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Znaczki 

Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017 

16 czerwca 2017 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
2,60 zł, na którym przedstawiono na pierwszym planie - symboliczną 
kompozycję wyobrażającą drzewo umieszczone nad warstwami ziemi 
oraz ażurową konstrukcję architektoniczną w kształcie korony drzewa, 
na drugim planie - widok nieba składającego się z odwzorowania atomów 
węgla tworzących strukturę grafenu.  

 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Andrzej Gosik 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,60 zł 
nakład: 120 000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków i 4 przywieszki (4x4) 
data obiegu: 16 czerwca 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

Rok Adama Chmielowskiego 

17 czerwca 2017 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
2,60 zł, na którym przedstawiono fragment płaskorzeźby z kościoła pw. 
św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu, autorstwa Marcina Sobczaka i 
Adama Piaska, przedstawiającej postać Adama Chmielowskiego - św. 
Brata Alberta. 
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Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Andrzej i Teresa Sowińscy 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,60 zł 
nakład: 360 000 sztuk 
technika druku: offset i sitodruk 
format znaczka: 45 x 45 mm, w tym perforacja w kształcie serca 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (4x3) 
data obiegu: 17 czerwca 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

Solidarność Walcząca 

20 czerwca 2017 r. do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 2,60 
zł, w nakładzie 270.000 sztuk, wydany w arkusikach po 9 znaczków. 
Szczegóły w następnym numerze. 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2017.06.20. Trzcianka: 100-lecie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela 
1917 2017 Trzcianka, projekt: Piotr Syrotiak 

• 2017.06.24. Kamionka: Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej 
PZŁ, projekt: Sławomir Olszyński 

• 2017.06.24. Piekary Śląskie 1: 80. rocznica usypania Kopca 
Wyzwolenia, projekt: Adam Kultys 

• 2017.06.24. Wronki: 160 lat Ochotniczej Straży Pożarnej, projekt: 
Łukasz Książek 

• 2017.07.01. Gorzów Wlkp. 1: 760 lecie miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 760, projekt: Roch Stefaniak 

 

Poczty specjalne 

Regulamin Poczty "Poczty Specjalnej Samochodowej" z okazji "45 
lat Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej" 

1. Organizatorami "Poczty Samochodowej" są: 

• Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator Filatelistyki w Lublinie, 

• Region Sieci w Lublinie, 

• PZF Okręg Lubelski 

• Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Woj. Lubelskiego 
2. "Poczta Specjalna Samochodowa" zostanie zorganizowana w dniu 

24 czerwca 2017 r. z okazji "45 lat Klubu Kolekcjonera i Kultury 
Łowieckiej". 

3. Przewóz przesyłek nastąpi na trasie: UP Kamionka - Stoisko 
Pocztowe Zespołu Szkół im. Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego ul. Lubartowska 53, 21-132 Kamionka - Urząd 
Pocztowy Lublin 1. 

4. Do przewozu "Pocztą Specjalną Samochodową" 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. 

5. Wydane z tej okazji wydane będą 2 kartki okolicznościowe bez 
nadrukowanego znaku opłaty pocztowej w cenie 1,00 zł za 1 sztukę, 
które można nabyć w Urzędzie Pocztowym Kamionka, pod 
adresem, ul. Rynek 16, 21-132 Kamionka, (81) 852-70-56, e-mail: 
up-kamionka-244433@poczta-polska.pl 

6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Samochodową" po 
ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu 
zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/przekazać w 
zamkniętej kopercie w terminie do dnia 21 czerwca 2017 r. na 

adres: Urząd Pocztowy Kamionka, ul. Rynek 16, 21-132 Kamionka, 
z dopiskiem na kopercie "Poczta Specjalna Samochodowa". 
Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Specjalną 
Samochodową" będą również przyjmowane w dniu 24.06.2017 na 
stoisku pocztowym zorganizowanym na terenie Zespołu Szkół im. 
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Lubartowska 52, 21-
132 Kamionka w trakcie uroczystości. Przesyłki, które nadejdą po 
wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i 
zwrócone do nadawcy na jego koszt. 

7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Samochodową" 
zostaną w Urzędzie Pocztowym Kamionka, ostemplowane 
datownikiem okolicznościowym wydanym z okazji 45 lat Klubu 
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej" i przekazane na stoisko 
pocztowe. 

8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Specjalną 
Samochodową" pracownicy obsługujący stoisko pocztowe 
przekażą upoważnionej osobie celem ich przewiezienia na trasie 
wskazanej w pkt. 3. 

9. Po przewiezieniu "Pocztą Specjalną Samochodową" przesyłki 
zostaną przekazane pracownikom Urzędu Pocztowego Lublin 1 
gdzie zostaną ostemplowane stemplem informującym o treści 
PRZEWIEZIONO POCZTĄ SPECJALNĄ SAMOCHODOWĄ na 
trasie UP Kamionka - UP Lublin 1 oraz dziennym datownikiem 
eksploatacyjnym, a następnie przesłane i doręczone adresatom 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Za prawidłową realizację "Poczty Specjalnej Samochodowej" 
odpowiada Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki oraz Region Sieci w Lublinie. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 14.06.2017 

*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 zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z 
zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej". 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Katowice 

• "Górny Śląsk - to nie tylko przemysł" 55. Ogólnopolski Finał 
Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego, numer: 
13/Katowice, nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 
czerwca 2017 roku 

• 80. rocznica usypania Kopca Wyzwolenia w Piekarach 
Śląskich, numer: 14/Katowice (kartka dwustronna), nakład: 500 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 24 czerwca 2017 roku 

• 760 lat Bożogrobców w Chorzowie, numer: 15/Katowice (kartka 
dwustronna), nakład: 1100 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
20 czerwca 2017 roku 

Kartka nr 13 dostępna w UP Chorzów 1, Katowice 1, nr 14 - Piekary 
Śląskie 1, Katowice 1, nr 15 - 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 - Lublin 

• 45 lat Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, numer: 14/Lublin, 
nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 czerwca 
2017 roku 

• 45 lat Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, numer: 15/Lublin, 
nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 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). 

Nowe kartki okolicznościowe - Łódź 

• 150 lat z Reymontem. Kobiele Wielkie, numer: 22/Łódź (kartka 
dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 17 
czerwca 2017 roku 

• Pierwsza Ogólnopolska Olimpiada Dziecięcych Drużyn 
Pożarniczych Wieruszów 2017, numer: 23/Łódź (kartka 
dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 17 
czerwca 2017 roku 



Biuletyn Filatelistyczny 

3 

Cały nakład kartki nr 22 został wykupiony przez Wnioskodawcę. Kartki nr 
23 do nabycia w UP Wieruszów oraz filiach, a także na stoisku 
pocztowym w trakcie Olimpiady na stadionie GOSiT w Wieruszowie. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi 
(telefon: 502 501 216, e-mail: michal.jaborski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• 160 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Wronki 2017, numer: 
21/Poznań, nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 24 
czerwca 2017 roku 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 61 869 70 62, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Noc Bibliotek w Kępnie 

W sobotę 3 czerwca w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło 
się spotkanie w ramach ogólnopolskich Nocy Bibliotek. Z tej okazji Koło 
PZF w Kępnie przygotowało pokaz filatelistyczny z prezentacją miniatur 
samochodów pod hasłem "Retro samochody - moja pasja", ze zbiorów 
Tadeusza Hanuszewicza - filatelisty kępińskiego. 
O wystawie znaczków opowiadał jak zawsze z wielka pasją prezes Koła 
PZF E. Stankowiak - Potwierdza się moja stara prawda, że znaczkami 
można opowiadać na każdy temat. Tutaj mamy możliwość pokazania 
bardzo duże zasoby filatelistyczne, jakie zgromadził nasz Kol. Tadeusz 
Hanuszewicz i modeli samochodów oraz jednego z jego kolekcji 
mercedesa z 1929 roku stojącego w dniu dzisiejszym przed biblioteką. 
Mamy tu samochody nie tylko jako obrazki, ale walory filatelistyczne, są 
serie znaczków, bloczki, arkusiki, kartki pocztowe. Przyglądając się 
znaczkom można zauważyć z jakich krajów te znaczki pochodzą. To jest 
jedna z jego życiowych pasji. 
Jak co roku na czytelników biblioteki czekało wiele wrażeń. Oprócz 
oglądania wystawy chętni mogli wsiąść do przedwojennego mercedesa, 
który cieszył się sporym zainteresowaniem oglądających. Organizatorzy 
przygotowali dla odwiedzających bibliotekę wiele atrakcji - górę książek 
do rozdania , film "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Stella Nostra", 
malowanki antystresowe. Akcja miała na celu promować czytelnictwo i 
bibliotekę jako miejsce, w którym warto bywać. Starano się tego dnia 
zainteresować czytelników nietypowymi działaniami. 

 
Henryk Dembski 

Wystawa Filatelistyczna "XXV lat diecezji rzeszowskiej i 100-lecie 
Objawień Matki Bożej w Fatimie" 

W sali ekspozycyjnej Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu - Muzeum 
Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim (obok kościoła parafialnego) 
w niedzielę 4 czerwca otwarta została wystawę filatelistyczna pt. "XXV 
lat diecezji rzeszowskiej i 100-lecie Objawień Matki Bożej w Fatimie", 
zorganizowana przez Klub Inicjatyw Filatelistycznych, Parafię 
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim i 
Pocztę Polską. 
Wystawa prezentuje walory filatelistyczne upamiętniające osoby, miejsca 
i wydarzenia związane z Diecezją Rzeszowską. Została również 
przygotowana okolicznościowa beznominałowa kartka pocztowa oraz 
spersonalizowany znak opłaty pocztowej, a także pamiątkowy stempel. 
Wystawę można zwiedzać do 27 sierpnia od wtorku do niedzieli w godz. 
10:00 - 16:00. 

 

 
ks. Michał Polański, kontakt: m_polanski@poczta.onet.pl 

50. rocznica otrzymania godności kardynalskiej przez Karola 
Wojtyłę 

W związku z 50. rocznicą otrzymania godności kardynalskiej przez 
Karola Wojtyłę Koło PZF nr. 1 im. St. Miksteina przygotowało nakładkę 
na frankaturę mechaniczną, która będzie stosowana 28 czerwca. 
Osoby zainteresowane odbitką frankatury, bądź informacją na ten temat, 
proszone są o kontakt do dnia 20.06.2017 pisząc na adres e-mail 
m.jackowsky@wp.pl. 

 
Marcin Jackowski 

Informacje archiwalne 

Rudzcy filateliści i pocztowcy na Industriadzie 2017 w Wirku na 
"Ficiusie" 

INDUSTRIADA to coroczne święto Szlaku Zabytków Techniki. W 
tegorocznej edycji bierze udział 47 obiektów w 28 miastach, a na 
zwiedzających czeka ponad 500 atrakcji, które będzie można zobaczyć 
już w najbliższą sobotę, 10 czerwca. 
W Rudzie Śląskiej już od godz.12.00 miłośnicy Industriady będą mogli 
zwiedzać zabytkową kolonię robotniczą Ficinus. To zabytkowe, 
historyczne osiedle znajdujące się przy ul. Kubiny w dzielnicy Wirek 
powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen 
("Błogosławieństwo Boże", obecnie ruch "Pokój" kopalni "Ruda"). Oprócz 
tego na uczestników czeka sporo atrakcji, w tym pocztowo - 
filatelistycznych. Na prośbę rudzkiego magistratu lokalni pocztowcy i 
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filateliści zorganizują swoje stoiska na których będzie się można 
zaopatrzyć w okolicznościowe industriadowe kartki - korespondentki, 
neoznaczki i znaczki spersonalizowane z kościołem ewangelicko - 
augsburskim na Ficinusie a ponadto sporo nowości Poczty Polskiej. Tutaj 
też będzie stosowany okolicznościowy datownik pocztowy podkreślający 
150.lecie kolonii "Ficinus", który zawdzięczamy Pani Karolinie Kolenda - 
koordynatorowi ds. filatelistyki Poczty Polskiej S.A. w Katowicach. W 
ramach Industriady na "Ficinusie zaplanowano ponadto między innymi: 
występ akordeonistów im. Edwarda Huloka oraz Zespołu Pieśni i Tańca 
"Rudzianie", spektakl "Śląska kobieta doskonała - Ślonzoczka na zicher", 
widowisko taneczne "W rytmie maszyny" z wykorzystaniem efektów 
pirotechnicznych, występ chóru "Słowiczek" oraz koncert muzyki i poezji 
żydowskiej w wykonaniu orkiestry kameralnej i solistów pod dyrekcją 
Jean-Claude`a Hauptmanna. 

 

 
W imieniu rudzkich filatelistów wszystkich zainteresowanych bardzo 
serdecznie zapraszam. 

Roman Pawliszak 
 
 
 

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

