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Znaczki 

Zmiana planu emisji znaczków na 2019 rok 

Minister Infrastruktury Decyzją nr 12 z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz. Urz. 
Min. Inf. poz. 12) zmienił roczny plan emisji znaczków pocztowych na 
2019 rok. 
Zmianie ulega nazwa emisji z "100. rocznica nawiązania polsko-
watykańskich relacji dyplomatycznych" na "100. rocznica przywrócenia 
relacji dyplomatycznych Polski i Stolicy Apostolskiej" (1 znaczek, 
marzec). źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury 

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 

 

1 marca 2019 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 2,60 zł, na 
którym przedstawiono postać mjr. 
Mariana Bernaciaka ps. "Orlik" witanego 
przez mieszkańców Ryk w dniu 
26.07.1944 roku. 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 2,60 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 51 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (4x3) 
data obiegu: 1 marca 2019 roku 

 
źródło: Poczta Polska 

Plebiscyt na najładniejsze znaczki i kartki pocztowe wydane 
przez Pocztę Polską w 2018 roku 

Jak co roku zapraszamy do udziału w naszym plebiscycie, w którym 
wybierzemy najładniejsze emisje znaczków i kartek pocztowych, jakie 
zostały wydane przez Pocztę Polską w ubiegłym roku. 
Jest z czego wybierać - Poczta Polska wydała w ubiegłym roku ponad 
100 znaczków. Głosować można na stronie internetowej 
https://www.kzp.pl/plebiscyt/ w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 
2019 r. Aby zarejestrować głos należy wybrać jedną emisję znaczków 
i jedną emisję kartek pocztowych, następnie podać swój adres email 
w dolnej części strony i wysłać głos. 
Wśród uczestników plebiscytu wylosujemy upominki filatelistyczne. 
Zachęcamy do głosowania i prosimy o przekazanie informacji o 
plebiscycie znajomym filatelistom i sympatykom znaczków 
pocztowych. 
 

 

Całostki 

200. rocznica urodzin Narcyzy Żmichowskiej 

4 marca 2019 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): medalionowy 
portret Narcyzy Żmichowskiej, 

• na ilustracji: rycinę z wyklejki książki, stanowiącej całe tło kartki, 
przedstawiającą Narcyzę Żmichowską. 

 

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
8.000 sztuk. Projekt: Karol Tabaka. 
Emisji towarzyszy datownik 
okolicznościowy, stosowany w UP 
Warszawa 1. 

źródło: Poczta Polska 

https://www.kzp.pl/plebiscyt/
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Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2019.03.29. Koszalin 9: 100 rocznica utworzenia Wojskowej Straży 
Granicznej D.J., projekt: Dariusz Janowski 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• 100-lecie Parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Kalinówce, 
numer: 3/Lublin, nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
28 lutego 2019 roku 

• 100-lecie Parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Kalinówce, 
numer: 4/Lublin, nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
28 lutego 2019 roku 

Kartki nr 3 i 4 dostępne w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 (tel. 
41 34-535-83), Skierbieszów (tel. 84 621-36-11). 
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 - Szczecin 

• 100. rocznica utworzenia Wojskowej Straży Granicznej, numer: 
7/Szczecin, nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 18 
marca 2019 roku 

Kartka nr 7 dostępna w UP Koszalin 9, Szczecin 1, Gdynia 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• Dzień Żołnierzy Wyklętych - Major Marian Bernaciak 1017-1946, 
numer: 4/Warszawa, nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 28 lutego 2019 roku 

Kartka nr 4 dostępna w UP Warszawa 1 Sklep Filatelistyczny. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Przegląd Filatelistyczny nr 2/2019 

Spis treści numeru lutowego: 

 
Dla początkujących 

• Tadeusz Kurlus: Milusińscy 

Filatelistyka klasyczna 

• Mariusz Affek: Vademecum zbieracza znaczków z dawnych państw 
włoskich (26) Znaczki II i III emisji wydawane w Państwie 
Kościelnym (1867-1870) 

Filatelistyka tematyczna 

• Jerzy Bielawski: Literatura polska w filatelistyce (13) 

• Ryszard Prange: Okiem tematyka (21) Telegram w służbie tematyki 

• Zdzisław Romanowicz: Emisje WWF z 2018 roku 
Numizmatyka 

• Tadeusz Kurlus: Moneta - wiadomości numizmatyczne 
Dla dociekliwych 

• Janusz Milewski: Nowe frankatury mechaniczne polskich placówek 
dyplomatycznych 

Świat całostek 

• Piotr Pelczar: Całostki okupacji niemieckiej ON "Postgebiet / Ob. 
Ost." nie opisane w katalogu 

Rozmaitości 

• Kalejdoskop 

• Rafał Wincewicz: Polonica - Jan Jessenius na słowackich 
całostkach 

Hyde Park 

• Marek Zbierski: Tematyka na rok bieżący 

• Marek Zbierski: Motywy religijne na znaczkach 

• Janusz Łojek: Szanowny Panie Subocz 

Informacje różne 

Madonny Ziemi Gliwickiej - Matka Boża Pompejańska 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Ziemi Gliwickiej". Prezentuje 
ona wizerunek Matki Bożej Pompejańskiej z kościoła pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny z Wielowsi k/ Gliwic. 

 
Ikona przedstawiająca Matkę Bożą w stylu pompejańskim została 
namalowana na deskach sklepienia kościoła i ujęta w złotą ramę na 
kształt obrazu. 

 

Oryginalny obraz Matki Bożej 
Pompejańskiej przedstawia Matkę Bożą 
siedzącą na tronie z Dzieciątkiem Jezus 
na kolanach. U Jej stóp klęczy po stronie 
lewej św. Dominik, a po prawej św. 
Katarzyna ze Sieny. Maria prawą ręką 
przytrzymuje Dzieciątko, a lewą podaje 
różaniec św. Katarzynie. Dzieciątko 
podaje różaniec św. Dominikowi. Wokół 
głowy Matki Bożej znajduje się krąg z 12 
gwiazd. Obraz z kościoła pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Wielowsi różni się nieco od oryginalnego 
przedstawienia. 

Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany również znaczek 
personalizowany z wizerunkiem Matki Bożej. Znaczek będzie kasowany 
datownikiem dziennym UP Pyskowice. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub e-
mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

Platynowy jubileusz filatelistów z Ostrowa Wielkopolskiego 

16. lutego 2019 roku w Ostrowie Wielkopolskim obchodzono jubileusz 
55-lecia Koła PZF nr 2. 
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Uroczystość odbyła się w głównym budynku Urzędu Pocztowego. Zgodę 
na udostępnienie pomieszczenia wydał dyrektor Sieci Regionu Poczty 
Polskiej S. A. w Poznaniu, a pieczę nad przebiegiem imprezy 
sprawowała Judyta Gulińska, naczelnik UP nr 1. Gospodarzami 
spotkania byli Marian Szczygieł, długoletni prezes jubileuszowego Koła 
oraz Marian Wiktor Nowak, prezes koła w latach 1989-1997, projektant 
licznych wydawnictw filatelistycznych. Wśród zaproszonych gości byli 
obecni: Mirosław Rychlik, reprezentujący Starostę Ostrowskiego; Ewa 
Janiszewska, naczelnik Wydziału Promocji Miasta Ostrowa Wlkp.; 
Małgorzata Lubojańska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. 
Mirosława Ferica oraz Marian Franciszek Nowak z Ostrowskiego 
Towarzystwa Genealogicznego. Zarząd Okręgu Kaliskiego Polskiego 
Związku Filatelistów reprezentował Jerzy Rajewicz, wiceprezes i Tomasz 
Gąsłowski, sekretarz zarządu. Ponadto obecni byli: Ryszard Krawulski, 
prezes Koła Miejskiego PZF w Krotoszynie oraz prezesi pozostałych kół 
ostrowskich: Marian Berkowski i Michał Pisznot. W rocznicowym 
spotkaniu uczestniczyli też zasłużeni filateliści, m.in. płk Mieczysław 
Budzyński, przewodniczący Koła w latach 1966-1969 roku oraz rodzina i 
przyjaciele obecnego prezesa. 
Uroczyste spotkanie otworzył Marian Szczygieł i powitał wszystkich 
przybyłych uczestników. Chwilą ciszy uczczono pamięć Jana Caputa, 
zmarłego 8. stycznia 2019 r., jednego z najstarszych filatelistów i 
przewodniczącego koła w latach 1979-1981. Następnie Judyta Gulińska 
odczytała okolicznościowy adres oraz na ręce prezesa Koła przekazała 
list gratulacyjny od Leszka Gawareckiego, dyrektora Regionu Sieci 
Poczty Polskiej S. A. w Poznaniu. W ciepłych słowach podziękowała 
prezesowi Szczygłowi za długoletnią, doskonale układającą się 
współpracę między pocztowcami a filatelistami, w wyniku której doszło 
do realizacji wielu wydawnictw i imprez promujących znaczki pocztowe. 
Dodała też, że wizytówką placówki, którą kieruje są cykliczne pokazy 
znaczka związane z ważnymi rocznicami historycznymi, zarówno o 
charakterze lokalnym, jak i ogólnopolskim. Ekrany wystawowe są na 
stałe obecne w sali obsługi klienta, a prezentowane ekspozycje cieszą 
się zainteresowaniem osób odwiedzających Urząd Pocztowy. Następnie 
Jerzy Rajewicz w imieniu Jerzego Bielawskiego, prezesa Zarządu 
Okręgu PZF w Kaliszu wręczył okolicznościowe dyplomy pocztowcom: 
Judycie Gulińskiej i Marlenie Krcal-Sałacie oraz Marianowi Szczygłowi i 
Marianowi W. Nowakowi. Z kolei przedstawiciele Prezydenta Miasta i 
Starosty Ostrowskiego podkreślili w swoich wystąpieniach wartość 
edukacyjną i kulturotwórczą, jaka jest związana z filatelistyką. Dyrektor 
Małgorzata Lubojańska potwierdziła pozytywne efekty pracy z dziećmi, 
jakie niesie ze sobą istnienie Młodzieżowego Koła PZF w szkole i 
rozwijanie zainteresowania "znaczkowym hobby". W spotkaniu 
uczestniczyli też przedstawiciele lokalnej prasy. 
Z okazji spotkania zostało uruchomione stoisko pocztowe, na którym 
można było nabyć m.in. walory filatelistyczne, jak pamiątkowa kartka 
korespondencyjna, na której w części ilustracyjnej umieszczono 
fotografie prezesów Koła z lat 1964-2019, wydawnictwo typu 
"MójZnaczek". Stosowany też był okolicznościowy datownik ze stałą datą 
i hasłem: "55 lat Koła Filatelistycznego nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim 
im. Powstania Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim 16.02.2019 
Ostrów Wlkp.1". 

 
Okolicznościowe wydawnictwo pocztowe 

Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyła się 
dokumentacja dotycząca historii Koła nr 2, przedstawiona na trzech 
ekranach wystawowych. Na znormalizowanych kartach obok walorów 
filatelistycznych znalazły się wycinki prasowe, wybrane protokoły, 
dyplomy oraz fotografie wraz z notkami biograficznymi wszystkich 
przewodniczących koła z lat 1964-2019. 
Po części oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni do słodkiego 
poczęstunku, na który złożyło się ciasto oraz kawa i herbata. Nieco 

luźniejsza atmosfera tej części uroczystości sprzyjała licznym 
wspomnieniom. 

Tomasz Gąsłowski 

Spotkanie Klubu Święty Gabriel 

 

Serdecznie zapraszam Koleżanki, Kolegów i 
Sympatyków Klubu "Święty Gabriel" na kwartalne 
spotkanie w sobotę, 2 marca 2019 roku w 
godzinach od 9.00 do 11.00. w siedzibie 
Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w 
Poznaniu przy ulicy Bóżniczej 15, lokal nr 8 
(domofon), III piętro. 

Bogdan Michalak, prezes Klubu 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2019 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

