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Znaczki 

Zmiana planu emisji znaczków na 2017 rok 

Minister Infrastruktury i Budownictwa Decyzją Nr 29 z dnia 18 lipca 
2017 r. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 50) zmienił roczny plan emisji 
znaczków pocztowych na 2017 rok: 

• emisja Zabytkowe organy w Polsce (1 znaczek w bloku) zostaje 
przeniesiona z lipca na wrzesień, 

• emisja 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego (1 znaczek) 
zostaje przeniesiona z sierpnia na grudzień, 

• emisja Armia Andersa - Szlak Nadziei (1 znaczek) zostaje 
przeniesiona z sierpnia na grudzień, 

• emisja Sukcesy polskich skoczków narciarskich (1 znaczek) 
zostaje przeniesiona z lipca na listopad. 

źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

Całostki 

Drogi wodne w Polsce 

22 lipca 2017 roku do obiegu wchodzą dwie kartki pocztowe, na których 
przedstawiono: 

na pierwszej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): 
przedstawiające spływ tratwami po Biebrzy, 

• na ilustracji: rzekę Biebrzę i mapę Polski obrazującą położenie rzeki 
Biebrzy, 

 

na drugiej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): spływ kajakami 
po Nysie Łużyckiej, 

• na ilustracji: rzekę Nysę Łużycką i mapę Polski obrazującą 
położenie rzeki Nysy Łużyckiej. 

 

Kartki o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie po 10.000 sztuk każdej. 
Projekt: Robert Kostera. 
Emisji towarzyszą datowniki okolicznościowe, stosowane w UP Mońki, 
Zgorzelec 1. 

 
źródło: Poczta Polska 

Flotylla Wiślana Polskiej Marynarki Wojennej 

31 lipca 2017 roku do obiegu wchodzą dwie kartki pocztowe, na których 
przedstawiono: 

na pierwszej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): ORP Pińsk - 
monitor rzeczny Flotylli Wiślanej Polskiej Marynarki Wojennej z 
okresu międzywojennego, 

• na ilustracji: rysunek przedstawiający płynący ORP Pińsk i 
wizerunek orła umieszczanego na czapkach marynarzy Flotylli 
Wiślanej z okresu międzywojennego, 

 

na drugiej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): KU-30 - kuter 
uzbrojony oddziału wydzielonego rzeki Wisły Flotylli Pińskiej PMW 
w 1939 r., 

• na ilustracji: rysunek przedstawiający płynący KU-30 i wizerunek 
orła umieszczanego na czapkach marynarzy Flotylli Wiślanej z 
okresu II wojny światowej. 
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Kartki o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie po 12.000 sztuk każdej. 
Projekt: Andrzej Gosik. 
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, stosowany w UP 
Warszawa 1. 

 
źródło: Poczta Polska 

Poczty specjalne 

Regulamin Poczty Specjalnej Rejs Wiślany Statku Pocztowego 
organizowanej od 31.07.2017r. z Warszawy do 16.08.2017r. do 
Torunia 

1. Organizatorami Poczty Specjalnej są: 

• Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej - RKF w Warszawie, RKF w 
Bydgoszczy 

• Regiony Sieci w Warszawie Miasto, Warszawie Województwo 
i Bydgoszczy 

• Fundacja Szerokie Wody 
2. Poczta Specjalna odbędzie się w dniach 31.07.2017r. - 

16.08.2017r.. Przesyłki zostaną przetransportowane galarem 
krakowskim "Św. Elżbieta" , który stanie się w tym czasie "Statkiem 
Pocztowym" na trasie Warszawa - Toruń z uwzględnieniem 
miejscowości wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 

3. Do przewiezienia Pocztą Specjalną zostaną dopuszczone listy 
ekonomiczne krajowe i zagraniczne, nierejestrowane i polecone 
oraz kartki pocztowe i okolicznościowe opłacone zgodnie z 
obowiązującym cennikiem za usługi pocztowe w obrocie krajowym 
i zagranicznym. 

4. Wydaną z tej okazji kartę okolicznościową można nabyć w UP 
Warszawa 1 ul. Świętokrzyska 31/33 00-001 Warszawa, e-mail: 
Warszawa1-orm.up@poczta-polska.pl, telefon 22 505 35 17. 
Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej 
lub bezgotówkowej na rachunek bankowy: Bank Pocztowy 08 1320 
2550 0320 0675 0000 1004. 

5. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia Pocztą Specjalną, 
prawidłowo przygotowane, poprawnie zaadresowane i opłacone 
zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/ przekazać w 
zamkniętej kopercie w terminie i na adres zgodnie z załącznikiem 
nr 2 do niniejszego regulaminu, z dopiskiem na kopercie "Poczta 
Specjalna - Rejs Wiślany Statkiem Pocztowym". Przesyłki, które 
nadejdą po terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i zostaną 
zwrócone do nadawcy na jego koszt. 

6. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia Pocztą Specjalną zostaną: 

• w Warszawie ostemplowane datownikiem okolicznościowym 
emisji Flotylla Wiślana Polskiej Marynarki Wojennej i stemplem 
"Poczta na Statku Pocztowym", 

• w pozostałych miejscowościach na trasie do Torunia 
skasowane datownikami ekspedycyjnymi. 

• wszystkie przesyłki zostaną w każdej miejscowości skasowane 
datownikiem eksploatacyjnym (proszę nadających przesyłki o 
uwzględnienie miejsca na 8 datowników). 

7. Przesyłki przygotowane do transportu Pocztą Specjalną zostaną 
przez pracownika Poczty Polska S.A. przekazane upoważnionej 
osobie - sternikowi Statku Pocztowego z Fundacji Szerokie Wody. 

8. Wypłynięcie Poczty Specjalnej z poszczególnych miejscowości 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 

9. Po zakończeniu Rejsu Statku Pocztowego w Toruniu przesyłki 
nadane Pocztą Specjalną będą przekazane wyznaczonemu 
pracownikowi Poczty Polskiej S.A., który całą otrzymaną 
korespondencję dostarczy do Urzędu Pocztowego Toruń 1 celem 
skasowania datownikiem okolicznościowym poświadczającym 
odbiór oraz stemplem dodatkowym "Poczta Specjalna Rejs Wiślany 
Statkiem Pocztowym na Trasie Warszawa -Toruń". Następnie ww. 
przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom. 

10. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek Pocztą Specjalną 
odpowiadają wskazani w pkt. 1 Regionalni Koordynatorzy ds. 
Filatelistyki i Regiony Sieci oraz Fundacja Szerokie Wody. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki 
Poczty Polskiej w dniu 30.06.2017 r. 

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" 

Załącznik 1 do Regulaminu Poczty Specjalnej 
Miejscowości i daty pobytu Statku Pocztowego 

1. Port Czerniakowski , Warszawa, 31.07.2017r. - promocja kartek 
pocztowych emisji Flotylla Wiślana Polskiej Marynarki Wojennej 

2. Godzina "W" na Wiśle - Warszawa 01.08.2017r. 
3. FlisLight - Cytadela Twierdzy Modlin , Modlin , 05.08.2017r 
4. Czerwińsk nad Wisłą, Nowy Secymin Binduga Wiślana 

06.08.2017r. 
5. Płock , 7-9.08.2017r 
6. Festiwal Wisły, Włocławek 12.08.2017r., 
7. Festiwal Wisły Ciechocinek 13.08.2017r., 
8. Festiwal Wisły Toruń 14-15.08.2017r 

Załącznik 2 do Regulaminu Poczty Specjalnej 
Punkty dostarczenia korespondencji wraz z datami granicznymi 

Lp. Miejscowość Gdzie przesłać / 
dostarczyć przesyłki 

Do kiedy 

1 Warszawa UP Warszawa 1 
Pani Marzenna Czerniec-

Zielińska 
kom. 502-019-145 
tel. 22 505-33-60 
Adres jednostki: 

ul. Świętokrzyska 31/33, 
00-001 Warszawa 

30.07.2017 

2. Modlin UP Nowy Dwór Mazowiecki 
ul. Modlińska 2 

05-100 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

(Modlin Twierdza) 
Pani Naczelnik Helena 

Cholińska 
Tel.(22) 7752592, 

502467920 
Pani Beata Jodełka Filia 

Modlin 506845059 

04.08.2017 

3. Czerwińsk 
nad Wisłą 

UP Czerwińsk nad Wisłą 
ul. Klasztorna 4 

24-120 Czerwińsk nad Wisłą 
Pani Maria Piekalska 

Tel.(24) 2315050, 
665719615 pr. 

05.08.2017 

4. Płock UP Płock 1 
Ul. Bielska 14b 
09-400 Płock 

Pani Naczelnik Wanda 
Buczyńska 
502016768 

08.08.2017 

5. Włocławek UP Włocławek 
Pani Naczelnik Kobuszewska 

Agnieszka 
tel. 54-2324228, kom. 

510067646 

11.08.2017r. 

6. Ciechocinek UP Ciechocinek 1 
Pan Naczelnik Masłowski 

Wojciech 
tel. 54-2836381, kom. 

502839223 

12.08.2017r 

7. Toruń UP Toruń 1 
Pani Naczelnik Czaplicka 

Maria 
tel. 56-6527903, kom. 

510068965. 

13.08.2017r 

Informacje dodatkowe 

Szanowni Państwo, 
Poczta Specjalna Rejs Wiślany Statku Pocztowego to bardzo 
dynamiczne przedsięwzięcie i nie do końca zależne od Poczty Polskiej. 
Zmiany w kalendarzu imprez związanych z Rokiem Wisły, w których miał 
uczestniczyć Statek Pocztowy zachodzą z godziny na godzinę ponieważ 
nie zawsze organizatorzy mogą sprostać wyzwaniom finansowym. Z 
tego też tytułu zmiany w lokalizacjach i imprezach za co przepraszam. 
Błędnie został załączony plik do wiadomości mailowej z regulaminem - 
Poczta Specjalna została zatwierdzona 18 lipca. Przy poprzednim flisie 
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filateliści wnioskowali o uwzględnienie większej ilości miejsc 
potwierdzenia bytności jednostki przewożącej przesyłki co w tej poczcie 
zostało uwzględnione. Statek Pocztowy i Poczta Specjalna mają 
promować kartkę ze znakiem opłaty Flotylla Wiślana Marynarki Wojennej 
i znaczek emisji Rok Rzeki Wisły, ale przeszkody formalne nie zawsze 
umożliwiają pełną realizację założeń. Kartka ze znakiem opłaty wchodzi 
do obiegu 31 lipca. Starając się wyjść na przeciw potrzeb filatelistów 
zwróciliśmy się do UP Warszawa 1 o przygotowanie zamówionych i 
opłaconych kartek Flotylla Wiślana w kopertach z adresem 
zamawiającego i dostarczenie na Statek Pocztowy w dniu 31 lipca. Po 
opracowaniu w Toruniu kartki ze znakiem opłaty zostaną przesłane do 
adresatów w kopertach (inne przesyłki zgodnie z życzeniem nadawców). 
Datowniki potwierdzające poszczególne postoje Statku Pocztowego 
będą odciskane również na tylnej stronie kartek i przesyłek tak aby nie 
zaciemniać rysunku. Miejsce nadania decyduje o ilości odcisków. Liczba 
8, która pojawiła się w Regulaminie nie uwzględniała stempla Poczta na 
Statku Pocztowym i była liczba maksymalną odcisków. Miejsce startu 
Poczty zmieniło się - zamiast Portu Czerniakowskiego będą to 
Bulwary nad Wisłą na wysokości MSN tuż poniżej Centrum 
Kopernik. W godzinach od 14 do 18 będzie można na Stadku zakupić 
kartki Flotylla Wiślana i znaczki emisji Rok Rzeki Wisły. 
Przy pisani Regulaminu Poczty Specjalnej liczyłem na zrozumienie 
intuicyjne filatelistów chcąc uniknąć długich opisów. Wiem, że każde 
nowe rozwiązanie i inicjatywa niosą za sobą nieufność, błędy i mam 
nadzieję że i naukę. Pana Adama i Jerzego zapraszam na stosowną i 
merytoryczną dyskusję filatelistyczną mailową, na zasadne uwagi 
zawsze odpowiadam i służę pomocą, a mój adres jest znany 
tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl. 
Zapraszam Państwa na wszystkie imprezy towarzyszące obchodom 
Roku Wisły, na których to będzie Statek Pocztowy, szczególnie na 
Festiwal Wisły gdzie będą Pocztowe stoiska. Nie myli się tylko ten, kto 
nic nie robi. 
W załączeniu stemple Poczty Specjalnej i Poczta na Stadku Pocztowym. 

Pozdrawiam Tadeusz Dłubisz 
Regionalny Koordynator Filatelistyki 

  
źródło: Poczta Polska 

65 lat Koła PZF w Lesznie 

Z okazji 65-lecia Koła PZF w Lesznie, w dniu 8 września br. odbędzie się 
przewóz przesyłek pocztą szybowcową. 
Organizatorzy wydali z tej okazji również "Mój Znaczek". 

 
Lech Woźny 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Katowice 

• Koronacja Obrazu Matki Bożej Miłosierdzia-Kazimierzowskiej, 
numer: 16/Katowice, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 28 czerwca 2017 roku 

• Nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej dla Kościoła p.w. Św. 
Mikołaja w Rychwałdzie, numer: 17/Katowice, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 20 lipca 2017 roku 

Nakład kartki nr 16 wykupiony w całości przez wnioskodawcę (p. Józef 
Pawełczyk). Kartka nr 17 dostępna w UP Żywiec 1, Katowice 1 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 - Szczecin 

• Zlot Wielkich Żaglowców Szczecin 2017, numer: 5/Szczecin 
(kartka dwustronna), nakład: 1000 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 5 sierpnia 2017 roku 

• Zlot Wielkich Żaglowców Szczecin 2017, numer: 6/Szczecin 
(kartka dwustronna), nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 5 sierpnia 2017 roku 

• Zlot Wielkich Żaglowców Szczecin 2017, numer: 7/Szczecin 
(kartka dwustronna), nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 5 sierpnia 2017 roku 

• Zlot Wielkich Żaglowców Szczecin 2017, numer: 9/Szczecin 
(kartka dwustronna), nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 5 sierpnia 2017 roku 

Sprzedaż kartek nr 5, 6, 7 i 9 - Urzędy Pocztowe Szczecin 1, Szczecin 2. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 91 440 11 89, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Sto lat filatelistyki 

W 2018 r. zrzeszeni (PZF) i niezrzeszeni filateliści będą mieli okazję 
fetować 100-lecie filatelistyki na Świętokrzyszczyźnie. 
I jubileusz, i okrągła data są kwestią raczej umowną, gdyż hobby istniało 
dużo, dużo dłużej i przed odzyskaniem państwowości w 1918 roku byli w 
Kielcach i w regionie kolekcjonerzy znaczków pocztowych. Egzystowały 
nawet i to nieźle sklepy np. papiernicze gdzie dostępne były we wcale 
niezłym wyborze albumy, pisma i różne filatelistyczne akcesoria. 
Utrzymywano także solidne i obfite kontakty międzyzaborowe i 
międzynarodowe. Wówczas, nasze ukochane hobby było bardzo 
atrakcyjnym zajęciem dla młodzieży i na ogół wykształconych, dorosłych. 
Skoro ogólnie przyjmuje się cezurę państwowości (choć to w omawianym 
przypadku nie ma sensu) - to przyjmijmy. Przynajmniej będzie okazja do 
toastów. 
Klub filatelistów DIVERTIMENTO postanowił serdecznie przyłączyć się 
do działań ZOŚPZF i - na miarę swoich możliwości, wyobraźni i funduszu 
- współświętować stulecie. Chcemy przypomnieć PT Kolegom, 
kolekcjonerom i sympatykom ważniejsze w tym czasie związkowe 
wydarzenia oraz ludzi, dzięki którym filatelistyka w regionie, czy jak go 
nazwaliśmy Świętokrzyszczyźnie była i jest ważnym składnikiem kultury 
ludzi i społeczności tu żyjących. Oczywiście będzie to nasz wybór, nasza 
wiedza i wyobraźnia. 
Na początek: Zjednoczeniowy Zjazd Polskich Stowarzyszeń 
Filatelistycznych, który odbył się w gmachu PWiWF im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w dniach 28-29 czerwca 1936 roku. Miesięcznik 
filatelistyczny IKAROS w numerze 67/36 zaanonsował w/w Zjazd jako 
legalizacyjny, zjednoczeniowy tzn. mający w planie wybór władz które 
zastąpią dotychczasowe władze tymczasowe, uchwalenie budżetu na 
lata 36/37 oraz decyzję o wysokości składki rocznej. Organizatorem 
Zjazdu było Zrzeszenie Filatelistów w Kielcach, a szefem Komitetu 
Organizacyjnego por. Witold Butwiłło, sekretarz Zrzeszenia. Zjazdowi 
przewodniczył prof. Antoni Łaszkiewicz (warszawa), a nowy Pierwszy 
Zarząd Stowarzyszenia tworzyli: płk. Bałaban (Warszawa) - Prezes oraz 
M. Niklewski (Toruń), dr J. Tislovitz i St. Mikstein (Kraków), A. 
Łaszkiewicz, St. Pienbieliński i Adolf Schoppke. Najistotniejsze sprawy 
zjazdowe to: problem fałszerstw znaków pocztowych, wydanie 
centralnego organu filatelistycznego i ew. członkostwo w 
Międzynarodowej Federacji Filatelistów. 
Co zadecydowało, że takie ważne związkowe wydarzenie zlokalizowano 
w Kielcach? Zapewne dobre opinie o działalności Kieleckiego 
Stowarzyszenia, centralna lokalizacja w kraju oraz elegancja miejsca i 
atrakcje Gór Świętokrzyskich. Bowiem miejscowy oddział PT 
Krajoznawczego przygotował i znakomicie zrealizował wycieczkę dla 
uczestników spotkania. 
Klub DIVERTIMENTO zamówił w Poczcie Polskiej emisję 
prezentowanego znaczka personalizowanego na którym pokazano 
fotografie pamiątkową nowo wybranego Zarządu wraz z Komitetem 
Organizacyjnym. Zaznaczyliśmy uczestników - kielczan. Koledzy znawcy 
historii PZF zapewne rozpoznają na zdjęciu wszystkich ówczesnych 
wielkich i ważnych polskich filatelistów. 
Prezentuję poniżej kartkę pocztową wydana przez Pocztę Polską 
jedenaście lat temu z tej samej okazji (wówczas było to 60-lecie 
wydarzenia), znaczek personalizowany oraz datownik honorujący 200-
lecie pierwszej wyższej uczelni technicznej na Ziemiach Polskich, słynną 
Szkołę Akademiczno-Górniczą w Kielcach. Datownik ufundowany przez 
Muzeum Narodowe w Kielcach będzie stosowany do końca br. w UP 
Kielce 1. 
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Przedsięwzięcie było możliwe dzięki staraniom Klubu oraz sponsorów 
kol. kol. Tadeusza Kowalczyka, Artura Sabata, Stanisława Baryckiego 
oraz dyr. WDK im. J. Piłsudskiego Jarosława Machnickiego. Projekty 
graficzne wykonał jak zwykle artysta Adam Kowalewski. 
Zaś pomysły i organizacja są moje. 

 
Janusz Łojek 

Wydawnictwa z Gorlic 

Zarząd Koła PZF Nr 70 w Gorlicach informuje, że z okazji IV Rajdu 
Szlakami Jana Pawła II po Gminie Ropa został wydany dodatkowy 
stempel oraz znaczki spersonalizowane. Ponadto Członek Zarządu Koła, 
Pan Kuciakowski, wydał kartki pocztowe. 
Zamówienia na wydane walory można kierować do Prezesa Koła, Pana 
Jana Stasiowskiego, tel. 517404098. 

 
Jan Stasiowski 

Madonny Ziemi Gliwickiej - Matka Boża Różańcowa 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Ziemi Gliwickiej". Prezentuje 
ona obraz przedstawiający Matkę Bożą Różańcową z drewnianego 
kościoła pw. św. Bartłomieja w Smolnicy k/Gliwic. 

 

 

Obraz z XIX w. przedstawiający Matkę 
Bożą Różańcową znajduje się w 
drewnianym kościele pw. św. Bartłomieja 
w Smolnicy k/Gliwic. 
Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany 
również znaczek personalizowany z 
wizerunkiem Matki Bożej. Znaczek będzie 
kasowany datownikiem dziennym UP 
Sośnicowice z datą bieżącego miesiąca. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr 
telefonu: 533 804 646 lub e-mail: 
stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

