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Znaczki 

Zabytkowe organy w Polsce 

16 września 2017 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 11 zł, na 
którym przedstawiono organy barokowe 
Bazyliki Katedralnej WNMP w Pelplinie. 

 
 

 
 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Marzanna Dąbrowska 
autor rytu: Przemysław Krajewski 
liczba znaczków: 1 
wartość: 11 zł 
nakład bloku: 100 000 sztuk 
nakład czarnodruku: 10 000 sztuk 
technika druku: staloryt i offset 
format bloku: 75 x 100 mm 
format znaczka: 51 x 79 mm 
papier: fluorescencyjny 
data obiegu: 16 września 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

Zmiana planu emisji znaczków na 2017 rok 

Minister Infrastruktury i Budownictwa Decyzją Nr 34 z dnia 13 września 
2017 r. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 62) zmienił roczny plan emisji 
znaczków pocztowych na 2017 rok. 
Emisja 100. rocznica utworzenia Sądu Najwyższego (1 znaczek) 
wejdzie do obiegu w grudniu, a nie we wrześniu. 
Dodana zostaje emisja Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 2018-
2019 (1 znaczek, grudzień). 

źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

Całostki 

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko 

14 września 2017 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): portret ks. 
Jerzego Popiełuszki według zdjęcia z "Mszy za Ojczyznę", 

• na ilustracji: akwarelę przedstawiającą widok pierwotny domu 
rodzinnego ks. Jerzego Popiełuszki znajdującego się w 
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miejscowości Okopy oraz akwarelę przedstawiającą rodziców ks. 
Jerzego Popiełuszki. 

 

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
10.000 sztuk. Projekt: Maciej Jędrysik. 
Emisji towarzyszy datownik 
okolicznościowy, stosowany w UP 
Warszawa 32. 

źródło: Poczta Polska 

 
18 września do obiegu wchodzi kartka Endemity Polski. Szczegóły 
w następnym numerze. 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• XVII Dzień Papieski, numer: 22/Bydgoszcz, nakład: 400 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 2 października 2017 roku 

• XVII Dzień Papieski, numer: 23/Bydgoszcz, nakład: 400 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 2 października 2017 roku 

Kartki nr 22 i 23 do nabycia w UP Bydgoszcz 1 oraz UP Toruń 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• Gala Bohaterów, numer: 12/Gdańsk, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 16 września 2017 roku 

Kartka nr 12 do nabycia w cenie 1,00 zł w UP Gdańsk 50, gdzie 
stosowany będzie również datownik okolicznościowy. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 58 326 61 57, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków 

• 1917-2017 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek 
Misjonarek, numer: 12/Kraków, nakład: 400 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 8 września 2017 roku 

Kartka nr 12 do nabycia w UP Miechów. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie 
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Łódź 

• 110 lat energetyki w Łodzi, numer: 19/Łódź (dodruk), nakład: 500 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 września 2017 roku 

• 110 lat energetyki w Łodzi, numer: 20/Łódź (dodruk), nakład: 500 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 września 2017 roku 

Dodrukowane kartki nr 19 i 20 do nabycia 16 września, na stoisku 
pocztowym podczas "Dni otwartych drzwi - Ciepła sobota z Veolią" w 
Elektrociepłowni EC4 przy ul. J. Andrzejewskiej 5 w Łodzi. 

• 40. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, numer: 
30/Łódź, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 
września 2017 roku 

• 40. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw, numer: 
31/Łódź, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 16 
września 2017 roku 

Kartki nr 30 i 31 będzie można nabyć na stoisku pocztowym (przed 
Urzędem Pocztowym Skierniewice 1) w trakcie uroczystości 16 września, 
a także w UP Skierniewice 1 oraz filiach i UP Łódź 4. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi 
(telefon: 502 501 216, e-mail: michal.jaborski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• XIX Walny Zjazd PTTK, numer: 28/Warszawa, nakład: 450 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 14 września 2017 roku 

Kartka nr 28 dostępna będzie na stoisku na SGGW. Stosowany będzie 
również datownik okolicznościowy w UP Warszawa 4. 

• 73 rocznica Bitwy pod Jaktorowem, numer: 29/Warszawa, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 września 
2017 roku 

Kartka nr 29 do nabycia w UP Żyrardów 1. Stosowany również będzie 
stempel. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 22 557 99 03, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wyprzedaż kartek okolicznościowych beznominałowych z 2017 
roku 

Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu informuje, że 
aktualnie dostępne są jeszcze w sprzedaży kartki okolicznościowe 
wydane w okresie od stycznia do sierpnia 2017 roku, w cenie 1,00 zł 
każda: 

• 90 lat Polskiego Związku Gołębi Pocztowych w Wągrowcu, 
numer: 6/Poznań, nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 31 marca 2017 rok. 

• 470. rocznica nadania Lesznu praw miejskich, numer: 7/Poznań 
(kartka dwustronna), nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 1 kwietnia 2017 roku, do kartki jest stosowany datownik 
okolicznościowy w UP Leszno 1. 

• 55. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny "Górny 
Śląsk - to nie tylko przemysł" Półfinał 15.05.2017 r. Mediateka 
w Kargowej, numer: 12/Poznań, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 10 maja 2017 roku, do kartki jest datownik 
okolicznościowy. 

• X rocznica ustanowienia św. Rocha Patronem Niebieskim 
Miasta Mikstat, numer: 13/Poznań, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 1 czerwca 2017 roku, do kartki jest 
datownik ozdobny w Filii Mikstat. 

• 75 rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionych 
wychowanków salezjańskich z Poznania, numer: 15/Poznań, 
nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 czerwca 
2017 roku, do kartki jest datownik okolicznościowy. 

• 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie, numer: 16/Poznań, 
nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 13 maja 2017 
roku 

• Rocznica uchwalenia nazwy Ronda Władysława Nawrockiego 
w Krotoszynie, numer: 17/Poznań, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 25 maja 2017 roku, do kartki jest datownik 
ozdobny w UP Krotoszyn 1. 

• 600-lecie prymasostwa w Polsce, numer: 18/Poznań, nakład: 
1000 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 20 maja 2017 roku, do 
kartki są datowniki okolicznościowe. 

• Obchody święta miasta Nowa Sól, numer: 20/Poznań (kartka 
dwustronna), nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
13 czerwca 2017 roku. 

• Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego 80 lat 
Tradycji, numer: 24/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 500 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 30 sierpnia 2017 roku, do 
kartki jest stosowany datownik okolicznościowy w UP Poznań 37. 

W przypadku zainteresowania zakupem wybranych kartek proszę o 
wykonanie zamówienia w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 
17, 60-940 Poznań 2 pod adresem e-mail: up-poznan-260323@poczta-
polska.pl , wraz z jednoczesnym wykonaniem przelewu na konto w 
Banku Pocztowym 10132025500290064500007323. W przelewie 
proszę podać nr telefonu do kontaktu, adres wysyłki oraz wskazać, za 
które kartki jest dokonana wpłata. 
Uwaga: Ze względu na fakt, że niektóre kartki pozostały w niewielkim 
nakładzie możliwa realizacja zamówienia jedynie do wyczerpania 
nakładów/zapasów. Realizacja wg kolejności wpływu wpłaty za 
zamówienie. W przypadku dokonania wpłaty na kartki, które już nie są 
dostępne będziemy się z Państwem kontaktować celem domówienia 
szczegółów wysyłki. 

Anna Plewa-Śróda 

Wydawnictwa 

Nowe opracowanie z historii poczty 

Oddział Płocki Polskiego Związku Filatelistów stał się wydawcą publikacji 
"Płocka poczta 1793-1915. Początki, rozwój, przesyłki pocztowe" 
autorstwa Zdzisława Bitnera. 
Wydawnictwo, które otwiera "Przedmowa" Adama Kamińskiego, prezesa 
Zarządu Oddziału Płockiego PZF, składa się z kilku rozdziałów: 
1. Królewska Poczta Polska do 1795 
2. Poczta w zaborze pruskim 1793-1806. Założenie poczty w Płocku 
3. Poczta w Księstwie Warszawskim 1806-1815. Pocztamt Centralny 

w Płocku 
4. Poczta w Królestwie Polskim 1815-1843. Urząd Pocztowy 

Gubernialny od 1843 
5. Poczta po powstaniu styczniowym 
6. Telegraf i telefon 
7. Przesyłki pocztowe w zaborze pruskim 1793-1806, Królestwie 

Polskim 1815-1866 i w zaborze rosyjskim 1867-1915. Ostatni 
rozdział został wzbogacony kilkunastoma przesyłkami pocztowymi, 
ilustrującymi omawiane okresy działalności poczty. 

Praca zaopatrzona została w bogatą bibliografię. 
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Zdzisław Bitner jest współautorem bądź autorem wielu opracowań z 
dziedziny filatelistyki oraz historii poczty, jak m.in.: "Poczta Płocka w 
latach I wojny światowej 1914-1918" (2013) oraz "Jak poczta płocka 
przewoziła pasażerów - notatki z gazet i kalendarzy 1878-1904" (2015). 
Opracował też eksponaty wystawowe: "Płock - moje miasto" oraz 
"Stemple pocztowe Pocztamtu w Płocku i w podległych stacjach 1815-
1871", prezentowane na wielu krajowych wystawach filatelistycznych. 
Zainteresowanych publikacją odsyłam do Oddziału Płockiego PZF, ul. 
Kazimierza Wielkiego 41, 09-400 Płock. 

Jerzy Bielawski, Komisja Literatury ZG PZF 

Przegląd Filatelistyczny nr 8/2017 

 
Spis treści numeru sierpniowego: 
Aktualności 

• Złoty medal w Indonezji 
Dla początkujących 

• Tadeusz Kurlus: Małe ale pożyteczne 
Filatelistyka tematyczna 

• Ryszard Prange: Okiem tematyka (4) Klub Zainteresowań PZF 
TEMATICA 

• Jerzy Bielawski: Historia literatury znaczkami pisana (25) Literatura 
rosyjska - część 2 

• Mariusz Affek: Vademecum zbieracza znaczków z dawnych państw 
włoskich (9) Znaczki Królestwa Sardynii - ogólna charakterystyka 

Dla dociekliwych 

• Stanisław Walisch: Niekatalogowany znaczek za 6,40 zł z 
pustopolem z serii "Malarstwo polskie" z 1959 r. (kat. nr 962) 

Historia w znaczki wpisana 

• Bogdan Michalak: Św. Archanioł Gabriel - nasz patron 

• Jerzy Walocha: Poczta PZPR? 
Numizmatyka 

• Tadeusz Kurlus: Moneta - wiadomości numizmatyczne 
Aukcje, recenzje, wystawy 

• Jerzy Bielawski: Święty Jan Paweł II na znaczkach pocztowych 
świata 

Świat całostek 

• Krzysztof Siarkiewicz: Dwie nowe sygnatury formularza 
kopertowego Fks 

• Lesław Schmutz: Ilustrowane formularze pocztowe z 1932 roku 
Rozmaitości 

• Kalejdoskop 

• Zdzisław Romanowicz: Nowe emisje z logo WWF w 2017 r. (cz. 1) 

• Rafał Wincewicz: Adrianne Pieczonka, śpiewaczka operowa 
polskiego pochodzenia, na znaczku Kanady 

Hyde Park 

• Janusz Łojek: Ocena znaczków 

 

Dzień Maszynisty - 16 września 
2017 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki 
Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kartkę pocztową oraz znaczek 
personalizowany z okazji 
przypadającego w dniu 16 
września br. Dnia Maszynisty. 

Pierwszy raz w Polsce, Dzień Maszynisty był obchodzony w 1996 roku w 
Czerwieńsku. Inicjatorem święta jest organizacja "Autonomiczne 
Europejskie Związki Zawodowe Maszynistów ALE" zrzeszającą około 65 
tysięcy maszynistów z Belgi, Bułgarii, Niemiec, Grecji, Włoch, Chorwacji, 
Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Serbii, Słowacji, 
Hiszpanii, Czech i Węgier. Zawód maszynisty jest zaliczany jako 
niebezpieczny i szczególnie uciążliwy. Maszynista idzie na "służbę", nie 
do pracy. Wywodzi się to z tego, że przed wojną praca w kolei była służbą 
mundurową. Pierwszy, polski związek zawodowy maszynistów powstał 
już w 1919 roku. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

 
Władysław Gębczyk 

Wydawnictwa z Gorlic 

Zarząd Koła PZF Nr 70 w Gorlicach informuje, że w związku z 
organizowanym pokazem wydał kartki pocztowe, zaś w dniu pokazu 
stosowany będzie z tej okazji stempel dodatkowy. 
Dodatkowo informujemy, że dostępne są jeszcze z roku 2016 kartki 
dotyczące żołnierza wyklętego, księdza Władysława Górgacza, wydane 
przez Pana Kuciakowskiego. 
Zamówienia można kierować do Prezesa Koła - Pana Jana 
Stasiowskiego, tel. 517404098. 

 
Jan Stasiowski 
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40. Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw 

W dniu 16.09.2017 r. podczas Skierniewickiego Święta Kwiatów, 
Owoców i Warzyw w UP Skierniewice 1 i na stoisku pocztowym 
organizowanym przed budynkiem UP będzie można nabyć Kartki nr 30 i 
31. 
Stoisko będzie czynne w godz. 9.00-17.00. Oprócz kartek 
okolicznościowych na stoisku będzie można zakupić wydany na tę 
okoliczność "Mój Znaczek" (nakład 51 arkuszy). Na stoisku stosowany 
będzie także datownik z hasłem 40 Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. 
Zapraszamy na stoisko pocztowe ul. Wita Stwosza 1 obok siedziby 
urzędu pocztowego i do kontaktu pod nr 513 121 244. 

 
Michał Jaborski 

 
 
 
 
 

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

