.18. do 2018.06.17. Skawina 

• od 2017.06.18. do 2018.06.17. Sułoszowa: Pieskowa Skała 

• od 2017.06.18. do 2018.06.17. Wielka Wieś: Jaskinia 
Wierzchowska 

• od 2017.06.18. do 2018.06.17. Wolbrom 

• od 2017.06.27. do 2018.06.26. Kalwaria Zebrzydowska: 
Sanktuarium Maryjne 

• od 2017.06.27. do 2018.06.26. Oświęcim: Oświęcim Miasto Pokoju 

• od 2017.06.27. do 2018.06.26. Wadowice: Miasto Rodzinne Jana 
Pawła II 

• od 2017.07.02. do 2018.07.01. Kraków 1: Kościółek św. Wojciecha 

• od 2017.07.02. do 2018.07.01. Kraków 1: Przesyłka nadana w 
dyliżansie 

• od 2017.07.02. do 2018.07.01. Kraków 1: Sukiennice 

• od 2017.07.02. do 2018.07.01. Kraków 28 

• od 2017.07.02. do 2018.07.01. Kraków 53: Kaplica Zygmuntowska 

• od 2017.07.02. do 2018.07.01. Skała 

• od 2017.09.01. do 2018.08.31. Horyniec Zdrój: Biesiada Teatralna 

• od 2017.09.01. do 2018.08.31. Horyniec Zdrój: (Pałac Ponińskich) 

• od 2017.09.14. do 2018.09.13. Miechów: Miechowskie Dni 
Jerozolimy 

• od 2017.10.12. do 2018.10.11. Nowy Sącz 1 

• od 2017.10.12. do 2018.10.11. Stary Sącz 

• od 2017.10.15. do 2018.10.14. Oświęcim: Miejsce Pamięci 
Auschwitz-Birkenau 1940-1945 

• od 2017.11.30. do 2018.11.29. Krościenko nad Dunajcem: 982 m 
n.p.m. Trzy Korony 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• Jubileusz 25-lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich, numer: 6/Lublin, nakład: 500 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 30 maja 2017 roku 

• Polski Związek Badmintona 40 lat, numer: 7/Lublin, nakład: 300 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 29 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 okolicznościowe - Łódź 

• 110 lat energetyki w Łodzi, numer: 19/Łódź, nakład: 500 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 29 maja 2017 roku 

• 110 lat energetyki w Łodzi, numer: 20/Łódź, nakład: 500 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 29 maja 2017 roku 

Kartki nr 19 i 20 do nabycia na stoisku pocztowym podczas otwarcia 
Fotofestiwalu w ART_INKUBATOR, (Łódź, ul. Tymienieckiego 3) w dniu 
2 czerwca. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi 
(telefon: 502 501 216, e-mail: michal.jaborski@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Konnej" z okazji obchodów Jubileuszu 25-lecia 
nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich 

1. Organizatorami "Poczty Konnej" są: 

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

• Zespół Szkół im.7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie, 

• Okręg Lubelski Polskiego Związku Filatelistów. 
2. "Poczta konna" z okazji obchodów Jubileuszu 25-lecia nadania Szkole 
imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich - zostanie zorganizowana w dniu 09 
czerwca 2017 roku. Przewiezienie przesyłek nastąpi na trasie: UP 

Cyców-Stoisko pocztowe na terenie Zespołu Szkół im 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich -UP Lublin 1 
3. Do przewiezienia "Pocztą Konną" 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. Kartki okolicznościowe wydane z okazji "Obchodów Jubileuszu 25-
lecia nadania Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich" w cenie 1.00 zł 
można nabyć w Urzędzie Pocztowym Cyców pod adresem: 
ul.Chełmska1A, 21-070 Cyców, e-mail: UP-Cycow-236244@poczta-
polska.pl,tel.(82)567-71-10, (082) 56-77-114 
5. Przesyłki przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą Konną" po ich 
przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z 
obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w zamkniętej 
kopercie w terminie do dnia 07.06.2017 r. na adres: Urząd Pocztowy 
Cyców, ul. Chełmska1A, 21-070 Cyców, z dopiskiem na kopercie: 
"Poczta Konna". Przesyłki przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą 
Konną" będą również przyjmowane w dniu 09.06.2017 r. na stoisku 
pocztowym zorganizowanym na terenie Zespołu Szkół im. 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich (ul. Chełmska 44, 21-070 Cyców) w trakcie 
uroczystości. Przesyłki, które zostaną przesłane/przekazane do Urzędu 
Pocztowego Cyców po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do 
opracowania (przesyłki, które nadejdą w przesyłce pocztowej zostaną 
zwrócone do nadawcy na jego koszt). 
6. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Pocztą Konną" zostaną w 
Urzędzie Pocztowym Cyców ostemplowane datownikiem 
okolicznościowym z hasłem: "Obchody Jubileuszu 25-lecia nadania 
Szkole imienia 7 Pułku Ułanów Lubelskich 09.06. 2017 CYCÓW". 
7. Przesyłki przygotowane do przemieszczenia "Pocztą Konną" 
pracownicy Urzędu Pocztowego Cyców przekażą upoważnionej osobie 
w celu przewiezienia ich na wyznaczonej trasie poczty specjalnej ( UP 
Cyców - Stoisko pocztowe na terenie Zespołu Szkół im.7 Pułku Ułanów 
Lubelskich - UP Lublin 1). 
8. Po przewiezieniu "Pocztą Konną" przesyłki zostaną przekazane przez 
upoważnioną osobę na stoisko pocztowe na terenie Zespołu Szkół im.7 
Pułku Ułanów Lubelskich a następnie do Urzędu Pocztowego Lublin 1, 
gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym i stemplem: 
"Przewieziono Pocztą Konną na trasie UP Cyców 1-UP Lublin 1". 
Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami pocztowymi. 
9. Za prawidłową realizację przeniesienia przesyłek "Pocztą Specjalną" 
odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie. 
10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 31.05.2017 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 

Poczta specjalna XII Królewski Flis na Wiśle już w Gdańsku 

27 maja uczestnicy XII Królewskiego Flisu na Wiśle przypłynęli do 
Gdańska. Razem z nimi dotarła nad morze korespondencja nadana 
Pocztą specjalną. 
Galara przycumowała na Motławie, w pobliżu statku Sołdek, i tam 
nastąpiło przekazanie przesyłek Pani Elżbiecie Lisieckiej - pracownicy 
Urzędu Pocztowego Gdańsk 50. Wcześniej jednak, flisacy zrobili miłą 
niespodziankę i obdarowali P. Elżbietę upominkiem z Krakowa - 
czerwonymi koralami. Poza przesyłkami, na ręce pracownicy gdańskie 
Poczty, przekazana została flaga pocztowa, która przez cały spływ Wisłą 

 

była zatknięta na galarze 
przewożącej Pocztę specjalną. 
Korespondencja z nabrzeża do UP 
Gdańsk 50 została przewieziona 
przez Panią Elżbietę w asyście 
flisaka z Krakowa - Pana Jarosława 
Kałużę. Przed urzędem zostało 
zrobione ostatnie, pamiątkowe 
zdjęcie oraz nastąpiło pożegnanie. 
Przesyłki natomiast trafiły do 
dalszego opracowania. 

Elżbieta Kaczyńska 
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Informacje różne 

40 lat Polskiego Związku Badmintona 

Polski Związek Badmintona założono w 1977 roku. Dla porównania WBF 
(wówczas IBF) powstał w Anglii w 1934 r a Europejska Unia Badmintona 
w 1967. Zebranie założycielskie odbyło się 29 maja w Głubczycach, a 
formalny I Zjazd Delegatów 7 listopada w Warszawie. Wybrano na nim 
pierwszy Zarząd Związku. 
Dziś po latach, kiedy formalnie przynajmniej PZBad i badminton pewnie 
mieści się na mapie sportowej i olimpijskiej Polski, Europy i Świata, 
można śmiało powiedzieć, że bez udziału trenerów, działaczy i 
zawodników z Głubczyc zapewne nigdy by się to nie udało. Np. każdy 
lepszy i ważniejszy reprezentant Polski musiał wcześniej czy później 
przejść jakiś okres szkolenia w klubie Technik lub pierwszym polskim 
ośrodku (centrum) olimpijskim w Głubczycach - tak jest do dziś, od ponad 
40 lat. Powód do dumy i szacunku. 
Zawsze zastanawiałem się jak wyglądałby Związek i co byłoby z polskim 
badmintonem gdyby PZBad miał siedzibę w Głubczycach? 
Ponieważ zajmuję się hobbystycznie badmintonem dobre 60 lat, także w 
ramach PZBad, i to ja wprowadziłem ten sport do filatelistyki i 
kolekcjonerstwa w Polsce - uprosiłem prezesa Świętokrzyskiego 
Związku Badmintona, p. Zbigniewa Wojciechowskiego o pomoc w 
upamiętnieniu głubczyckiego spotkania kartką pocztową. Bardzo 
życzliwie i z aprobatą podszedł także obecny prezes PZBad dr Marek 
ZAWADKA. Widać jemu nie przeszkadza promocja i szacunek do 
przeszłości związku sportowego którym kieruje. 
Poczta Polska wprowadzi kartkę w Kielcach. Datownika pocztowego nie 
będzie bo niezręcznie bardzo byłoby stosować go w tym mieście. Ale dla 
PT Kolekcjonerów i sympatyków badmintona przygotowałem opisaną 
poniżej pamiątkę. Znaczki na kartce skasowane są datownikiem, który 
na stałe stosowany jest w Kielcach (od maja 2001 r) w UP Kielce 12. 
Ufundował go Świętokrzyski Urząd Marszałkowski wg mojego wniosku i 
pomysłu. Uwidocznione są na nim akcesoria sportowe, natomiast 
puszczę świętokrzyską prezentują duże jodły składające się z lotek. 
Całą moją korespondencję kolekcjonerską, i nie tylko, UP Kielce 12 
kasuje tym właśnie datownikiem. Rozsyłaną nie tylko w kraju, także za 
granicę. Już 16 lat. Chętnie wykonam taką uprzejmość dla PT Kolegów i 
Zainteresowanych. 
Pomyślałem sobie też, że skoro Poczta Polska stwarza możliwości 
kreowania znaczków personalizowanych, równoprawnych znaków opłaty 
za usługę pocztową, to grzechem byłoby nie skorzystać . Wiem, że 
sprawie tym przyjemność Kolegom Kolekcjonerom a także fanom 
badmintona na świecie. 
Znaczek, podobnie jak kartka pocztowa wg projektu artysty Adama 
Kowalewskiego. Można go zakupić (za 8 zł) w klubie filatelistów 
DIVERIMENTO, tel. 668 481 715. Kartka, np. w UP w Kielce 1 kosztuje 
1 zł. 

 
Janusz Łojek 

Premio Internazionale San Gabriele 

Polski znaczek emisji "Kanonizacja Ojca Stanisława Papczyńskiego" (Fi 
4690) został nominowany do prestiżowej włoskiej nagrody Premio 
Internazionale d'Arte Filatelica SAN GABRIELE za rok 2016. 
Serdecznie gratuluję Autorce projektu tego znaczka, pani Marzannie 
Dąbrowskiej i życzę sukcesu w dalszej procedurze Jury. 

Bogdan Michalak, prezes Klubu "Święty Gabriel" 

Wydawnictwa 

Przegląd Filatelistyczny nr 5/2017 

Spis treści numeru majowego: 
Aktualności 

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

Dla początkujących 

• Tadeusz Kurlus: Dla nas, dzieci... 

• Zdzisław Romanowicz: Szkoła z filatelistyką (17) 
Filatelistyka tematyczna 

• Mariusz Affek: Vademecum zbieracza znaczków z dawnych pańśtw 
włoskich (6) Królestwo Lombardzko-Weneckie ("Lombardo-
Veneto"): cechy charakterystyczne znaczków II emisji, krzyż św. 
Andrzeja i fenomen znaczków (marek) skarbowych z obiegu 
pocztowego 

• Ryszard Prange: Okiem tematyka (1) Kolejny sukces polskiej 
filatelistyki w Essen 

Historia w znaczki wpisana 

• Marian Wawrzynkowski: Wojenn elosy rodziny Płachcińskich z 
Grudziądza - część 1 

Numizmatyka 

• Tadeusz Kurlus: Moneta - wiadomości numizmatyczne 
Dla dociekliwych 

• Janusz Berbeka: Nowa odmiana barwy niebieskiej Chopina z 1927 
r. (Fi 225) 

Świat całostek 

• Adam Mann: Usterki i odmiany całostek - Ck 42 

• Piotr Pelczar: Arkusz drukarski współczesnych kopert pocztowych 

• Piotr Pelczar: Denominacja z 1995 roku i całostki (głównie koperty) 
po unieważnieniach 

• Piotr Pelczar: Unieważnione koperty Ck 86 w obiegu służbowym 
poczty 

• Piotr Pelczar: Koperty Ck 93 unieważnione przez pocztę 

• Piotr Pelczar: Całostki koperty Ck 105 i 108 unieważnione przez 
Pocztę Polską dla swojego sklepu internetowego 

Rozmaitości 

• Kalejdoskop 

• Janusz Bator: Historia jednej przesyłki z Twierdzy Przemyśl 
Hyde Park 

• Jerzy Walocha: Lekarze w filatelistyce - powrót po 30 latach 

• Marek Zbierski: Podsumowując miniony rok 

• Krzysztof Lisowski: Można inaczej 

 

Filatelista nr 6/2017 

Spis treści numeru czerwcowego: 
Z życia związku 

• Andrzej Jarzynkowski: 60 lat Wojskowego Koła Nr 19 Okręgu 
Warszawskiego PZF 

• Ryszard Kuśmiderski: Udział filatelistów w obchodach jubileuszu 
700-lecia Miasta Lublin 

• Marian Wawrzynkowski: Katyń - pamiętamy! 
Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Ptaki Antarktyki - cz. 5 

• Marian Wawrzynkowski: Dobijanie zła - cz. 3 
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• Wiesław Osuchowicz: Baśnie japońskie na znaczkach pocztowych 
Młody Filatelista na tropie 

• Ewa Olejarczyk: Z prac MKF nr 5 w Warszawie 

• Dagmara Wolska: Półfinał 55. MKF we Wrocławiu 
Badania filatelistyczne 

• Andrew Sader: Podwójny nadruk na znaczku Fi. nr 272 I 

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

• Krzysztof Siarkiewicz: Powojenne prowizoria w powiecie 
garwolińskim 

• Krzysztof Piwko, Roman Okniński: Rzadkości Poczty Miejskiej w 
Warszawie 1915-1918 - cz. 1 

• Jan Barczyk: Ślimak z kamykiem 

• Ryszard Puzyrewski: Przesunięcie perforacji na bloku Fi. 290 

• Bogdan Bolczak: Kosmonauci po latach - blok Fi. 44 

• Agnieszka Magiera: Spójrz w oczy sowie 

• Józef Kopeć: Wydanie okolicznościowe Boże Narodzenie (Fi. 3586-
87) - papier fluorescencyjny, papier zwykły 

Z teki eksperta 

• Stefan Petriuk: Poczta Miejska w Częstochowie Stadtpost 
Czenstochau 1915-1918 - cz. 5 

Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik: Duża satysfakcja filatelistyczna 
Aktualności 

• Mirosław Miętus: Komunikacja pocztowa w Błękitnej Armii Hallera 
w latach 1917-1920 - recenzja książki 

• Marian Wawrzynkowski: Mamy Mistrza! 

• Leszek Bednarek: II Pokaz Filatelistyczny "Poczet Dowódców 2. 
Korpusu Polskiego" w Koszalinie 

• Krzysztof Błaszczyk: Okolicznościowa frankatura mechaniczna 

• Adam Szuler: Co, gdzie, kiedy? 
Nowości 

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

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 
Ciekawostki i rozrywka 

• Bohdan Subocz: O rosyjskich podurzędnikach pocztowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja: Marek Jedziniak, Wydawca: Marek Jedziniak, email: kzp@kzp.pl. 
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