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Znaczki 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2017 

10 sierpnia 2017 roku do obiegu wchodzą 
cztery znaczki o wartości 2,60 zł każdy, na 
których przedstawiono zawodników w 
trakcie gry w piłkę siatkową: 

• na pierwszym - serwującego, 

• na drugim  - przyjmującego podanie, 

• na trzecim  - atakujących, 

• na czwartym  - blokujących. 
 

 

 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 4 
wartość: 2,60 zł każdy 
nakład: 160 000 sztuk każdego znaczka 
technika druku: offset 
format znaczka: 45x45 mm, w tym koło o średnicy 40 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 8 znaczków (4x2, po 2 każdego rodzaju) 
data obiegu: 10 sierpnia 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

50. rocznica kanonizacji obrazu Matki 
Bożej Licheńskiej 

12 sierpnia 2017 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł, na 
którym przedstawiono zdjęcie obrazu 
Matki Bożej Licheńskiej z koroną. 
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Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Karol Tabaka 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,60 zł 
nakład: 120 000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 51 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (4x3) 
data obiegu: 12 sierpnia 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2017.08.13. Gdańsk 5: Obchody 100-lecia Objawień Matki Bożej w 
Fatimie w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Gdańsk-Żabianka, 
projekt: Elżbieta Kaczyńska 

• 2017.08.20. Piotrków Trybunalski 1: Lato z Radiem. Lato z 
Radiem, projekt: Adam Graś 

• 2017.08.26. Łomża 1: Lato w mieście, projekt: Barbara 
Strzymińska-Zdanewicz 

• 2017.09.05. Kielce 1: XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu 
Obronnego. CK MSPO 20°38'E 50°52'N, projekt: Marcin Kot 

• 2017.09.10. Buk: Koronacja Matki Bożej Bukowskiej Literackiej, 
projekt: Kamila Mankiewicz 

 

Wznowienie stosowania datowników stałych ozdobnych ze 
zmienną datą 

• od 2017.08.26. do 2017.09.30. Mława 1: Rocznica Bitwy 1939 

• od 2017.09.02. do 2017.12.31. Zielona Góra 1: Winobranie 

• od 2017.09.02. do 2017.12.31. Zielona Góra 8: Winobranie 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Specjalnej Samochodowej" z okazji "78. 
ROCZNICY OBRONY POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU" na trasie: 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, ul. Władysława Andersa 34, 
75-626 Koszalin - Urząd Pocztowy Koszalin 1, ul. Władysława 
Andersa 22, 75-626 Koszalin 

1. Organizatorami "Poczty Specjalnej Samochodowej" są: 

• Region Sieci w Szczecinie 

• Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "PERUN" 

• Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Szczecinie 

2. "Poczta Specjalna Samochodowa" z okazji 78. ROCZNICY 
OBRONY POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU" zostanie 
zorganizowana w dniu 06.09.2017. Przewóz przesyłek nastąpi na 
trasie: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, (ul. Władysława 
Andersa 34, 75-626 Koszalin) - Urząd Pocztowy Koszalin 1, (ul. 
Władysława Andersa 22, 75-626 Koszalin). 

3. Do przewiezienia "Pocztą Specjalną Samochodową" 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. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Pocztą Specjalną 
Samochodową" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem 
należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do 
dnia 04.09.2017 r. na adres: Urząd Pocztowy Koszalin 1, ul. ul. 
Władysława Andersa 22, 75-626 Koszalin, z dopiskiem na kopercie: 
"Poczta Specjalna Samochodowa". Przesyłki, które zostaną 
przesłane/przekazane do Urzędu Pocztowego Koszalin 1 po 
wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania 
(przesyłki, które nadejdą w przesyłce pocztowej zostaną zwrócone 
do nadawcy na jego koszt). 

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Specjalną 
Samochodową" będą również przyjmowane w dniu 06 września 
2017 r. na stoisku okolicznościowym zorganizowanym w budynku 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. 

6. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Pocztą Specjalną 
Samochodową" zostaną w urzędzie Pocztowym Koszalin 1 
ostemplowane datownikiem okolicznościowym "78. ROCZNICA 
OBRONY POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU" 

7. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Specjalną 
Samochodową" pracownicy Urzędu Pocztowego Koszalin 1 
obsługujący stoisko okolicznościowe przekażą upoważnionej 
osobie - członkowi załogi samochodu celem przewiezienia ich na 
wyznaczonej trasie poczty specjalnej. 

8. Po przewiezieniu "Pocztą Specjalną Samochodową" przesyłki 
zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do UP Koszalin 1, 
opatrzone stempelkiem dodatkowym "Przewieziono Pocztą 
Specjalną Samochodową na trasie Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki w Koszalinie - Urząd Pocztowy Koszalin 1 w dniu 
06.09.2017. Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone 
adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi. 

9. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek "Pocztą 
Specjalną Samochodową" odpowiadają: 

• Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Szczecinie 

• Region Sieci w Szczecinie, Urząd Pocztowy Koszalin 1 

• Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii "PERUN" 
10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 

dniu 08 sierpnia 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 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• Chmielaki Krasnostawskie 18-20 sierpnia 2017, numer: 
21/Lublin, nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 3 
sierpnia 2017 roku 
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• 200 lat Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, numer: 22/Lublin, 
nakład: 450 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 sierpnia 2017 
roku 

Kartka nr 21 dostępna w UP Krasnystaw, UP Lublin, UP Kielce 1. Kartka 
nr 22 do nabycia w UP Janów Podlaski, UP Lublin 1, UP Kielce 1. Do 
kartki nr 21 (Chmielaki) wydano również "Mój znaczek", w sprawie 
arkuszy znaczka proszę kontaktować się pod nr tel. 502-539-426. 
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 - Poznań 

• 50-lecie Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Licheńskiej, numer: 23/Poznań, nakład: 500 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 12 sierpnia 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 - Warszawa 

• 200 lat Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, numer: 13-
22/Warszawa (10 kartek dwustronnych), nakład: po 450 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 10 sierpnia 2017 roku 

Projekt kartek nr 13-22: Roch Stefaniak, zdjęcia: Zofia Raczkowska, 
Stuard Vesty, Lidia i Wiesław Pawłowscy, Sylwia Iłenda. Kartki będą 
dostępne na stoiskach w Janowie Podlaskim - Stadnina Koni w Janowie 
i w Hotelu Zamek Biskupi (UP Janów Podlaski i UP Biała Podlaska) oraz 
w UP Warszawa 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 22 557 99 03, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Wrocław 

• Oleśnica-Chrudim, numer: 17/Wrocław, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 21 sierpnia 2017 roku 

• Bieg Piastów, numer: 18/Wrocław (kartka dwustronna), nakład: 
550 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 21 sierpnia 2017 roku 

Kartki nr 17 i 18 można będzie kupić w UP Wrocław 1, kartkę nr 17 
dodatkowo w UP Oleśnica Śląska 1, a kartkę nr 18 w UP Szklarska 
Poręba 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
(telefon: 71 347 29 18, e-mail: joanna.rupnicka@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 
 

Wydawnictwa 

Święty Gabriel nr 131 

Ukazał się nowy zeszyt (nr 131) kwartalnika "Święty Gabriel", 
zawierający w połowie bogato ilustrowane reportaże z uroczystości 60-
lecia Klubu "Święty Gabriel" autorstwa Tomasza Danielewicza i 
Sławomira Michalaka. 

 
Druga część numeru obejmuje następujące tematy: 

• Stowarzyszenie "Święty Gabriel" na Słowacji ma 25 lat 

• Katalog O. Gabriela Schmidta 

• Fatima 

• Umbra transit, lux manet 

• Ksiądz Czesław Piotrowski 

• Bł. Salezjańscy Oratorianie - Poznańska Piątka 

• Nowości Poczty Polskiej 
Bogdan Michalak 

Informacje różne 

51. Dymarki w Górach Świętokrzyskich 

W roku 2017 w Nowej Słupi - Województwo Świętokrzyskie po raz 51 
organizowane są Dymarki . Jest to jedna z najstarszych imprez 
plenerowych w południowo-wschodniej Polsce. 
Dymarki Świętokrzyskie cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko 
wśród mieszkańców regionu. Wydarzenie to wpisało się na trwałe w 
kalendarz imprez o międzynarodowym charakterze, rozsławiając 
Województwo Świętokrzyskie w kraju i za granicą. 
Wspólne działania Regionalnej Organizacji Turystycznej, Poczty Polskiej 
- Regionu Sieci w Kielcach, oraz Klubu DIVERTIMENTIO przyczyniły się 
do wydania walorów filatelistycznych w postaci kartki, datownika oraz 
arkuszy mojego znaczka. Na datowniku zamieszczono wizerunek prof. 
Kazimierza Bielenina, znakomitego naukowca z Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie, który odkrył piecowiska a następnie 
kultywował znaczenie imprezy, jaką cieszy się do dziś. Datownik, kartkę 
okolicznościową oraz znaczek zaprojektował art. Adam Kowalewski. 
Datownik i kartka są dostępne w UP Nowa Słupia (tel. 41 3177197), 
natomiast znaczek u prezesa klubu DIVERTIMENTO p. J. Łojka (tel. 668-
481-715). 

 
Janusz Łojek 

Latarnie morskie na polskich znakach pocztowych - wernisaż 
filatelistyczny w Jarocinie 

 
Od środy 8 czerwca 2017 roku w Muzeum Regionalnym w Jarocinie, ul. 
Rynek, na drugim piętrze miejskiego ratusza, będzie można obejrzeć 
pokaz filatelistyczny poświęcony polskim latarniom morskim. 
Dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum, p. Sebastiana Pluty, miłośnicy 
znaczka zrzeszeni w Kole PZF Witaszyce (Okręg Kaliski PZF) prezentują 
swoje zbiory poświęcone tym ciekawym przybrzeżnym budowlom. 
Powszechnie wiadomo, że latarnie morskie pełnią niezwykle ważną rolę 
w systemie bezpiecznej żeglugi. Ich światło oraz sygnał radiowy pomaga 
okrętom, statkom oraz łodziom i promom w sprawnym poruszaniu się po 
morzu. To między innymi dzięki nim kapitanowie jednostek pływających 
są w stanie odnaleźć właściwą drogę do wyznaczonego portu. 
Organizatorzy wystawy wierzą, że majestat i piękno tych 
charakterystycznych dla nadmorskiego krajobrazu obiektów zachęci 
urlopowiczów do odwiedzenia i bliższego poznania latarni podczas 
trwającej właśnie letniej kanikuły. Jednak zanim to nastąpi zapraszamy 
na wystawę walorów pocztowo-filatelistycznych poświęconych 
nadmorskim latarniom. Wszyscy zainteresowani podczas jej zwiedzania 
będą mogli przyjrzeć się, jak na przestrzeni lat projektanci polskich 
znaków pocztowych przedstawiali swoją wizję latarni. Prezentowany 
materiał składa się z: przesyłek z obiegu pocztowego, znaczków, 
spersonalizowanych znaków opłaty pocztowej, kopert FDC, całostek 
(kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty), kartek 
korespondencyjnych, odbitek okolicznościowych datowników 
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pocztowych ze stałą datą, odcisków ozdobnych datowników pocztowych 
ze zmienną datą, kart maksimum oraz frankatur mechanicznych. Każdy 
z wymienionych eksponatów prezentuje tytułowy motyw. Łącznie na 
ekspozycję składa się blisko 70 walorów. Całość uzupełniają opisy, które 
pozwalają prawidłowo umiejscowić budowle w pasie polskiego wybrzeża. 
Najstarszym z prezentowanych obiektów jest stempel "Poczty plażowej" 
(il. 1 – ilustracje dostępne na stronie internetowej). Stosowano go w 
Świnoujściu w czerwcu 1965 roku. Kolejny, to znaczek (Fi 1558) z serii 
"Turystyka" wprowadzony do obiegu 15.09.1966 roku (il.2) - latarnia na 
Helu. 28.06.1968 r. Poczta Polska wyemitowała całostkę Cp 393 (il.3) 
przedstawiającą latarnię morską w Rozewiu. Kartka ta została 
grzecznościowo ostemplowana pocztowym datownikiem 
eksploatacyjnym z nazwą placówki "Rozewie Latarnia Morska" i datą 
17.7.69 przed godz. 15:00. Tuż obok znalazł się odcisk ozdobnego 
datownika okolicznościowego ze zmienną datą i rysunkiem latarni. 
Rekwizyt stosowano tego samego dnia. Rozewie było również tematem 
innych emisji filatelistycznych. Dla przykładu 05.06.1978, z okazji 50-
lecia Urzędu Morskiego w Gdyni, Poczta Polska wyemitowała kartkę (Fi 
CP 698) przedstawiającą zasięg działania latarni morskich polskiego 
wybrzeża. Na znaku opłaty pojawiła się LM Rozewie (il.4). Pozostałe 
wydawnictwa związane z tym obiektem do obejrzenia na wernisażu. 
Równie bogata jest ikonografia dotycząca latarni w Kołobrzegu. Składają 
się na nią między innymi: znaczek Fi 1771 emisji z 20.05.1969 r. (il.5), 
ozdobny datownik stosowany w tym mieście w październiku 1970 z okazji 
"Ogólnopolskiego Konkursu Telegrafistek" (odcisk il.6) oraz frankatura 
mechaniczna z 25.03.78, której nakładka reklamowa obok nadawcy, 
Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, przedstawia kołobrzeską latarnię (il.7). 
Obecne na pokazie liczne karty maksimum w niniejszym tekście 
reprezentuje "Latarnia Morska Gdańsk Nowy Port" ze znaczkiem Fi 4167 
(il.8). 17.06.1992 roku w Urzędzie Pocztowym Gdańsk 4 pojawił się 
okolicznościowy datownik ze stałą datą i hasłem "510 lat Latarni i 
Twierdzy w Wisłoujściu" (il.9). Najdalej wysuniętą na zachód Polski jest 
wspominana już świnoujska latarnia morska. Na il.10 przedstawiam 
stempel, jaki ukazał się 1.grudnia 2007 z okazji 150-lecia jej pierwszego 
rozbłyśnięcia. Z kolei na wschodnich rubieżach naszego kraju, na Mierzei 
Wiślanej, obiekt o podobnych funkcjach stoi w Krynicy Morskiej. 
(Znaczek Fi 4093 z 2006 unieważniony ozdobnym datownikiem 
pocztowym ze zmienną datą il. 11). Zdjęcia tytułowych budowli 
nawigacyjnych są obecne również na "Spersonalizowanych znakach 
opłaty pocztowej". Jako przykład wybrałem latarnię w Ustce (il.12). 
Uzupełnieniem informacji może być schematyczna mapka polskiego 
wybrzeża, na której zaznaczono opisywane budowle, dostępna na 
stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku. 
Żeby osobiście zobaczyć ostatni z opisywanych "znaków nawigacyjnych" 
należałoby udać się aż na Antarktydę. Tam bowiem została posadowiona 
latarnia "Arctowski". Znajduje się ona w sąsiedztwie "Polskiej Stacji 
Antarktycznej" na Wyspie Króla Jerzego. Dzięki filatelistycznemu hobby 
nie musimy podejmować, aż tak ekstremalnych wypraw. Wystarczy "rzut 
oka" na znaczek Fi 2538 (il. 13) z serii "Polskie wyprawy naukowe" z 
22.05.1980 r., aby dokładnie przyjrzeć się temu ciekawemu obiektowi. 
Te i wiele innych, równie interesujących znaków pocztowych, składa się 
na wystawę, którą będzie można oglądać do 10. września 2017 roku w 
zawsze gościnnych murach jarocińskiego muzeum. Zapraszamy w 
godzinach otwarcia placówki tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 
16:00, dodatkowo w środę do 18:00 oraz w niedzielę od 14:00 do 18:00. 

Tomasz Gąsłowski, Sekretarz ZO Kaliskiego PZF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n49-n4992
http://www.tpnmm.pl/moduly/wydarzen/obrazy/230727a1.jpg
http://www.tpnmm.pl/moduly/wydarzen/obrazy/230727a1.jpg
https://www.facebook.com/pages/Katalog-Znaków-Pocztowych/505586166149565

