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Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2018.02.09. Złotów: Kongres Polaków w Niemczech - Berlin, 6 
marca 1938. 80. rocznica. Wisła to Rodło!, projekt: Jerzy Jelonek 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• 80. rocznica Kongresu Polaków w Niemczech Berlin, 6 marca 
1938 Ziemia Złotowska 2018, numer: 2/Poznań, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 9 lutego 2018 roku 

Kartka nr 2, w cenie 1,05 zł, wraz z datownikiem okolicznościowym 
dostępna na stoisku okolicznościowym w dniu 09.02.2018 r. w Muzeum 
Ziemi Złotowskiej w Złotowie przy ul. Wojska Polskiego 2A od godziny 
17: 00 oraz w Urzędzie Pocztowym Złotów, Ul. Al. Piasta 4. Godziny 
otwarcia UP: dni robocze: 08:00-19:00, soboty: 08:00-13:00, tel. 885-
900-537 lub 67-263-23-30. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie 
Pocztowym Poznań 2, Ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, w 
dni robocze w godzinach: 07:00 do 22:00, e-mail: up-poznan-260323-
filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 61 869 70 62, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów 

• Parowóz TY 23, numer: 6/Rzeszów, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 19 lutego 2018 roku 

• Polskie Lotnictwo, numer: 7/Rzeszów (kartka dwustronna), 
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 20 lutego 2018 
roku 

• Roman Dmowski, numer: 8/Rzeszów, nakład: 250 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 21 lutego 2018 roku 

Kartki nr 6, 7 i 8 do nabycia w UP Przemyśl 1 i Rzeszów 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie 
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl). 

Kartki okolicznościowe - Warszawa 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• Błogosławieni Męczennicy - Kapelani WP 100 lecie Ordynariatu 
WP, numer: 1/Warszawa (kartka dwustronna), nakład: 1100 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 5 lutego 2018 roku 

100 szt. kartki nr 1 dostępne w UP Warszawa 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 22 557 99 03, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Przegląd prasy niefilatelistycznej 

O znaczkach możemy przeczytać nie tylko w czasopismach 
filatelistycznych. Zapraszam do zapoznania się z kilkoma ciekawymi 
artykułami, opublikowanymi w różnych periodykach. 

Matematyka poza Europą 

Artykuł opublikowany w wersji elektronicznej na stronie Miesięcznika 
Delta, wydawanego przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy 
towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. 
Autor, Jan Swadźba, przedstawia znaczki pokazujące pozaeuropejską 
historię królowej nauk - od starożytnych papirusów po emisje poświęcone 
współczesnym kongresom matematycznym. 

Krakowscy kolekcjonerzy spod znaku znaczka i koperty 

Artykuł opublikowany w Alma Mater Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 
listopad 197/2017 (s. 97-99). 
Autor, Jerzy Duda, opisuje związane z Krakowem całości pocztowe i 
zachęca do skierowania swoich kolekcjonerskich zainteresowań na tę 
tematykę. 

Motywy kościuszkowskie na przesyłkach pocztowych 

Artykuł opublikowany w Alma Mater Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 
zima 198/2017 (s. 58-63). 
Drugi artykuł Jerzego Dudy opisuje całości pocztowe związane z osobą 
Tadeusza Kościuszki. Autor skupia się na wydaniach do 1939 roku. 
Zachęcam Państwa do nadsyłania na adres kzp@kzp.pl informacji o 
innych artykułach poświęconych naszemu hobby, jakie znaleźliście 
Państwo w prasie niefilatelistycznej. 

Marek Jedziniak, na podstawie informacji od Jana Swadźby 

Filatelista nr 2/2018 

 
Spis treści numeru lutowego: 
Z życia związku 

• Adam Szuler: Okręgowe spotkanie filatelistów we Wrocławiu 

• Marek Banasiak: 60 lat Koła Miejskiego PZF im. Antoniego 
Serbeńskiego w Ostrzeszowie 

• Agnieszka Magiera, Jacek Kubczyk: Okręgowa Specjalizowana 
Wystawa Filatelistyczna "Częstochowa 2017" 

Aerofilatelistyka 

• Janusz Bator: Komunikacja lotnicza do i z oblężonej Twierdzy 
Przemyśl 1914-1915 

Kalejdoskop filatelistyczny 

• Benedykt Suchomski: Polski akcent Unii Kalmarskiej 

• Marian Wawrzynkowski: Syberyjskie wygnanie - cz. 2 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Władcy Białego Lądu 
Badania filatelistyczne 

• Roman Wikieł: Z kart historii poczty: UP Lipka k/Złotowa 

• Adam Mann, Miłosz Rzadkosz, Jerzy A. Walocha: Stempelki X na 
całostkach "sprawa służbowa" 

• Leszek Ośródka: A jednak istnieją - ciąg dalszy uzupełniania 
katalogu polskich frankatur mechanicznych 

• Agnieszka Magiera: Przesunięty miesiąc przyjaźni (Fi. 833) 
Z teki eksperta 

• Lesław Schmutz: Usystematyzowanie wiedzy o wydaniu 
"Dojdziemy". Usterki druku znaczka "Dojdziemy" i jego prób - cz. 1 

• Stanisław Walisch: Usterki form drukowych bloku wydanego z okazji 
VII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej Warszawa 1957 

• Jerzy Walocha: Prowizoryczny nadruk "groszy" z Łoniowa - typ 48 
Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik: Moja wizytówka filatelistyczna. Zwierzenia 
filatelistyczne cz. 8 

Aktualności 

• Przemysław Drzewiecki: XII Studium Filatelistyki PZF 2016-2017 

http://www.deltami.edu.pl/temat/roznosci/2017/10/28/Matematyka_poza_Europa/
http://www.deltami.edu.pl/temat/roznosci/2017/10/28/Matematyka_poza_Europa/
http://www.almamater.uj.edu.pl/archiwum-2017?p_p_id=56_INSTANCE_j66uUM2kcdaf&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=2910359&articleId=138152311
http://www.almamater.uj.edu.pl/archiwum-2017?p_p_id=56_INSTANCE_j66uUM2kcdaf&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=2910359&articleId=138152311
http://www.almamater.uj.edu.pl/archiwum-2017?p_p_id=56_INSTANCE_j66uUM2kcdaf&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=2910359&articleId=138602170
http://www.almamater.uj.edu.pl/archiwum-2017?p_p_id=56_INSTANCE_j66uUM2kcdaf&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&groupId=2910359&articleId=138602170
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• Jerzy Duda: Laureaci Medalu PZF "Za Zasługi dla Rozwoju 
Publikacji Filatelistycznych" za rok 2016 

Z żałobnej karty 

• Zbigniew Mikulski 

• Joachim Thomas Bielski 
Młody Filatelista na tropie 

• Henryk Jakowiec: Droga do celu 
Nowości 

• Adam Szuler: Co, gdzie, kiedy? 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 

Informacje różne 

Zimowe Igrzyska Olimpijskie tematem prezentacji filatelistycznej 

Członkowie witaszyckiego Koła Polskiego Związku Filatelistów (Okręg 
Kaliski PZF) informują wszystkich miłośników znaczków pocztowych o 
otwarciu pokazu filatelistycznego poświęconego sportom zimowym. 
Wernisaż został zorganizowany dzięki uprzejmości Pana Sebastiana 
Pluty, Dyrektora Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Zainteresowanych 
zapraszamy od 8 do 28 lutego 2018 r. do jarocińskiego ratusza, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, środy do godz.18:00 
oraz w niedzielę w godzinach 14:00 - 18:00. 
Pretekstem do podjęcia tego tematu są oczywiście rozpoczynające się 
wkrótce Igrzyska XXIII Zimowej Olimpiady w Pyeongchang. Sportowa 
rywalizacja, przedstawicieli blisko 90. państw odbędzie się w dniach 9-
25 lutego 2018 roku. Dla uczczenia opisywanego sportowego święta na 
pięciu ekranach wystawowych zostały umieszczone walory związane z 
tematem "dyscypliny rozgrywane na śniegu i lodzie". Na znaczkach, 
kartach pocztowych, datownikach i stemplach, jak również kartach 
maximum oraz kopertach FDC możemy odnaleźć niemal wszystkie 
konkurencje, w których sportowcy będą toczyć boje o olimpijskie medale. 
Cały ten materiał stanowi własność członków Koła PZF w Witaszycach. 
W prezentowanym zbiorze znajdują się polskie oraz zagraniczne znaki 
pocztowe. Najstarsze z nich emitowano już w 1964 roku, kiedy to 
sportowców zimowych dyscyplin olimpijskich gościł austriacki Innsbruck. 
Zwiedzających pokaz z pewnością szczególnie zainteresują 
wydawnictwa, jakie ukazały się w związku z igrzyskami rozgrywanymi w 
norweskim Lillehammer oraz Turynie (Włochy). Dla zwolenników 
nowoczesnej grafiki polecamy ekran z pamiątkami filatelistycznymi 
związanymi z olimpijską rywalizacją w kanadyjskim Vancouver. Grafika 
polskich znaczków broni się sama i nie potrzebuje dodatkowej 
rekomendacji. 
Pomysłodawcy wernisażu podkreślają jego edukacyjny charakter. 
Prezentacja walorów w układzie chronologicznym pozwala na 
prześledzenie historii zimowych igrzysk olimpijskich. Osoby młode mają 
szansę dowiedzieć się, a starsze przypomnieć sobie, jakie miasta i 
państwa gościły u siebie sportowców stających do rywalizacji o tytuły 
mistrzów olimpijskich. Niestety tegoroczna polska aura, podobnie jak i ta 
sprzed czterech lat, rozczarowała wszystkich spragnionych śniegu i 
atrakcji z nim związanych. Dlatego pewną, choć skromną, rekompensatą 
braku "prawdziwej" zimy może być zwiedzenie pokazu filatelistycznego. 
Po wejściu do muzeum wystarczy skupić uwagę na ekranach 
wystawowych. Odnajdziemy tam znaczki z pięknymi zimowymi 
krajobrazami. Są one tłem sportowych zmagań. W ten sposób 
poczujemy, choćby namiastkę olimpijskiej atmosfery. Warto podkreślić, 
że odwiedzeniu muzeum sprzyja czas ferii, które dla województwa 
wielkopolskiego rozpoczną się w sobotę 10. lutego. Zapraszamy! 

 
Tomasz Gąsłowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

