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Całostki 

Endemity Polski 

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

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): kwiat przytulii 
krakowskiej, 

• na ilustracji: fotografię lupy z powiększonym kwiatem przytulii 
krakowskie. 

 

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
10.000 sztuk. Projekt: Rafał Małysa. 
Emisji towarzyszy datownik 
okolicznościowy, stosowany w UP 
Kraków 1. 

źródło: Poczta Polska 

Historia polskich organizacji sportowych 

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

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): wizerunek 
żużlowca, Alfreda Smoczyka, otoczony owalem symbolizującym tor 
żużlowy, 

• na ilustracji: zawodników klubu Unia Leszno S.S.A. podczas 
wyścigu na torze żużlowym. 

 

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
10.000 sztuk. Projekt: Rafał Małysa. 
Emisji towarzyszy datownik 
okolicznościowy, stosowany w UP 
Leszno 1. 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2017.09.15. Warszawa 4: Warszawa 15-16.09.2017 PTTK XIX 
Walny Zjazd PTTK, projekt: Roch Stefaniak 

• 2017.09.17. Gdańsk 50: Gala Bohaterów, projekt: Elżbieta 
Kaczyńska 

• 2017.09.22. Gorlice 1: Gorliccy Filateliści w Roku Jubileuszu 
Diecezji Rzeszowskiej, projekt: Robert Huk 

 
• 2017.09.22. Włodawa 1: XVIII Festiwal Trzech Kultur. Muzeum - 

Zespół Synagogalny we Włodawie, projekt: Kamilla Tokarska 

• 2017.09.29. Namysłów: Por. Józef Rabiega, ps. "Tytus", "Ordon" - 
odsłonięcie tablicy. Dowódca Obwodu "Reduta" AK, projekt: 
Tadeusz Wincewicz 

• 2017.09.30. Namysłów: 70 lat Zespołu Szkół Rolniczych im. 
Tadeusza Kościuszki w Roku Tadeusza Kościuszki, projekt: 
Tadeusz Wincewicz 

 
• 2017.10.01. Warszawa 130: Dzień Weterynaryjny SGGW Tor 

Służewiec, projekt: Barbara Strzymińska-Zdanewicz 

• 2017.10.08. Bydgoszcz 1: XVII Dzień Papieski. Idźmy naprzód z 
nadzieją, projekt: Waldemar Kawiński 

• 2017.10.08. Gliwice 2: XVII Dzień Papieski. Idźmy naprzód z 
nadzieją, projekt: Władysław Gębczyk 

 
• 2017.10.12. Koszalin 9: Różne oblicza filatelistyki. Spotkanie 

edukacyjne. lek. med. Józef Sudakiewicz. Koło PZF przy PK, 
projekt: Władysław Fijałkowski 

• 2017.10.12. Tczew 1: 160 lat Linii Kolejowej Tczew-Malbork 1857-
2017, projekt: PZF Okręg Gdański 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Specjalnej Kolei Wąskotorowej" z okazji XXVII 
Międzynarodowego Zlotu Kolei Wąskotorowych w Żninie 

1. Organizatorami "Poczty Specjalnej Kolei Wąskotorowej" są: 

• Region Sieci w Bydgoszczy 

• Urząd Miejski w Żninie 

• Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie (Żnińska Kolej Powiatowa) 

• Koło Terenowe Polskiego Związku Filatelistów w Żninie 
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• Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy 

2. Poczta Specjalna Kolei Wąskotorowej zostanie zorganizowana w 
dniu 14.10.2017 r. Przewiezienie przesyłek nastąpi na trasie: z Filii 
Urzędu Pocztowego Żnin 1 w Gąsawie, kolejką wąskotorową do 
Żnina i zakończy się w Urzędzie Pocztowym Żnin 1. 

3. Do przewozu "Pocztą Specjalną Kolei Wąskotorowej" 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 Kolei 
Wąskotorowej" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem 
należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do 
dnia 10.10.2017 r. na adres: Filia Urzędu Pocztowego Żnin 1 w 
Gąsawie, ul. Rynek 3, 88-410 Gąsawa z dopiskiem na kopercie 
"Poczta Specjalna Kolei Wąskotorowej". Przesyłki, które zostaną 
przesłane/przekazane do Filii Urzędu Pocztowego Żnin 1 po 
wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do opracowania 
(przesyłki, które nadejdą w przesyłce pocztowej zostaną zwrócone 
do nadawcy na jego koszt). 

5. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Pocztą Specjalną Kolei 
Wąskotorowej" zostaną w Filii Urzędu Pocztowego Żnin 1 w 
Gąsawie ostemplowane dedykowanym datownikiem 
okolicznościowym. " XXVII Międzynarodowy Zlot Kolei 
Wąskotorowych 14.10.2017 Żnin 1" 

6. Przesyłki przygotowane do przewiezienia "Pocztą Specjalną Kolei 
Wąskotorowej" z Filii Urzędu Pocztowego Żnin 1 w Gąsawie w 
obecności Regionalnego Koordynatora ds. Filatelistyki zostaną 
przekazane upoważnionej osobie w celu przewiezienia na 
wyznaczonej trasie poczty specjalnej. 

7. Po przewiezieniu "Pocztą Specjalną Kolei Wąskotorowej" przesyłki 
zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do Urzędu 
Pocztowego Żnin 1, zostaną ostemplowane datownikiem 
eksploatacyjnym dziennym i opatrzone stempelkiem dodatkowym 
"Przewieziono Koleją Wąskotorową na trasie Gąsawa-Żnin w dniu 
14.10.2017 r." Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone 
adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi. 

8. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek "Pocztą 
Specjalną Kolei Wąskotorowej" odpowiada Regionalny Koordynator 
ds. Filatelistyki w Bydgoszczy. 

9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 14 września 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 - Bydgoszcz 

• III Bieg gen. J. H. Dąbrowskiego, numer: 24/Bydgoszcz, nakład: 
550 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 26 września 2017 roku 

• Jubileusz 400-lecia charyzmatu św. Wincentego a Paulo, 
numer: 25/Bydgoszcz, nakład: 3300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 21 września 2017 roku 

• XXVII Międzynarodowy Zlot Kolei Wąskotorowych, numer: 
26/Bydgoszcz, nakład: 1000 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
3 października 2017 roku 

Sprzedaż kartki nr 24 w UP Bydgoszcz 1, kartki nr 26 w UP Bydgoszcz 
1, UP Żnin 1 oraz Filii UP Żnin 1 w Gąsawie. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Katowice 

• Odsłonięcie tablicy pamiątkowej por. Józefa Rabiegi (1914-
1971), numer: 22/Katowice, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 29 września 2017 roku 

• Odsłonięcie tablicy pamiątkowej por. Józefa Rabiegi (1914-
1971), numer: 23/Katowice, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 29 września 2017 roku 

• Por. Józef Rabiega (1914-1971), numer: 24/Katowice, nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 29 września 2017 roku 

• 70 lat Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w 
Namysłowie, numer: 25/Katowice, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 29 września 2017 roku 

• 70 lat Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w 
Namysłowie, numer: 26/Katowice, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 29 września 2017 roku 

Kartki nr 22-26 dostępne w cenie 1,00 zł w UP Namysłów, Katowice 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Katowicach 
(telefon: 504 704 354, e-mail: karolina.kolenda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków 

• Święto Spadochroniarza 2017 Gen. brygady Stanisław 
Sosabowski patron 6 Brygady Powietrznodesantowej, numer: 
13/Kraków, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 20 
września 2017 roku 

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

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Zjazd Klubu "Znaki Polecenia" 

W dniach 16. - 17. września 2017 roku odbyło się spotkanie członków 
Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań Polskiego Związku Filatelistów 
"Znaki Polecenia". Podobnie jak w latach 2015 i 2016 "Erkowicze" na 
miejsce swojego dorocznego zebrania wyznaczyli, zawsze gościnny, 
Ośrodek Wypoczynkowy "Mikstat Las", obiekt malowniczo położony w 
południowej części Wielkopolski (Okręg Kaliski PZF). 
Pierwszy dzień spotkania miał charakter integracyjny, po zebraniu się 
wszystkich uczestników odbyła się wspólna kolacja, a po niej toczyły się 
rozmowy o dzisiejszej poczcie i filatelistyce oraz koleżeńska wymiana 
walorów pocztowych. 
Drugi dzień zjazdu miał bardziej oficjalny charakter. Przy kawie i herbacie 
omawiano sprawy organizacyjne oraz merytoryczne związane z 
pocztowymi znakami polecenia. Konferencji przewodniczył organizator 
spotkania Maciej Bukczyński, prezes Klubu. Na wstępie chwilą ciszy 
uczczono zmarłych w ostatnim czasie długoletnich członków Klubu: 
Marka Kucnera i Jerzego Tokara. Następnie prowadzący zebranie 
wręczył Marianowi Rowińskiemu "Złotą erkę". Nagroda została 
ustanowiona i będzie przyznawana przez Prezesa Klubu za wieloletnią 
działalność na rzecz OKZ PZF "Znaki Polecenia". Zebrani oklaskami 
wyrazili swoją aprobatę dla pierwszej osoby uhonorowanej zaszczytnym 
wyróżnieniem. 
Kolejnym punktem zebrania było przyznanie nagród za publikacje w 
klubowym periodyku "Świat Erek". Warto nadmienić, że to zasłużone dla 
popularyzacji zagadnień związanych z przesyłkami poleconymi, 
czasopismo obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia swego istnienia. 
Wyróżnienie w formie książki Piotra Pelczara i Wojciecha Ziółkowskiego 
"Austriackie całostki i formularze pocztowe dla ludności polskojęzycznej 
w zaborze austriackim 1871-1918" otrzymali: Marian Rowiński, Lech 
Wnęk, Kazimierz Błądziński, Grzegorz Kowalewski, Janusz Skłodowski 
oraz Piotr Madej. 
"Srebrny jubileusz" Informatora "Świat Erek" został wykorzystany jako 
motyw przy projektowaniu znaku polecenia typu "Envelo". Każdy z 19. 
uczestników zjazdu otrzymał kopertę ze specjalnie nadrukowanym 
znakiem opłaty. To pamiątkowe wydawnictwo przez najbliższy rok może 
zostać wykorzystane przy nadawaniu, za pośrednictwem Poczty 
Polskiej, przesyłki rejestrowanej, ekonomicznej w pierwszym przedziale 
wagowym. 

 
W dalszej części zebrania głos zabrał Radosław Szczęsnowicz, skarbnik. 
W pierwszym rzędzie przedstawił zagadnienia dotyczące klubowych 
finansów, w tym składek członkowskich. Była to zarazem okazja do 
rozprowadzenia najnowszego numeru "Świata Erek". Następnie 
przekazał apel Kolegi Piotra Pelczara o nadsyłanie plastikowych kopert 
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wykorzystywanych przy ekspedycji przesyłek Poczty Polskiej i Pocztexu. 
Materiał (formularze z obiegu jak i czyste druki) będzie służył do próby 
skatalogowania tego typu materiałów pocztowych. Na koniec zgłosił 
pomysł, aby na kolejnych spotkaniach prezentować wyniki własnych 
badań filatelistycznych. Sam zaskoczył zebranych niezwykle 
interesującą prezentacją związaną ze znakami polecenia. Chodzi o "erki" 
zamówione dla wybranych placówek pocztowych w RUP Siedlce (lata 
1994-1996). Służyły one pocztowcom w następujących 
miejscowościach: Jabłonna Łącka, Stoczek /Małkini, Mordy, Sterdyń, 
Miastków, Parysów. Być może również w innych placówkach, lecz dotąd 
ich nie odkryto. Naklejki spośród innych wyróżniał fakt, że były 
drukowane w arkuszach w układzie 2x10 sztuk, bez śladów gumy. 
Pamiętamy, że standardowo nalepki polecenia były wytwarzane w 
tamtym czasie w rolkach. O wyjątkowości opisywanych nalepek 
świadczy też ich perforacja. Uczestnikom spotkania została pokazana 
kopia pełnego arkusza z tym typem znaku polecenia. Przyczyną tego 
"niezwykłego druku" były zapewne kłopoty małych placówek w 
uzyskiwaniu niezbędnych ilości pocztowych materiałów 
eksploatacyjnych. Prelegent swoje opracowanie oparł na dostępnej 
literaturze (głównie teksty ze "Świata Erek"). Dotarł również do materiału 
filatelistycznego z prawdziwego obiegu pocztowego. Ponadto 
wykorzystał odpowiedzi na pytania, jakie zadawali filateliści naczelnikom 
poszczególnych Urzędów Pocztowych. Na koniec poinformował 
słuchaczy, że opisze swoje ustalenia i zamieści je w jednym z 
najbliższych numerów "Informatora". 
Po tym wystąpieniu głos zabrał Tadeusz Wincewicz, który podzielił się 
swoją wiedzą dotyczącą nalepek paczkowych z okresu funkcjonowania 
poczty pruskiej. W dalszej części zaprezentował i omówił paczkowe 
adresy pomocnicze oraz formularze wykorzystywane przy nadawaniu 
przesyłek wartościowych z przełomu lat trzydziestych i czterdziestych. 
Wystąpienie było bogato ilustrowane materiałem filatelistycznym. Każdy 
chętny mógł osobiście obejrzeć te ciekawe walory. 
Następnie do "klubowiczów" zwrócił się Henryk Jakowiec, który 
postanowił zainteresować słuchaczy tematem "erek pilotażowych". 
Chodziło o paskowe nalepki polecenia typu sandwicz, które Poczta 
Polska wprowadziła do wybranych placówek celem testowania ich na 
listach rejestrowanych. Miało to miejsce od 08.11.2010 do 30.11.2010 
roku. Zdobycie przesyłek z tego okresu zaopatrzonych w prekursory 
dzisiejszych "erek" jest niezwykle trudne. Jak to zazwyczaj bywa z 
krótkimi seriami jakichkolwiek wydawnictw są trudne do wychwycenia. 
Stąd apel do kolegów o pomoc w zdobyciu odpowiednich kopert. 
Marzeniem Kolegi Jakowca jest bowiem zbudowanie eksponatu 
jednoekranowego przy wykorzystaniu tych prawie nieznanych 
paskowych naklejek. 
Z kolei głos zabrał Lech Wnęk i zwrócił się z prośbą do wszystkich 
członków klubu o prezentację swoich zbiorów na kolejnych wspólnych 
spotkaniach. Mogą to być również skany interesujących przesyłek. Dzięki 
temu program kolejnych zjazdów stanie się bardziej atrakcyjny. Będzie 
to też znakomita okazja do zapoznania się z wynikami pracy nad budową 
nowych eksponatów. Przy odrobinie wysiłku, może uda się wspólnie 
znaleźć odpowiedzi na pytania, które nurtują naszych kolegów lub pomóc 
w doborze odpowiedniego materiału filatelistycznego. 
Na koniec, po krótkiej dyskusji, ustalono, że za rok we wrześniu kolejne 
spotkanie Klubu odbędzie się w sprawdzonym Ośrodku 
Wypoczynkowym "Mikstat Las". 
Ostatnim punktem dwudniowego zjazdu był wspólny obiad, po którym 
uczestnicy udali się w drogę powrotną do swych domów. 

Tomasz Gąsłowski, Sekretarz Zarządu Okręgu Kaliskiego PZF 

Madonny Ziemi Gliwickiej - Matka Boża Fatimska 

 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Ziemi Gliwickiej". Prezentuje 
ona obraz przedstawiający Matkę Bożą Fatimską z kościoła pw. św. 
Urbana w Paniówkach k. Gliwic. 

 

Obraz Matki Bożej Fatimskiej z kościoła 
pw. św. Urbana w Paniówkach k. Gliwic 
został namalowany współcześnie, w 
2001 r. 
Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany 
również znaczek personalizowany z 
wizerunkiem Matki Bożej. Znaczek będzie 
kasowany datownikiem dziennym UP 
Paniówki z datą bieżącego miesiąca. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr 
telefonu: 533 804 646 lub e-mail: 
stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

XVII Dzień Papieski 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kartkę pocztową oraz znaczek personalizowany z okazji XVII Dnia 
Papieskiego. 
Hasłem XVII Dnia Papieskiego, obchodzonego w dniu 8 października br. 
są słowa "Idźmy naprzód z nadzieją". Hasło to ma stanowić zaproszenie 
i znak tego, by poprzez Dzień Papieski docierać do głębi nauczania 
Papieża Polaka. Od 2001 roku Dzień Papieski przypada zawsze w 
niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową. Każdego roku Dzień Papieski jest wydarzeniem nie 
tylko duchowym, ale również intelektualnym i kulturalnym. Organizowane 
są konferencje, seminaria i sesje naukowe poświęcone nauczaniu 
papieskiemu. Wymiar charytatywny Dnia Papieskiego obejmuje 
ogólnopolską zbiórkę środków na fundusz stypendialny dla uzdolnionej, 
niezamożnej młodzieży z małych miast i wsi. 

 
 

 

W dniu 08.10.2017 r. w Urzędzie 
Pocztowym GLIWICE 2 
mieszczącym się w Centrum 
Handlowy "Forum" w Gliwicach, 
ul. Lipowa 1 będzie stosowany 
datownik okolicznościowy z okazji 
XVII Dnia Papieskiego. 
Więcej informacji można uzyskać 
pod nr telefonu: 533 804 646 lub 
e-mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

Por. Józef Rabiega, dowódca Obwodu "Reduta" AK - odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej 

Wydawnictwo NAMISLAVIA informuje, że w związku z odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej por. Józefa Rabiegi, ps. "Tytus", "Ordon", dowódcy 
Samodzielnego Obwodu Zewnętrznego "Reduta" Armii Krajowej z 
okresu II wojny światowej (w skład którego wchodziło pięć batalionów: 
Namysłów "Garłuch", Syców "Giewont", Oleśnica "Krywań", Ostrzeszów 
"Howerla", Kępno "Łomnica"), które odbędzie się 29 września br., 
zamówione zostały dwa wzory arkusików "MójZnaczek". 
Przedstawiamy wizualizację arkusików oraz beznominałowych kartek ze 
znaczkami spersonalizowanymi i datownikiem okolicznościowym. W tym 
dniu ukaże się również drukiem publikacja autorstwa Stefana 
Wrońskiego "Armia Krajowa na pograniczu południowej Wielkopolski i 
Śląska". 

https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n50-n5062
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n50-n5062
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Dodatkowe informacje i zamówienia: e-mail: namislavia@poczta.onet.pl, 
www.namislavia.republika.pl lub tel. 603 853 353. 

Tadeusz Wincewicz 

70 lat ZSR im. T. Kościuszki w Namysłowie 

Wydawnictwo NAMISLAVIA informuje, że w związku z obchodami 70-
lecia i zjazdem absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza 
Kościuszki w Namysłowie, które odbędzie się 30 września br., 
zamówiony został arkusik "MójZnaczek" z 3 rodzajami znaczków. 
Przedstawiamy wizualizację arkusika oraz beznominałowych kartek ze 
znaczkami spersonalizowanymi i datownikiem okolicznościowym. 

 
Dodatkowe informacje i zamówienia: e-mail: namislavia@poczta.onet.pl, 
www.namislavia.republika.pl lub tel. 603 853 353. 

Tadeusz Wincewicz 

Festiwal Trzech Kultur w Kępnie 

Koło Polskiego Związku Filatelistów w Kępnie przy współudziale 
"Tygodnika Kępińskiego" i Poczty Polskiej wydało dla upamiętnienia 
Festiwalu Trzech Kultur pamiątkowe walory filatelistyczne w postaci 
kopert i znaczków pocztowych. 

 
Edward Stankowiak 

160 lat linii kolejowej Tczew - Malbork 

W imieniu członków i sympatyków Stowarzyszenia Filatelistów Malborka 
pragnę zainteresować uczestników portalu kzp.pl zamierzeniami 
Stowarzyszenia związanymi z przypadającym w październiku 2017 roku 
160-leciem ustanowienia połączenia kolejowego między Tczewem a 
Malborkiem oraz oddania do eksploatacji mostów na Wiśle i Nogacie. 
Od pierwszych chwil istnienia tego traktu komunikacyjnego (ostatni 
odcinek linii Berlin - Królewiec) pełnił on doniosłą rolę cywilizacyjną 
zarówno dla Tczewa jak i Malborka . Znacząco wpłynął na ważność tych 
miast pod względem administracyjnym, gospodarczym, militarnym . Była 
to inwestycja bardzo ważna w dziejach nie tylko dla Pomorza, Tczewa i 
Malborka , co jest aktualne do dziś. Dlatego według nas zasługuje na 
przypomnienie i upamiętnienie. 
Wydarzenie to przypominamy wydając w opcji "Mój znaczek" trzy znaczki 
pocztowe o nominale A przedstawiające most kolejowo - drogowy na 
Wiśle w Tczewie, most na Nogacie w Malborku oraz sylwetki twórców 
tych perełek inżynieryjno - architektonicznych, Carla Lentze i Friedricha 
Augusta Stulera. Rysunki znaczków uzupełniają reprodukcje biletów 
upoważniających do przeprawy pieszej przez mosty, będące w zarządzie 
kolei. Projektantami znaczków są Jerzy Zimnicki i Bernard Jesionowski 
ze Stowarzyszenia Filatelistów Malborka. Znaczki wydane są w 
arkusikach zawierających trzy serie po trzy znaczki. Projekt arkusika 
wykonał p. Kazimierz Masiak z SFM. Na marginesach umieszczono 
herby Malborka, Tczewa, logo Stowarzyszenia oraz reprodukcje stempli 
ambulansów pocztowych kursujących po tej trasie, tczewski "325" i 
malborski "1782". 
Stowarzyszenie podjęło starania o wydanie datownika 
okolicznościowego dla UP Malbork 1 i uruchomienie specjalnej poczty 
kolejowej z okazji tego jubileuszu. Mamy nadzieję, że zakończą się one 
sukcesem. Wszystkich zainteresowanych filatelistów informujemy 
również , że Poczta Polska będzie stosowała w UP Tczew 1 w dniu 12 
października datownik okolicznościowy o treści "160 lat Linii Kolejowej 
Tczew-Malbork 1857-2017" . Wszelkie informacje na temat wydawnictw 
i przedsięwzięć związanych ze 160-leciem linii kolejowej Tczew -Malbork 
można uzyskać pod adresem : j.zimnicki@malbork.com.pl. 
Zainteresowani pozyskaniem arkusików i znaczków (pasek 3-
znaczkowy) proszeni są o kontakt z UP Malbork 1 pod adresem: 
kazimierz.laska@poczta-polska.pl Nakład znaczków ograniczony. 

 
Jerzy Zimnicki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-n50-n5063
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n50-n5063
https://www.facebook.com/pages/Katalog-Znaków-Pocztowych/505586166149565

