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Znaczki 

Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych 

 

1 marca 2018 roku do obiegu wchodzą dwa znaczki, 
na których przedstawiono: 

• na pierwszym, o wartości 6,00 zł - ryngraf 
noszony przez rotmistrza Witolda Pileckiego, 
pseudonim "Witold", "Druh", 

• na drugim, o wartości 6,00 zł - ryngraf 5. 
Wileńskiej Brygady AK, w ramach której działała 
Danuta Siedzikówna, pseudonim "Inka". 

Na przywieszkach znajdują się zdjęcia "Witolda" oraz "Inki". 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 2 
wartość: 2 x 6 zł 
nakład: po 100.000 sztuk każdego 
technika druku: offset i suche tłoczenie 
format znaczka: 40,5 x 40,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 2 znaczki i 2 przywieszki 
data obiegu: 1 marca 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

Mistrzowie słowa i obrazu 

 

 
28 lutego 2018 roku do obiegu wchodzą 
dwie kartki pocztowe, na których 
przedstawiono: 

na pierwszej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem 
wartości A (2,60 zł): zdjęcie 
Franciszki Themerson, 

• na ilustracji: ilustracje z książki 
"Poczta" oraz okładkę książki "Pan 
Tom jedzie na budowę", 

na drugiej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem 
wartości A (2,60 zł): zdjęcie Stefana 
Themersona, 

• na ilustracji: ilustracje z książki 
"Poczta" oraz okładkę książki "Pan 
Tom odkręca kran". 
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Kartki o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 8.000 sztuk każdej. Projekt: 
Jarosław Ochendzan. 
Emisji towarzyszą datowniki okolicznościowe, stosowane w urzędach 
pocztowych w miastach, które były miejscem narodzin artystów: 
Franciszki Themerson - Warszawa 1, Stefana Themersona - Płock 1. 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2018.03.01. Kraków 1: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, projekt: Natalia Konieczny-Gzyl 

• 2018.03.01. Przemyśl 1: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, projekt: Bartłomiej Kierzkowski 

• 2018.03.01. Rawicz 1: Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy 
Wyklętych". Wiesław Budzik, ps. "Roland" Absolwent KK2 w 
Rawiczu, projekt: Henryk Pawłowski 

• 2018.03.04. Gliwice 1: Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, projekt: 
Adam Kultys 

• 2018.03.06. Poznań 2: Wielkanoc, projekt: Anna Plewa-Śróda 

• 2018.03.06. Poznań 9: Wielkanoc, projekt: Anna Plewa-Śróda 

• 2018.03.15. Wrocław 68: Otwarcie Sklepu Filatelistycznego. 
Wesołych Świąt Wielkanocnych, projekt: Joanna Rupnicka 

• 2018.03.22. Szczecinek 1: Pamięci Adama Giedrysa w 100-lecie 
urodzin, projekt: Władysław Fijałkowski 

• 2018.03.23. Koszalin 1: Dzieci witają wiosnę. Skarby Ziemi 
Koszalińskiej, projekt: Hans Joachim Kuhnert 

• 2018.03.24. Gdańsk 50: Turniej Żużlowy Zenon Plech Zaprasza, 
projekt: Elżbieta Kaczyńska 

• 2018.04.03. Gostyń Poznański 1: 740. rocznica lokacji Gostynia. 
s.t., projekt: Sławomir Tomków 

• 2018.04.11. Oława 1: Okręgowa Młodzieżowa Wystawa 
Filatelistyczna Oława - 2018. Ośrodek Kultury w Oławie, projekt: 
Joanna Rupnicka 

 

 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2018.03.01. do 2018.12.31. Kozienice 1: 50 lat Elektrowni 
Kozienice 1968-2018. Enea, projekt: Roch Stefaniak 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• Alicja w Krainie Czarów, numer: 8/Lublin (kartka dwustronna), 
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 lutego 2018 
roku 

• Alicja w Krainie Czarów, numer: 9/Lublin (kartka dwustronna), 
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 lutego 2018 
roku 

• Alicja w Krainie Czarów, numer: 10/Lublin (kartka dwustronna), 
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 lutego 2018 
roku 

• Alicja w Krainie Czarów, numer: 11/Lublin (kartka dwustronna), 
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 lutego 2018 
roku 

Kartki nr 8-11 dostępne w UP Lublin 1, Kielce 1, Kielce 12. 
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 

• Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", numer: 
3/Poznań, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 
marca 2018 roku 

• 740. rocznica lokacji Gostynia, numer: 4/Poznań, nakład: 400 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 30 marca 2018 roku 

Kartka nr 3 w cenie 1,05 zł wraz z datownikiem okolicznościowym 
dostępna na stoisku okolicznościowym w dniu 04.03.2018r. od godz. 
16:30 w Domu Kultury w Rawiczu przy ul. Targowej 1 oraz w Urzędzie 
Pocztowym Rawicz 1, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9 . Godziny 
otwarcia UP: dni robocze: 08:00-19:00, soboty: 09:00-13:00, tel.885-870-
578. 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. 
Kartka nr 4 w cenie 1,05 zł wraz z datownikiem okolicznościowym 
dostępna na stoisku okolicznościowym w dniu 03.04.2018 r. na Rynku w 
Gostyniu od godziny 10:00 oraz w Urzędzie Pocztowym Gostyń 
Poznański 1, ul. Kolejowa 30 . Godziny otwarcia UP: dni robocze: 08:00-
19:00, soboty: 09:00-13:00, tel. 885 900 490. Ponadto kartka nr 4 
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 

• 1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, numer: 
12/Rzeszów (kartka dwustronna), nakład: 400 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 1 marca 2018 roku 

• Polskie Lotnictwo 1918-1939, numer: 13/Rzeszów (kartka 
dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 5 
marca 2018 roku 

Kartki nr 12 i 13 dostępne w UP Przemyśl 1 i Rzeszów 1. Do kartki nr 12 
stosowany będzie datownik okolicznościowy w UP Przemyśl 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie 
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin 

• Adam Giedrys Obchody 100-lecia urodzin Szczecinek 2018, 
numer: 2/Szczecin, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 22 marca 2018 roku 

Kartka nr 2 dostępna w UP Szczecinek 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 91 440 11 89, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wyprzedaż kartek okolicznościowych 

Regionalny koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu informuje, że 
aktualnie dostępne są jeszcze w sprzedaży kartki okolicznościowe 
wydane w 2017 roku, w cenie 1,00 zł każda: 
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1. 55. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny "Górny Śląsk 
- to nie tylko przemysł" Półfinał 15.05.2017 r. Mediateka w 
Kargowej, numer: 12/Poznań/2017, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

2. Rocznica uchwalenia nazwy Ronda Władysława Nawrockiego w 
Krotoszynie, numer: 17/Poznań/2017, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

3. 600-lecie prymasostwa w Polsce, numer: 18/Poznań/2017, cena za 
1 szt. wynosi 1,00 zł, 

4. Poczta Polska w latach 1944-1950 Poznańskie Sympozjum 
Filatelistyczne Biedrusko 2017, numer: 28/Poznań/2017, cena za 1 
szt. wynosi 1,00 zł, 

5. 120-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Kłodawie, 
numer: 32/Poznań/2017, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

6. 120-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Kłodawie, 
numer: 33/Poznań/2017, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

7. Inauguracja Organów Świętogórskich Święta Góra, numer: 
34/Poznań/2017, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł. 

Są też dostępne niektóre kartki wydane w latach poprzednich: 

• numer: 21/Poznań/2016, Tytuł emisji: ŚDM Kraków 2016 
Błogosławieni Miłosierni Albowiem Oni Miłosierdzia Dostąpią (Mt 
5,7), Gniezno Jordan, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 25/Poznań/2016, Tytuł emisji: Diecezjalne Dni Młodzieży 
Kalisz 2016, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 1/2015, Tytuł emisji: Pocztówka św. Wielkanoc, cena za 1 
szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 17/2015, Tytuł emisji: Dni Zielonej Góry Winobranie 2015, 
cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 18/2015, Tytuł emisji: 20 lat "Filatelisty Kaliskiego", cena za 
1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 24/2015, Tytuł emisji: Poczta w Prusach i na terenach 
byłego Zaboru, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 1/2014, Tytuł emisji: 250 lat Poczty w Ostrzeszowie, 
koperta, cena za 1 szt. wynosi 1,50 zł, 

• numer: 22/2014, Tytuł emisji: Pocztówka św. Wielkanoc, cena za 1 
szt. wynosi 1,50 zł, 

• numer: 24/2014, Tytuł emisji: XVIII Spotkanie Młodych Lednica 
2000, cena za 1 szt. wynosi 1,50 zł, 

• numer: 35/2014, Tytuł emisji: 100. rocznica zburzenia Kalisza, cena 
za 1 szt. wynosi 1,50 zł, 

• numer: 37/2014, Tytuł emisji: Pociągiem Joannita do Łagowa, cena 
za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 38/2014, Tytuł emisji: Pociągiem Piernik do Torunia, cena 
za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 39/2014, Tytuł emisji: Pociągiem Partner do Lubben, cena 
za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 40/2014, Tytuł emisji: Pociągiem Marcin na Rogale 
Marcińskie, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 41/2014, Tytuł emisji: Pociągiem Franek na wycieczkę, cena 
za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 43/2014, Tytuł emisji: 700 lat udokumentowanego 
winiarstwa, cena za 1 szt. wynosi 1,50 zł, 

• numer: 46/2014, Tytuł emisji: 60 lat filatelistyki Kaliskiej 1954 - 2014, 
cena za 1 szt. wynosi 1,50 zł, 

• numer: 53/2014, Tytuł emisji: Filatelistyka moje hobby - kartka 
przedstawiająca między innymi podobiznę Józefa Piłsudskiego na 
tle fragmentu fotografii drużyny strzeleckiej, cena za 1 szt. wynosi 
1,00 zł, 

• numer: 54/2014, Tytuł emisji: Poznańskie Sympozjum 
Filatelistyczne, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 56/2014, Tytuł emisji: Otwarcie Gabinetu Ministra Krzysztofa 
Skubiszewskiego w Instytucie Zachodnim w Poznaniu 12 grudnia 
2014, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 59/2014, Tytuł emisji: Kościoły Diecezji Kaliskiej Biskupice, 
cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 60/2014, Tytuł emisji: Kościoły Diecezji Kaliskiej Grabowno 
Małe, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 61/2014, Tytuł emisji: Kościoły Diecezji Kaliskiej Kierzno, 
cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 62/2014, Tytuł emisji: Kościoły Diecezji Kaliskiej Kliczków 
Mały, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 63/2014, Tytuł emisji: Kościoły Diecezji Kaliskiej 
Krzywiczyny, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 64/2014, Tytuł emisji: Kościoły Diecezji Kaliskiej Stary 
Ochędzyn, cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 65/2014, Tytuł emisji: Kościoły Diecezji Kaliskiej Piaski, 
cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 66/2014, Tytuł emisji: Kościoły Diecezji Kaliskiej Radzowice, 
cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 67/2014, Tytuł emisji: Kościoły Diecezji Kaliskiej Węglewice, 
cena za 1 szt. wynosi 1,00 zł. 

W przypadku zainteresowania proszę o zamówienie w Urzędzie 
Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, 60-940 Poznań 2 pod adresem 
e-mail: Up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl lub 
telefonicznie nr tel. 885951557. Możliwość płatności gotówką lub 
przelewem na konto w Banku Pocztowym 
10132025500290064500007323. W przelewie proszę podać nr telefonu 
do kontaktu, adres wysyłki oraz wskazać, za które kartki jest dokonana 
wpłata. 

Anna Plewa-Śróda 

Poczta Polska 

Abonament na arkusiki 

Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. informuje że z dniem 15.02.2018 
roku została wprowadzona nowa usługa filatelistyczna dotycząca 
pilotażowej sprzedaży wysyłkowej walorów filatelistycznyh w postaci 
arkusików sprzedażnych znaczków pocztowych niestemplowanych oraz 
arkusików sprzedażnych znaczków pocztowych stemplowanych na 
podstawie zamówionego abonamentu filatelistycznego z 2018 roku. 
Regulamin usługi dostępny jest na stronie internetowej 
www.filatelistyka.poczta-polska.pl. 

Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. 

Informacje różne 

Ogłoszenie 

Poszukuję dat stempli agencji pokładowych oraz ewentualnie miejsc 
nadania ze statków: - s/s Polonia z okresu 03 IV 1933 - 26 XII 1938 oraz 
z s/s Kościuszko 05 IV 1933 - 31 XII 1938. 
Kontakt: s.jakucewicz@gmail.com 

Stefan Jakucewicz 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2018 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kartkę pocztową oraz znaczek personalizowany z okazji przypadającego 
w dniu 1 marca br. Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej 
okazji będzie również stosowany stempel dodatkowy. 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

Badanie ankietowe filatelistów 

Szanowni Filateliści, 
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej 
ankiety w sposób zgodny z Państwa odczuciami i doświadczeniem. 
Celem tego badania jest zobrazowanie obecnej sytuacji dotyczącej 
filatelistyki oraz bezpośrednio związanej z Polskim Związkiem 

http://filatelistyka.poczta-polska.pl/sklep_pl/template/pages/Reg_arkusiki_PL.pdf
http://www.filatelistyka.poczta-polska.pl/
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Filatelistów. Zapraszamy do udziału w ankiecie zarówno członków PZF 
jak i filatelistów niezrzeszonych. Wszystkie wypełnione przez 
uczestników badania ankiety są dla nas jednakowo ważne. Wnioski 
przyczynią się do poszerzenia wiedzy o nas samych jak również do 
modelowania sytuacji w PZF w nieodległej przyszłości. Poświęcony 
przez Państwa czas pozwoli nam na realizację tych zadań. 
Ankiety można przesłać anonimowo, ale te z podanymi informacjami 
poniżej wezmą udział w losowaniu ponad 100 nagród rzeczowych. 
Formularz ankiety dostępny jest jako plik do pobrania, który po 
wydrukowaniu i wypełnieniu należy odesłać na wskazany adres. Ankieta 
dostępna jest również w wersji elektronicznej, którą można wypełnić on-
line, bez konieczności drukowania. 
Prosimy o skorzystanie z najbardziej dogodnej dla Państwa formy 
ankiety i sposobu jej przesłania. Wyniki losowania nagród zostaną 
opublikowane w czerwcowym numerze "Filatelisty" i zamieszczone na 
stronie www.zgpzf.pl 
Z góry dziękujemy za udział w badaniu. 

Zarząd Główny PZF 

Frankatura kolejowa 

W br. mija 25 rocznica stopniowego wycofywania trakcji parowej z 
regularnego użytkowania na PKP i przekazania pozostałych czynnych 
parowozów do muzeów i skansenów. 
Wycofywanie parowozów z użycia odbywało się stopniowo od momentu 
wprowadzania do użytku coraz to większych ilości lokomotyw 
elektrycznych i spalinowych. Ale to właśnie zimą 1993 roku na tory nie 
wyjechał już żaden parowóz do prowadzenia składów kolejowych na 
regularnych liniach. Pozostawiono tylko jedną czynną parowozownię w 
Wolsztynie, gdzie nieregularnie prowadzone są przez parowozy pociągi 
osobowe na linii Poznań - Wolsztyn. Pozostałe na stanie PKP czynne jak 
i nieczynne parowozy przekazywane były stopniowo do skansenów i 
muzeów, a część została pocięta i sprzedana na złom. W związku z tym 
Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "FRANKOTYP" 
im. Tadeusza Hampla stosował będzie nakładkę na maszynę frankującą 
przedstawiającą odjeżdżający parowóz Pt47, parowóz polskiej 
konstrukcji który po raz pierwszy na tory wyjechał w 1948 r., czyli 70 lat 
temu. Przewidziana jest również koperta okolicznościowa. Na kopercie 
znajduje się zdjęcie przedstawiające parowozy ustawione obok siebie w 
skansenie w Chabówce, i tak kolejno od lewej stoją: TKh100-51, 
TKp2011, OKl27-41, TKw2-114 i TKt1-63. 

 

 
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. Można również nadesłać 
zaadresowane koperty formatu C5 do ofrankowania okolicznościową 
nakładką. Jest możliwość odesłania frankatur w liście, tak by nie narazić 
koperty z frankaturą na uszkodzenie w transporcie, wówczas proszę 
doliczyć do zamówienia 5,30 zł na zwrotny list polecony i kopertę. 
Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do dnia 
06.03.2018 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 
06.03.2018 r. Zamówienia można również składać w tym terminie drogą 
elektroniczną na adres blaszczyk26@interia.pl nadsyłając 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 

Przewodniczący Klubu Krzysztof Błaszczyk 

Wydawnictwa na Święta Wielkanocne 

Regionalny koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu informuje, że w 
sprzedaży są dostępne kartki okolicznościowe wydane z okazji Świąt 
Wielkanocnych: 

• numer: 1/2015, Tytuł emisji: Pocztówka św. Wielkanoc, cena za 1 
szt. wynosi 1,00 zł, 

• numer: 22/2014, Tytuł emisji: Pocztówka św. Wielkanoc, cena za 1 
szt. wynosi 1,50 zł. 

Kartki wraz z datownikami okolicznościowymi stosowanymi od dnia 
06.03.2018 r. są dostępne w: 

• Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. Głogowska 17, 60-700 Poznań 
2. Godziny otwarcia okienka filatelistycznego, w dni robocze w 
godzinach: 07:00 do 22:00, e-mail: up-poznan-260323-
filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557, konto Banku 
Pocztowego 10132025500290064500007323. 

• Urzędzie Pocztowym Poznań 9, ul. Porucznika Janiny 
Lewandowskiej 26, 61-740 Poznań 9. Godziny otwarcia okienka 
filatelistycznego, w dni robocze w godzinach: 08:00 do 20:00, e-
mail: up-poznan-260385@poczta-polska.pl, tel. 885-900-607, konto 
Banku Pocztowego 31132025500290064500007139. 

W przypadku zainteresowania proszę o wykonanie zamówienia w 
wybranym Urzędzie Pocztowym. Możliwość płatności gotówką lub 
przelewem. W przelewie proszę podać nr telefonu do kontaktu, adres 
wysyłki oraz wskazać, za które kartki jest dokonana wpłata. 

Anna Plewa-Śróda 

Wydawnictwa 

Przegląd prasy niefilatelistycznej 

Kontynuujemy przegląd prasy w poszukiwaniu artykułów związanych z 
filatelistyką. 

W Sieci Historii 

Miesięcznik W Sieci Historii w numerze z listopada 2017 r. opublikował 
kilka artykułów związanych z pocztą i filatelistyką. W artykule "O 
początkach poczty" Pan Rafał Biernacki przybliża historię przesyłania 
korespondencji, od posłańców królewskich, do XX wieku. W drugim 
artykule autora "Reaktywacja Poczty Polskiej po 1918 r." opisana została 
historia poczty z okresu międzywojennego. Z kolei z artykułu Anny Litwin 
możemy poznać "Niezwykłe losy twórcy Muzeum Poczty Polskiej" - 
Włodzimierza Polańskiego. W artykule "Niepodległa znaczkiem 
malowana" Pani Grażyna Nowak-Balcer dokonuje przeglądu nowych 
emisji o tematyce narodowej. 

Głos Maszynisty 

Od sierpnia 2006 roku w miesięczniku Głos Maszynisty, piśmie Związku 
Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, ukazuje się stała 
rubryka "Filatelistyka" prowadzona przez Pana Adama Murawskiego, 
który pokazuje walory filatelistyczne ściśle związane z tematyką 
transportu szynowego. Są to znaczki, kartki pocztowe Cp, kartki 
beznominałowe, datowniki okolicznościowe czy Spersonalizowane Znaki 
Opłaty Pocztowej. Fotografii towarzyszy krótki opis danego waloru lub 
wydarzenia kolejowego, któremu jest poświęcony. 

Monografie 

Rozdziały poświęcone filatelistyce ukazały się również w monografiach: 
"Tczew miastem kolejarzy. 165 lat kolei w Tczewie (1852 - 2017)" pod 
red. Kazimierza Ickiewicza przy współredakcji Adama Murawskiego 
(Tczew 2017 - II wydanie) - rozdział: "Tczewska kolej w filatelistyce" od 
str. 190 do str. 205 
"Związki Tczewa z Wisłą" Czesława Glinkowskiego (Tczew 2012) - 
rozdział 3, podrozdział 4 autorstwa Adama Murawskiego "Wisła w 
zbiorach tczewskich filatelistów" od str. 131 do str. 137 
"Rodzinne tradycje strażackie" Adama Murawskiego (Gdynia 2016) - 
strona z walorami filatelistycznymi o tematyce strażackiej str. 182 

https://graf.kzp.pl/newsy/n5/n5281p02.pdf
https://goo.gl/forms/y2V1ejeXwOPQVhal2
https://goo.gl/forms/y2V1ejeXwOPQVhal2
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Nadal zachęcam Państwa do nadsyłania na adres kzp@kzp.pl informacji 
o innych artykułach poświęconych naszemu hobby, jakie znaleźliście 
Państwo w prasie niefilatelistycznej. 

Marek Jedziniak, 
informacje nadesłali: Tomasz Gąsłowski i Marta Murawska 

Biuletyn Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. nr 96 

Bundesarbeitsgemeinschaft Polen e.V. wydaje swój biuletyn, który jest 
dostępny w języku niemieckim. Od aktualnego numeru będziemy 
prezentowali spis treści. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
www.arge-polen.de. 
Spis treści numeru listopad 2017: 
I. Organisatorisches 

• Präsidents-Corner - oder - Das Wort hat der Vorsitzende 

• In eigener Sache 

• Eindrücke von der Jahreshauptversammlung 

• Ausstellungserfolge 

• Informationen zum Ort und Anlass der nächsten 
Jahreshauptversammlung der Arge Polen, von Marek Zbierski 

• Protokoll der Jahreshauptversammlung 

• Verleihung der JAN - WITKOWSKI - MEDAILLE 2017 

• Frage im MB 90 bezüglich der Super Express Briefe 
II. Rund ums Sammeln 

• Sind die modernen Belege sammelwürdig? Von Gerd Rathmann, 
Guben 

• Frage an die Arge-Mitglieder: Stockflecken entfernen, von Gerd 
Rathmann 

• Anfrage: Wer weiß was Genaueres über private Ganzsachen im 1. 
Weltkrieg, von Gerd Rathmann 

• Gedanken zum Thema der Zwangszuschläge für den Aufbau von 
Warschau, von Gerd Rathmann 

• Aus meiner Sammlung: Posthilfsstellen im Generalgouvernement 
Warschau im 1. Weltkrieg von Bernd Hartz und Stefan Petriuk 

• Briefmarken aus dem deutschen Offiziersgefangenenlager für 
polnische Offiziere in WOLDENBERG (Oflag II C) im 2.Weltkrieg, 
von Stefan Petriuk 

• Diskussionsrunde zum Thema "Gestempelt", von Gerd Rathmann 
III. Fachartikel 

• Aus meiner Sammlung: „Freistaat Schwenten“ 6. Januar bis 10. 
August 1919, von Stefan Petriuk (AIJP) 

• Unbekannter Zensurstempel von Wolsztyn (Wollstein) während des 
Großpolnischen Aufstand im Jahre 1919, Stefan Petriuk 

• GGW – Zwei verschiedene R-Zettel-Typen von Dęblin 1917, von 
Manfred Althen 

• Polnische Offiziere in sowjetischer Gefangenschaft 1939 - 1941 - 
ein Beitrag zur Postgeschichte, von J.J. Danielski, M. Lubinski 
(Übersetzung: W.Vogt) 

 
Stefan Petriuk 

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  

http://www.arge-polen.de/
https://www.facebook.com/pages/Katalog-Znaków-Pocztowych/505586166149565

