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Znaczki 

100. rocznica utworzenia Sądu Najwyższego 

 

29 grudnia 2017 roku do obiegu wszedł 
znaczek pocztowy o wartości 3,70 zł, na 
którym przedstawiono emblemat Sądów 
Królewsko-Polskich z 1817 roku. 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Agata Tobolczyk 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,70 zł 
nakład: 180 000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 29 grudnia 2017 roku 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2018.01.11. Dąbrowa Górnicza 1: 60 lat Pałac Kultury Zagłębia, 
projekt: Kamil Tejs 

• 2018.01.13. Koszalin 9: Noworoczne Spotkanie Działaczy 
Koszalińskiego Okręgu PZF. Skarby Ziemi Koszalińskiej. Wieża 
widokowa na Górze Chełmskiej 1888-2018, projekt: Hans Joachim 
Kuhnert 

• 2018.01.13. Kraków 1: 1893-2018 Klub Filatelistów w Krakowie, 
projekt: Marcin Jackowski 

• 2018.01.20. Tarnów 1: 250 lat Poczty w Tarnowie, projekt: Piotr 
Barszczewski 

 

 

Wznowienie stosowania datowników stałych ozdobnych ze 
zmienną datą 

• od 2018.01.02. do 2018.12.31. Jarocin Poznański 1: 200 lat 
Poczty w Jarocinie 1816-2016 

• od 2018.01.02. do 2018.12.31. Krotoszyn 1: 600 lat 1415-2015 
Krotoszyn Współdziałamy 

• od 2018.01.02. do 2018.12.31. Ostrzeszów 1: 650 lat Miasta 
Mikstat. 1366 - Mikstat - 2016 

• od 2018.01.02. do 2018.12.31. Pobiedziska: 760-lecie nadania 
praw miejskich 1257-2017 

• od 2018.01.02. do 2018.12.31. Poznań 9: Stary Rynek 

• od 2018.01.02. do 2018.12.31. Poznań 9: Zamek Królewski 
Przywrócony Poznaniowi 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków 

• 1893-2018 125. rocznica założenia Klubu Filatelistów w 
Krakowie, numer: 1/Kraków, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 13 stycznia 2018 roku 

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

źródło: Poczta Polska 
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Wydawnictwa 

Filatelista nr 1/2018 

Spis treści numeru styczniowego: 
Z życia związku 

• Lech Woźny: 65 lat działalności Koła PZF w Lesznie 

• Adam Znojek: XXXI lat działalności Klubu "Pies" 

• Tomasz Gąsłowski: Filatelistyczne popołudnie z Marszałkiem 

• Marcin Kupryciuk, Jerzy Musiał: Spotkaliśmy się ponownie w 
Czeremsze 

• Maria Chodurek, Janusz Adamczyk: Jubileusz 20-lecia Słowackiej 
Akademii Filatelistyki 

Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Pingwiny 2017 roku 

• Konkurs na najładniejszą okładkę roku 2017 

• Jan Swadźba: Zimowe Tatry 

• Marian Wawrzynkowski: Syberyjskie wygnanie - cz. 1 
Aerofilatelistyka 

• Andrzej Kłosiński: Historia poczty lotniczej na ziemiach polskich - 
cz. 2 

• Adam Szuler: Co, gdzie, kiedy? 
Badania filatelistyczne 

• Krzysztof Witek, Anthony L. Gard: Cenzura korespondencji w 
podobozach KL Auschwitz 

• Roman Okniński, Miłosz Rzadkosz: Stempel opłaty doręczeniowej 
poczty samorządowej w getcie w Nowym Sączu 

• Roman Perkowski: Niekatalogowane usterki bloku Fi. 43 "XVIII 
Igrzyska Olimpijskie w Tokio" - data emisji: 17 VII 1964 r. 

• Jan Barczyk: Bez napisu "WZÓR" 
Z teki eksperta 

• Lesław Schmutz: Znaczki z wizerunkiem Adama Mickiewicza wydań 
"Kultura polska" z 1947 roku - numery katalogowe Fi. 427 i 436 - i 
ich próby 

Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik: Moja wizytówka filatelistyczna. Zwierzenia 
filatelistyczne cz. 7 

Aktualności 

• Ludwik K. Malendowicz: Prestiżowe wyróżnienia - Kolega prof. 
Julian Auleytner FRPSL 

• Józef Kopeć, Marek Zbierski: Iluzja a fakty 

• Marek Jedziniak: Kto kogo oszukuje - sprostowanie nieścisłości 
zawartych w artykule 

Nowości 

• Andrzej Laskowski: Nowości zagraniczne 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 
Ciekawostki i rozrywka 

• Agnieszka Magiera: Krzyżówka 

 

Inne informacje 

Kościoły Drewniane Ziemi Gliwickiej - Kościół Najświętszej Maryi 
Panny w Łączy 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Kościoły drewniane Ziemi Gliwickiej". 
Prezentuje ona kościół pw. Najświętszej Maryi Panny z Łączy k. Gliwic. 

 
Niezachowany do dziś drewniany, XV-wieczny kościół, znajdujący się 
niegdyś we wsi Łącza w województwie śląskim. Dnia 30.01.1994 ok. 
godz. 18.30 kościół zaczął się palić i pomimo błyskawicznej akcji 
ratowniczej spłonął. Konserwator zabytków nie zgodził się na odbudowę 
świątyni, więc drewniane ściany zostały rozebrane i na jego miejscu 
powstała nowa świątynia pod tym samym wezwaniem, konsekrowana 
9.09.2000 r. 
Pierwsze wzmianki w źródłach historycznych, dotyczących kościółka, 
pochodzą z 1447. Kościół był konsekrowany w 1490 r. Na przełomie XVI 
i XVII wieku zamieniono go czasowo na zbór protestancki. Od początku 
XVIII w. stanowił filię kościoła parafialnego w Rachowicach. 1 lipca 1959 
r. dekretem Kurii Biskupiej w Opolu utworzono parafię Bojszów, w której 
Łącza stanowiła filię. Do 1698 kościół nosił wezwanie św. Marcina, 
następnie św. Jana Chrzciciela, a od roku 1929 - Narodzenia NMP i św. 
Marcina. 
Ostatni kształt kościoła pochodził z końca XV wieku. Zbudowany został 
w południowej części wsi, na wzniesieniu pośród cmentarza. Był 
orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej z nieociosanych 
okrąglaków. Prezbiterium było kwadratowe, prosto zamknięte, z 
przylegającą od północy zakrystią. Nawa na rzucie zbliżonym do 
kwadratu była szersza i wyższa od prezbiterium. W późniejszym czasie 
od zachodu dostawiono do nawy wieżę konstrukcji słupowej, nie 
związaną z korpusem. Dachy kościół miał dwuspadowe, strzeliste, 
gontowe. Kościół posiadał cenne zabytki, m.in. gotycką rzeźbę Madonny 
z Dzieciątkiem z początku XV wieku. Ołtarz boczny od południa był 
pseudogotycki z XX wieku z wczesnogotycką rzeźbą Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem z ok. 1425 r., Ołtarz główny - barokowy pochodził z 1666 
roku, poświęcony został w 1675 roku. W środkowej części umieszczony 
był tryptyk malowany na deskach zapewne z XVI lub XVII wieku, 
przemalowany w późniejszych czasach. W środku była postać Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem na złotym tle. Na skrzydłach po lewej stronie była 
św. Katarzyna Aleksandryjska i św. Małgorzata, po prawej stronie zaś 
św. Barbara i św. Dorota. W górnej kondygnacji były obrazy: św. Marcina 
z żebrakiem z datą 1666 r. i sygnaturą, na skrzydłach św. Piotr i św. 
Paweł. Antepedium było kamienne sarkofagowe. 

 

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 

73. rocznica podpalenia Katedry Prymasowskiej w Gnieźnie 

Dwa dni po wkroczeniu Armii Czerwonej do Gniezna w dniu 23 stycznia 
1945 roku około godziny 14.00 katedra została ostrzelana przez 
sowietów. 
Od pocisków zapalających zajął się hełm wieży południowej, a później 
ogień przeniósł się na belkowanie dachu. Szkody wyrządzone przez 
pożar były bardzo poważne. Palący się bowiem hełm jednej z wież wpadł 
do wnętrza kościoła, niszcząc sklepienie przestrzeni miedzywieżowej i 
wzniecając ogień na chórze muzycznym. Spłonęły organy gnieźnieńskie. 
W części prezbiterialnej ogień pochłonął drugie organy oraz mały chórek. 
Uszkodzona została także stalla południowej części prezbiterium. Wokół 
tego pożaru trwały przez lata różne spekulacje. Władze komunistyczne 
twierdziły, że na wieżach znajdowali się jeszcze żołnierze niemieccy, 
którzy atakowali wojsko radzieckie. Jednak zeznania świadków, 
publikacje naukowe jak i zdjęcia wykonane przez Juliana Śmieleckiego 
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(1916-1997) świadczą o celowym ostrzale z czołgu, znajdującego się na 
Rynku. 
Na przełomie lat 50 i 60 ubiegłego wieku odrestaurowano świątynię 
przywracając jej styl gotycki. Kilka lat temu całkiem przypadkowo 
podczas wizytacji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych mł. bryg. 
Krzysztof Kapciński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gnieźnie odkrył w OSP Łopienno motopompę wyprodukowaną przez 
firmę Auto Union Gmbh pochodzącą z lat ok. 1935-1940 i biorącą udział 
(według przekazu miejscowych strażaków) w gaszeniu pożaru Katedry 
Gnieźnieńskiej. Postanowił więc ocalić ten cenny okaz od zapomnienia i 
w dniu 30 styczniu 2018 roku po jego odrestaurowaniu zaprezentować 
go szerszemu gronu odbiorców w miejscowej komendzie PSP na 
specjalnej wystawie która będzie również zwieńczeniem jego pracy KP 
PSP w Gnieźnie. 
Z tej okazji zostaną wydane 3 wzory MojegoZNACZKA kartka 
okolicznościowa i będzie stosowany datownik okolicznościowy (wzory 
kartki i datownik zostaną opublikowane po zatwierdzeniu). W sprawie 
wydawnictw można się kontaktować z p. Wojciechem Śmieleckim pod 
adresem email woj.smielecki@gmail.com bądź telefonicznie 608 391 
138. 

 
Adam Szuler 

Wydawnictwa z Gorlic 

Zarząd Koła PZF nr 70 w Gorlicach informuje, że wydał stempel 
dodatkowy oraz arkusik "Mojego Znaczka". 

 
Dodatkowo Pan Kuciakowski wydał kartki pocztowe dotyczące wizyty 
Karola Wojtyły w Bieczu, wystawy oraz rocznicy urodzin Józefa 
Piłsudskiego. 
Kartki do nabycia w Kole PZF w Gorlicach. Zamówienia można kierować 
do Prezesa Koła - Pana Jana Stasiowskiego, tel. 517404098. 

Jan Stasiowski 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

