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Znaczki 

Polski Zielnik 

31 sierpnia 2017 roku do obiegu wchodzą cztery 
znaczki o wartości 2,60 zł każdy, na których 
przedstawiono zioła: chabra bławatka, rumianek 
pospolity, krwawnik pospolity, macierzankę 
piaskową. 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 4 
wartość: 2,60 zł każdy 
nakład: 120.000 sztuk każdego 
technika druku: offset 
format znaczka: 40,5 x 40,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 4 znaczki (po 1 każdego rodzaju) 
data obiegu: 31 sierpnia 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

Sztuka europejska w zbiorach polskich 

2 września 2017 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł, na 
którym przedstawiono obraz "Ekstaza św. 
Franciszka" Domenikosa Theotocopoulosa 
zwanego El Greco. 
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Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Ewa Szydłowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,60 zł 
nakład: 180 000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 8 znaczków i 1 przywieszka pośrodku (3x3) 
data obiegu: 2 września 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

Plan Emisji całostek na 2017 rok 

Zarząd Poczty Polskiej uchwalił plan emisji kartek pocztowych z 
nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej na 2018 rok. 
Ogółem zaplanowano 40 znaków opłaty nadrukowanych na kartkach 
pocztowych, w 27 tematach: 

• Święto Trzech Króli, 1 kartka, styczeń 

• 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1 kartka, 
styczeń 

• Wanda Rutkiewicz 1943-1992, 1 kartka, luty 

• Mistrzowie słowa i obrazu, 2 kartki, luty 

• 50. rocznica Marca '68, 1 kartka, marzec 

• Gatunki chronione roślin i zwierząt, 2 kartki, kwiecień 

• 75. rocznica Powstania Żydów w Getcie Warszawskim, 1 kartka, 
kwiecień 

• Szlak Cysterski w Polsce, 2 kartki, kwiecień 

• Historia polskich organizacji sportowych, 1 kartka, maj 

• 150. rocznica urodzin Stanisława Przybyszewskiego, 1 kartka, maj 

• Polskie uzdrowiska, 2 kartki, czerwiec 

• 600 lat Łomży, 1 kartka, czerwiec 

• 100. rocznica utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego, 1 
kartka, lipiec 

• 25 lat Polskiego Związku Golfa, 1 kartka, lipiec 

• Drogi wodne w Polsce, 2 kartki, lipiec 

• Bioróżnorodność, 2 kartki, sierpień 

• Niezwykłe zjawiska w Centrum Nauki Kopernik, 2 kartki, sierpień 

• 100-lecie utworzenia Ligi Morskiej i Rzecznej, 1 kartka, wrzesień 

• 100. rocznica urodzin Pawła Hertza, 1 kartka, październik 

• 100. rocznica ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
2 kartki, październik 

• Żołnierze Niepodległości, 6 kartek, listopad 

• Samochody Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1 kartka, listopad 

• 100-lecie Państwowego Zakładu Higieny, 1 kartka, listopad 

• 100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego, 1 kartka, listopad 

• 100-lecie Adwokatury Polskiej, 1 kartka, grudzień 

• 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 1 kartka, 
grudzień 

• 100. rocznica Związku Artystów Scen Polskich, 1 kartka, grudzień 
źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2017.09.10. Olsztyn 1: 50-lecie Koronacji Obrazu MB 
Gietrzwałdzkiej przez Kardynała Wojtyłę. 140. rocznica Objawień 
Gietrzwałdzkich. Poczta Samolotowa, projekt: Janusz Cejmer 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• 100 lat Harcerstwa w Toruniu, numer: 21/Bydgoszcz, nakład: 
1000 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 22 września 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 

• 10 Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., numer: 18/Katowice, 
nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 września 2017 
roku 

• Historia Poczty w Opolu, numer: 19/Katowice, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 15 września 2017 roku 

Kartka nr 18 dostępna w UP Czeladź 1, Katowice 1, nr 19 - w UP Opole 
1, Katowice 1, obie 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 

• Sztuka europejska w zbiorach polskich, numer: 27/Warszawa, 
nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 29 sierpnia 2017 
roku 

Sprzedaż kartki nr 27 w UP Warszawa 1 i UP Siedlce 1. Na Dniach 
Siedlec, 2 września, uroczyste wprowadzenie emisji znaczka. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 22 557 99 03, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Epopeja Millenium 

Prezentacja strony internetowej www.epopejamillenium.pl. 
Każdy okres panowania władców polskich na samym początku opisu jest 
zilustrowany portretem danego władcy. Są to reprodukcje 
najpopularniejszego dzieła Jana Matejki "Poczet królów i książąt 
polskich". Serie wizerunków władców wykonane techniką 
drzeworytniczą. Sama technika wykonania oryginału - rysunek 
pozbawiony kolorów - dostosowana została do ówczesnych możliwości 
drukarskich. 
Ważniejsze wydarzenia opisano w poszczególnych latach za panowania 
danego władcy na podstawie książki pp. Tomasza Bibery, Anny i Macieja 
Leszczyńskich "Tajemnice władców Polski". Chronologicznie daty są tak 
opisane, że pod każdą z nich przedstawiono interesujący walor czy 
dokument co w pełni odzwierciedla wydarzenie, a ponadto bardziej 
utrwala daną sytuację. 
Opis historii sięga od czasów chrztu Mieszka I czyli początków 
chrystianizacji do III rozbioru Polski, upadku państwa, do 1795 roku. W 
zbiorze znajdą się walory filatelistyczne, kartki pocztowe, zdjęcia, znaki 
revenue czy inne dokumenty świadczące o wydarzeniu. Przeogromny 
temat, ale za to jak bardzo uczy historii, której znajomość jest niezbędna 
w funkcjonowaniu każdego człowieka. Poprzez poczet wszystkich królów 
oraz ważniejsze wydarzenia w kraju w czasie panowania 
poszczególnych władców, podparte walorami filatelistycznymi (może i 
nie tylko) pokazno kawał historii naszego państwa. 
W tej samej witrynie co www.epopejamillenium.pl jest zawarta inna 
strona - Epopeja Przymierza, obecnie w trakcie realizacji. 

Witold Janiuk 

Kościoły Drewniane Ziemi Gliwickiej - Kościół pw. św. Michała 
Archanioła w Żernicy 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Kościoły drewniane Ziemi Gliwickiej". 
Prezentuje ona kościół pw. św. Michała Archanioła w Żernicy k/Gliwic. 

 

Obecny kościół wzniesiono w 1661 r. z 
inicjatywy rudzkiego opata Andreasa 
Emanuela Pospela. Natomiast dzwonnica 
jest starsza, izbica pochodzi bowiem z 
1518 r. Prawdopodobnie dzwonnica była 
wolno stojąca i później przystawiona do 
kościoła. Kościół jest orientowany, 
drewniany o konstrukcji zrębowej, 
zbudowany głównie z drewna jodłowego 
na kamiennej podmurówce. Dachy kryte 
gontem. Nad nawą znajduje się wieżyczka 
na sygnaturkę, nad prezbiterium - postać 
św. Michała Archanioła. 

Wieża o konstrukcji słupowej, przylegająca do kościoła od zachodu, z 
nadwieszoną izbicą o konstrukcji zrębowej. W wieży znajduje się tylko 
jeden dzwon, pozostałe zarekwirowano podczas II wojny światowej. 
Wystrój kościoła jest barokowy. Ołtarz główny z 1648 przedstawia św. 
Michała Archanioła, ołtarz boczny lewy z 1756 r. zawiera obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem (1899 r.), ołtarz boczny prawy, klasycystyczny, z 
połowy XIX wieku przedstawia św. Józefa. Ambona barokowa z 1671 r. 
Niemal całą powierzchnię ścian i stropów pokrywają polichromie z 1661 
r. oraz drugiej połowy XVIII w. Zostały one odsłonięte i poddane 
konserwacji w latach 2001-2008. Przedstawiają one świętych i sceny 
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biblijne. W kościele znajdują się także popiersia św. Barbary i św. Doroty 
z roku 1500, krzyż drewniany z 1700 roku oraz szafy w zakrystii z 1691 
roku. W kościele zachowały się także drzwi klepkowe nabijane 
gwoździami z 2 połowy XVII wieku. 
Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany również znaczek 
personalizowany. Znaczek będzie kasowany datownikiem dziennym z 
datą bieżącego miesiąca. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

 
Władysław Gębczyk 

Madonny Ziemi Gliwickiej - Matka Boża Częstochowska 

 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub 
Kolekcjonerów" wyemitowało kolejną 
kartkę pocztową z serii "Madonny Ziemi 
Gliwickiej". Prezentuje ona obraz 
przedstawiający Matkę Bożą 
Częstochowską z drewnianego kościoła 
pw. św. Mikołaja w Wilczy k/Gliwic. 
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej z 
kościoła pw. św. Mikołaja z Wilczy k/ 
Gliwic został namalowany w 1946 r. przez 
Franciszka Habrowskiego. Znajduje się on 
w górnej części XVII wiecznego ołtarza 
głównego. 

 
Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany również znaczek 
personalizowany z wizerunkiem Matki Bożej. Znaczek będzie kasowany 
datownikiem dziennym UP Pilchowice z datą bieżącego miesiąca. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

Wydawnictwa 

Kolejny numer biuletynu Klubu TEMATICA 

2017.08.28. 15:48 
Jak co roku o tym czasie prawie setka krajowych i zagranicznych 
członków Klubu otrzyma w tym tygodniu kolejny, dziewiętnasty już numer 
swojego biuletynu. 
Na sześćdziesięciu stronach grono naszych autorów dzieli się ponownie 
wiedzą pomocną każdemu filateliście-tematykowi. Jak łatwo zauważyć, 

nasza redakcja pracuje także w okresie przerwy wakacyjnej, aby 
sprostać oczekiwaniom wiernych Czytelników. 
W numerze: 

• Starajmy się zachować czystość tematyki, Marek Zbierski 

• Drodzy czytelnicy, członkowie Klubu TEMATICA 

• Kronika towarzyska 

• Znowu byliśmy w Essen, Ryszard Prange 

• Pierwszy eksponat, Tytuł i plan, Ryszard Prange 

• Wodny znak znaku pocztowego - element eksponatu tematycznego 
(6), Budowle, inne dzieła stworzone przez człowieka oraz uwagi 
ogólne, Ludwik K. Malendowicz 

• Eksponaty Mistrzów, AAA wszystko o samochodach (Rudolf 
Spieler), Ryszard Prange 

• Rozważania o frankaturze biura ubezpieczeń firmy Opel, Marek 
Zbierski 

• Całość pocztowa w eksponacie tematycznym (8), Paczkowe adresy 
pomocnicze, Marek Zbierski 

• Kryterium oceniania (7) - Rozwinięcie, Ryszard Prange 

• Różnorodność formularzy ze stemplami, Ryszard Prange 

• Badania tematyczne walorów (2), Meandry toponimii raz jeszcze, 
Maciej Kandulski 

• Polemika z artykułem "Filatelistyka tematyczna… żyje i rozwija się", 
Marek Zbierski 

• Uczyć się od najlepszych, Krytyczne refleksje po VIII Mistrzostwach 
w Essen, Jacek Wierzbicki 

• Rady warte zapamiętania i stosowania, Ryszard Prange 

• Ostatnio kupiłem ..., Całostki portugalskie (14), Leszek Bednarek 

• Uwaga na ramy, Marek Zbierski 

• Literatura o walorach nie dla tematyków, Marek Zbierski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

