
 
Nr 36 (673)  8 września 2017 r.  ISSN 1896-561X 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2017.09.09. Chorzów 1: 50-lecie Kolejki Linowej Elka w Parku 
Śląskim. Kolejka Elka, projekt: Adam Kultys 

• 2017.09.11. Łódź 4: 45-lecie nadania imienia Powstańczej Poczty 
Harcerskiej Hufcowi ZHP Łódź - Polesie 1972 2017, projekt: Andrzej 
Janowski 

• 2017.09.11. Łódź 4: Rok 2017 Rokiem Obchodów 60-lecie Hufca 
ZHP Łódź - Polesie 1957 2017, projekt: Andrzej Janowski 

• 2017.09.28. Toruń 1: 100 lat Harcerstwa w Toruniu, projekt: Lesław 
Welker 

• 2017.10.10. Zabrze 7: Zespół Szkół Spożywczych im. Bronisława 
Hagera 70 lat 1947-2017. V. Mąka typ 750, projekt: Adam Szuler 

 

Erki okolicznościowe 

• od 2017.09.09. Chorzów 1 (41-500): Kolejka Elka 50 lat 1967-2017, 
nakład: 100 sztuk, projekt: Arkadiusz Kafka 

 

Poczty specjalne 

Regulamin Poczty Kolejkowej organizowanej w 50 rocznicę 
powstania Kolejki Linowej Elka w Chorzowie 

1. Organizatorami Poczty Kolejkowej są: 

• Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku - Park Śląski S.A. im. Gen. 
Jerzego Ziętka w Chorzowie, 

• Polski Związek Filatelistów Okręg Śląsko-Dąbrowski Oddział 
Chorzów koła nr 1 i nr 10 w Chorzowie, 

• Region Sieci w Katowicach, 

• Regionalny Koordynator ds. filatelistyki w Katowicach, 
2. Poczta Kolejkowa zostanie zorganizowana w dniu 09 września 

2017 roku. Przemieszczenie przesyłek nastąpi na trasie: Urząd 
Pocztowy Chorzów 1 - stoisko pocztowe stacja Kolejki Linowej 
Elka Stadion Śląski - stacja końcowa Kolejki Linowej Elka 
Śląskie Wesołe Miasteczko. 

3. Do obrotu Pocztą Kolejkową zostaną dopuszczone listy 
priorytetowe i ekonomiczne polecone, priorytetowe i ekonomiczne 
nierejestrowane* krajowe i zagraniczne opłacone zgodnie z 
obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym 
i zagranicznym. 

4. Przesyłki przeznaczone do przemieszczenia Pocztą Kolejkową po 
ich przygotowaniu w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu 
zgodnie z obowiązującym cennikiem pocztowym należy 
przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 06 
września 2017 roku na adres: Urząd Pocztowy Chorzów 1, ul. 

Pocztowa 1; 41-500 Chorzów z dopiskiem na kopercie "Poczta 
Kolejkowa". Przesyłki te będą przewiezione przez Pocztę Polską 
na stoisko pocztowe przy stacji początkowej Kolejki Linowej Elka 
Stadion Śląski. W zamkniętej kopercie z przesyłką przeznaczoną do 
przemieszczenia Pocztą Kolejkową należy umieścić również 
opłaconą znaczkami zgodnie z obowiązującym cennikiem kopertę z 
adresem zwrotnym, na który należy przesłać opracowane przesyłki 
"Poczty Kolejkowej". 

5. Przesyłki przeznaczone do przemieszczenia "Pocztą Kolejkową" 
będą również przyjmowane w dniu 09 września 2017 r w godzinach 
od 1300 do 1800 na stoisku pocztowym zorganizowanym przy stacji 
początkowej Kolejki Linowej Elka Stadion Śląski. 

6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Pocztą Kolejkową" po 
ostemplowaniu datownikiem okolicznościowym z hasłem: 50 
rocznica powstania Kolejki Linowej "Elka" zostaną przekazane 
upoważnionej osobie w celu ich przewiezienia na trasie: stoisko 
pocztowe przy stacji początkowej Kolejki Linowej Elka Stadion 
Śląski do stacji końcowej Kolejki Linowej Elka Śląskie Wesołe 
Miasteczko. 

7. Po przewiezieniu Pocztą Kolejkową przesyłki zostaną na miejscu 
przekazane upoważnionej osobie z Urzędu Pocztowego Chorzów 1 
a następnie pracownik UP Chorzów 1 przekaże je do placówki 
pocztowej, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem 
eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: Poczta 
Kolejkowa przewieziono na trasie: Kolejka Linowa Elka Stadion 
Śląski - Kolejka Linowa Elka Śląskie Wesołe Miasteczko. 

8. Następnie przesyłki zostaną przekazane do dalszej eksploatacji 
celem doręczenia adresatom zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

9. Za prawidłową realizację przemieszczenia przesyłek "Poczty 
Kolejkowej" odpowiadają Region Sieci w Katowicach, Regionalny 
Koordynator ds. Filatelistyki. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 01 września 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" 

źródło: Poczta Polska 

Regulamin "Międzynarodowej Poczty Samolotowej Gietrzwałd - 
Watykan - Olsztyn" organizowanej z okazji 140. Rocznicy Objawień 
Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. Rocznicy Koronacji Obrazu 

1. Organizatorami "Międzynarodowej Poczty Samolotowej Gietrzwałd 
- Watykan - Olsztyn" są: 

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

• Biuro Współpracy Międzynarodowej, 

• Region Sieci w Olsztynie, 

• Wydział Ekspedycyjno - Rozdzielczy w Warszawie, 

• towarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej, 

• Kapelanat ZPKM, 

• PZF Oddz. Warmińsko - Mazurski 
Patronat: 

• Arcydiecezja Warmińsko-Mazurska, 

• Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego. 
2. "Międzynarodowa Poczta Samolotowa Gietrzwałd - Watykan - 

Olsztyn" zostanie zorganizowana okazji 140. Rocznicy Objawień 
Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. Rocznicy Koronacji Obrazu, dnia 
09.09.2017 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi trasą: Urząd 
Pocztowy Gietrzwałd - Watykan - Urząd Pocztowy Olsztyn 1. 

3. Do przewozu "Międzynarodową Pocztą Samolotową Gietrzwałd - 
Watykan - Olsztyn" zostaną dopuszczone listy priorytetowe 
nierejestrowane i polecone oraz kartki priorytetowe opłacone 
zgodnie z obowiązującym cennikiem za usługi pocztowe w obrocie 
zagranicznym, (w tym również opatrzone specjalną nalepką, 
wydaną przez współorganizatora tj. Stowarzyszenie Sympatyków 
Filatelii Maltańskiej pod adresem: www.filatelia-maltanska.pl. 
Składanie zamówień e-mail: filatelia.maltanska@gmail.com.) i 
zaadresowane: 

"Imię i Nazwisko" 
POSTE RESTANTE 
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CITE DU VATICAN 
RETOUR A L'EXPEDITEUR 

4. Przesyłki przeznaczone do przemieszczenia "Międzynarodową 
Pocztą Samolotową Gietrzwałd - Watykan - Olsztyn", po ich 
przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu 
zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w 
zamkniętej kopercie w terminie do dnia 08.09.2017 na adres: Urząd 
Pocztowy Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd z 
dopiskiem na kopercie: "Międzynarodowa Poczta Samolotowa 
Gietrzwałd - Watykan - Olsztyn". Przesyłki, które nadejdą po 
wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania i 
zwrócone do nadawcy na jego koszt. W zamkniętej kopercie z 
przesyłką przeznaczoną do przemieszczenia "Międzynarodową 
Pocztą Samolotową Gietrzwałd - Watykan - Olsztyn" należy 
umieścić również opatrzoną znaczkami zgodnie z obowiązującym 
cennikiem kopertę z adresem zwrotnym, na który należy przesłać 
opracowane przesyłki. 

5. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Międzynarodową 
Pocztą Samolotową Gietrzwałd - Watykan - Olsztyn", w Urzędzie 
Pocztowym Gietrzwałd zostaną opatrzone datownikiem 
eksploatacyjnym i przekazane osobie upoważnionej do przewozu 
do Urzędu Warszawa WER, który sporządzi z otrzymanych 
przesyłek filatelistycznych odsyłkę w dniu 09.09 2017, adresowaną 
do "Bureau d'échange de la Cité du Vatican - Vatican" 
(VAVATA). Wylot z Warszawy do Mediolanu nastąpi o godz.16.45 
Nr lot: 1645-6-LO319. Poczta Watykańska odatuje przesyłki z datą 
09.09.2017, umieści w oddzielnej odsyłce i zwróci drogą lotniczą do 
WER w Warszawie. Następnie przesyłki zostaną przekazane do 
Urzędu Pocztowego Olsztyn 1, a ten odatuje każdą przesyłkę 
datownikiem okolicznościowym oraz na przesyłce umieści stempel 
o treści: Przemieszczono na trasie UP Gietrzwałd - Watykan - UP 
Olsztyn 1 ". 

6. Przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami pocztowymi. 

7. Za prawidłową realizację "Międzynarodowej Poczty Samolotowej 
Gietrzwałd - Watykan - Olsztyn" odpowiada Regionalny 
Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku i Region Sieci w 
Olsztynie. 

8. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 05.09.2017 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 - Białystok 

• Żubr, numer: 4/Białystok (kartka dwustronna), nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 6 września 2017 roku 

• Dworzec PKP w Czeremsze, numer: 5/Białystok (kartka 
dwustronna), nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 
września 2017 roku 

• 111 lat Wielkiej Magistrali Kolejowej Siedlce-Bołogoje, numer: 
6/Białystok, nakład: 700 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 
września 2017 roku 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Białymstoku (telefon: 85 662 33 59, e-mail: 
barbara.strzyminska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Katowice 

• 50 lat Kolejka Elka 7 września 1967, numer: 20/Katowice, nakład: 
500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 9 września 2017 roku 

• 334. Bieg upamiętniający rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej i 
przemarsz wojsk polskich pod Wiedeń, numer: 21/Katowice, 
nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 8 września 2017 
roku 

Kartka nr 20 do nabycia w UP Chorzów 1 i Katowice 1, nr 21 - w UP 
Piekary Śląskie 1, Katowice 1, każda w cenie 1 zł. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach 
(telefon: 504 704 354, e-mail: karolina.kolenda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, numer: 
23/Lublin, nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 4 
września 2017 roku 

• Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, numer: 
24/Lublin, nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 4 
września 2017 roku 

• Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, numer: 
25/Lublin, nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 4 
września 2017 roku 

W sprawie "Mojego Znaczka" proszę kontaktować się z Panem 
Januszem Łojkiem - Prezesem Klubu Divertimento, tel. 668481715. 
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 

• 2017 Rok Michała Drzymały, numer: 27/Poznań, nakład: 3000 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 18 września 2017 roku 

• Poczta Polska w latach 1944-1950 Poznańskie Sympozjum 
Filatelistyczne Biedrusko 2017, numer: 28/Poznań, nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 21 października 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 

• 25 lat IPA Region Płock, numer: 26/Warszawa, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 29 sierpnia 2017 roku 

Na stoisku okolicznościowym w NOT w Płocku w dniu 9 września 
stosowany będzie również stempel dodatkowy. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 22 557 99 03, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Filatelista nr 9/2017 

Spis treści numeru wrześniowego: 
Z życia związku 

• Marcin Kupryciuk: "Poczta w Generalnym Gubernatorstwie" - 
wykład kol. Baranowskiego w Białymstoku 

• Małgorzata Bialic: Okręgowa Wystawa Filatelistyczna III stopnia "25 
lat Diecezji Rzeszowskiej" 

Kalejdoskop filatelistyczny 

• Edward Madejski: Grzybobranie 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Góry lodowe 

• Marian Wawrzynkowski: Baca i marsz czarnych diabłów (cz. 3) 

• Roman Wikieł: "Płynie Wisła, płynie..." 
Rozmowy o filatelistyce 

• Mirosław Miętus, Agnieszka Magiera: Wywiad z Andrzejem 
Skorkiem 

Młody Filatelista na tropie 

• Janina Ceterowska, Włodzimierz Seliga: 10-lecie Koła 
Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława 
Staszica w Końskich 

• Henryk Jakowiec: Czy potraficie? 

• Ala Bonio: Znaczki ich pasją 
Badania filatelistyczne 

• Janusz Berbeka: Uzupełnienie artykułu o fałszywym Jankowskim 

• Jan Barczyk: Osobliwości nadruków stempelkami Taxe perçue 

• Agnieszka Magiera: Zygzak testuje opony 

• Jerzy Walocha, Mieczysław Michalczyk, Miłosz Rzadkosz, Adam 
Mann: A fałszerze nadal grasują... coraz bezczelniej i coraz 
prymitywniej. Zwłaszcza na allegro.pl 

Z żałobnej karty 

• Antoni Jamroż 
Z teki eksperta 

• Stefan Petriuk: Poczta Miejska w Częstochowie Stadtpost 
Czenstochau 1915-1918 - cz. 8 

• Stanisław Walisch: Znowu fałszerstwa chemiczne polskich 
znaczków 

Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik: Rezultaty przeglądu katalogów wystawowych 
Aktualności 

• Ludwik K. Malendowicz: Światowe i europejskie wystawy 
filatelistyczne - medale duże złote eksponatów tematycznych w 
latach 1992-2016 

• Bohdan Subocz: Non omnis moriar 

• Zdzisław Romanowicz: Filatelistyka po 2020 roku 
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• Władysław Farbotko: Kilka słów o nowej książce Krzysztofa 
Lachowicza "Tadeusz Kościuszko w filatelistyce" 

Nowości 

• Adam Szuler, Andrzej Laskowski: Nowości zagraniczne 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 

• Adam Szuler: Co, gdzie, kiedy? 

 

Informacje różne 

Frankatura 110 lecie Energetyki w Łodzi 

W związku ze zbliżającą się rocznicą 110 lecia Energetyki w Łodzi 
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" 
im. Tadeusza Hampla stosował będzie nakładkę na maszynę frankującą. 
Przewidziana jest również koperta okolicznościowa. Na kopercie 
znajduje się zdjęcie przedstawiające rozładunek węgla z wagonów 
kolejowych na terenie elektrociepłowni EC 1 w Łodzi z około 1925 r. 
Każdy, kto chce otrzymać frankaturę, może zamówić ją na kopercie 
okolicznościowej w cenie 5 zł/szt. (koperta wraz z ofrankowaniem) lub na 
zwykłej białej kopercie w cenie 3,20 zł/szt. Frankatura listem poleconym 
wykonywana będzie TYLKO na zwykłej białej kopercie w cenie 6,30 
zł/szt, na kopercie okolicznościowej nie ma miejsca na naklejenie R-ki. 
Można również nadesłać zaadresowane koperty formatu C5 do 
ofrankowania okolicznościową nakładką. Zrealizowane zostaną 
wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 14.09.2017 r., korespondencję 
do ofrankowania proszę kierować na adres: 

Polski Związek Filatelistów 
Ogólnopolski Klub Zbieraczy 

Frankatur Mechanicznych 
"FRANKOTYP" 

ul. Fabryczna 25 
90-341 Łódź 

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto ZO 
PZF w Łodzi z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP o/Łódź 45 
1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę dołączyć kopię 
dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie koperty nadesłane do 
14.09.2017 r. Zamówienia można również składać w tym terminie drogą 
elektroniczną na adres blaszczyk26@interia.pl nadsyłając wraz z 
zamówieniem skan potwierdzenia przelewu. 
Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych 
zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu 
mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej, więcej 
informacji na naszej stronie internetowej 
http://www.pzflodz.pl/kluby-pzf/frankotyp.html 

 

 
Krzysztof Błaszczyk 

Narodowe Czytanie w bibliotece powiatowej w Kępnie 

Już po raz szósty w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie 
Narodowe Czytanie połączyło mieszkańców Kępna, przedstawicieli 
stowarzyszeń i młodzież. 
W tym roku 2 września odbyło się spotkanie, podczas którego czytano 
"Wesele" najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego. Impreza 
rozpoczęła się od występu Klubu Tańca Madar. Dzieci wykonały kilka 
tańców, m.in. poloneza, za co dostały gromkie brawa. Koło Polskiego 
Związku Filatelistów przygotowało pokaz filatelistyczny pt.: "Narodowe 
Czytanie filatelistyką opowiedziane", którego otwarcia dokonał prezes 
kępińskiego Koła Edward Stankowiak. Każde czytanie przedstawione 
zostało za pomocą znaczków, kopert pierwszego obiegu tematycznie 
związanych z autorami czytanych tekstów. Zaprezentowano również 
okolicznościowe stemple Kancelarii Prezydenta, które były 
wykorzystywane w instytucjach biorących udział w akcji czytania. 
Bibliotekarze przygotowali niespodziankę dla gości w postaci pocztówek 
wydanych przez Pocztę Polską z okazji tegorocznego czytania, każdy 
mógł ostemplować tegorocznym stemplem okolicznościowym swoje 
pamiątki. Kolejna impreza już za rok. 
Zagadką pozostaje na razie jakie dzieło będzie czytane w 2018 roku. 

 
Henryk Dembski 
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