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Znaczki 

15. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 

1 maja 2019 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 3,30 
zł, na którym przedstawiono kompozycję z gwiazd nawiązujących do 
 

flagi Unii Europejskiej, poziomych pasów 
nawiązujących do flagi polskiej oraz 
konturów drzew. 

  

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Małgorzata Osa 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm 
format bloku: 121 x 154 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 1 maja 2019 roku 

źródło: Poczta Polska 
80 lat Toru Służewiec 

5 maja 2019 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 3,30 
zł, na którym przedstawiono fotografię z wyścigów konnych na Torze 
Służewiec w Warszawie. 

  

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Agnieszka Sancewicz 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 39,5 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 5 maja 2019 roku 

 
 

 
 

źródło: Poczta Polska 

200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki 

5 maja 2019 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 3,30 
zł, na którym przedstawiono portret Stanisława Moniuszki z 1882 roku 
autorstwa M.Brunna. 
 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,30 zł 
nakład: 180.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 9 znaczków (3x3) 
data obiegu: 5 maja 2019 roku 
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źródło: Poczta Polska 

Zmiana planu emisji znaczków na 2019 rok 

Minister Infrastruktury Decyzją nr 16 z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. 
Min. Inf. poz. 23) zmienił roczny plan emisji znaczków pocztowych na 
2019 rok. 
Emisja 100. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych z 
Japonią zmienia nazwę na Fukudenkai - dom nadziei i termin z maja 
na wrzesień (liczba znaczków - 1 - bez zmian). 
Skreślone zostają emisje: 

• Polskie gry komputerowe (planowano 1 znaczek w marcu) 

• Armia Andersa - Szlak Nadziei (planowano 1 znaczek w 
październiku) 

• 100. rocznica urodzin Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego (planowano 1 znaczek w maju) 

• 250. rocznica urodzin Józefa Elsnera (planowano 1 znaczek w 
czerwcu) 

• Polski Zielnik (planowano 4 znaczki we wrześniu) 

• Komunikacja miejska w Polsce (planowano 3 znaczki we 
wrześniu) 

• Jedwabny szlak (planowano 1 znaczek we wrześniu) 

• Polskie ptaki (planowano 4 znaczki z przywieszkami w listopadzie) 

• 100. rocznica urodzin Henryka Tomaszewskiego (planowano 1 
znaczek w listopadzie) 

Dodane zostają emisje: 

• 100. rocznica nawiązania polsko-greckich relacji 
dyplomatycznych, 1 znaczek, kwiecień 

• 15. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 1 
znaczek, maj 

• Polscy architekci w Azerbejdżanie, 8 znaczków, maj 

• 80 lat Toru Służewiec, 1 znaczek, maj 

• 40. rocznica I pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, 1 
znaczek w bloku, czerwiec 

• 4 czerwca 1989 r. 30. rocznica odrodzenia Senatu i wolnych 
wyborów, 1 znaczek, czerwiec 

• Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, 1 znaczek, czerwiec 

• Ród Tęczyńskich, 1 znaczek, czerwiec 

• 200. rocznica powstania centralnej administracji drogowej w 
Polsce, 1 znaczek, sierpień 

• 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, 1 znaczek, wrzesień 

• Finanse Niepodległej, 3 znaczki, wrzesień 

• 40. rocznica utworzenia Konfederacji Polski Niepodległej, 1 
znaczek, wrzesień 

źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury 

Całostki 

500. rocznica założenia Akademii Lubrańskiego 

7 maja 2019 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): obraz Jana 
Matejki "Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu", 
stanowiący własność Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
obecnie depozyt Muzeum Narodowego w Poznaniu, 

• na ilustracji: fotografię budynku Akademii Lubrańskiego, obecnie 
siedziby Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. 

 

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
8.000 sztuk. Projekt: Jan Konarzewski. 
Emisji towarzyszy datownik 
okolicznościowy, stosowany w UP Poznań 
2. 

źródło: Poczta Polska 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Specjalnej Wodnej" z okazji Rejsu Tratwy 
PIELGRZYM 2019 zorganizowanej w dniach 18.05.2019 - 19.07.2019 

1. Organizatorami "Poczty Specjalnej Wodnej" są: 

• Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Szczecinie, Krakowie, Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu 

• Region Sieci w Krakowie, Lublinie, Warszawa Województwo, w 
Bydgoszczy, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie 

• Liga Morska i Rzeczna Oddział Kołobrzeg 
2. "Poczta Specjalna Wodna" z okazji "Rejsu Tratwy PIELGRZYM" 

zostanie zorganizowana w dniach od 18.05.2019 do 19.07.2019. 
Przewóz przesyłek nastąpi na trasie: UP Kraków 1 - UP Kołobrzeg 
1 drogami wodnymi: Wisła, Kanał Bydgoski, Noteć, Warta, Odra, 
Zalew Szczeciński, Morze Bałtyckie. 



Biuletyn Filatelistyczny 

3 

3. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa z zakresu żeglugi morskiej 
oraz warunków pogodowych organizator dopuszcza transport 
przesyłek na trasie Szczecin - Kołobrzeg zamiennie na pokładzie 
jachtu morskiego lub drogą lądową. 

4. Do przewiezienia "Pocztą Specjalną Wodną" zostaną dopuszczone 
listy oraz kartki pocztowe, ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, 
nierejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z obowiązującymi 
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. 

5. Z okazji uruchomienia Poczty Specjalnej Wodnej zostaną wydane 
okolicznościowe kartki pocztowe bez nadrukowanego znaku opłaty 
pocztowej. Można je nabyć w Urzędach Pocztowych: 

Urząd Pocztowy Dane kontaktowe 

UP Kraków 1 
ul. Westerplatte 20 
31-045 Kraków 

e-mail: up-krakow-
230691@poczta-polska.pl 
nr konta: Bank Pocztowy 43 1320 
2550 0270 0629 0000 4175 
tel. (12) 421 44 89, (12) 422 24 97, 
(12) 421 57 42, (12) 421 14 91 

UP Kazimierz Dolny 
ul. Doktora Tadeusza 
Tyszkiewicza 2 
24-120 Kazimierz Dolny 

tel. (81) 881 05 15, (81) 881 05 00 

UP Płock 1 
Bielska 14 B 
09-400 Płock 

tel. (24) 262 76 92, (24) 262 03 55, 
(24) 262 56 85 

UP Nakło nad Notecią 1 
ul. Pocztowa 9 
89-100 Nakło nad Notecią 

tel. (52) 385 26 00, (52) 385 24 06 

UP Krzyż Wielkopolski 1 
ul. Jana Pawła II 3 
64-761 Krzyż Wielkopolski 

e-mail: up-krzyzwielkopolski-
248859@poczta-polska.pl 
nr konta UP Krzyż Wlkp. 79 1320 
2550 0300 0651 0000 7520 
(67) 256 40 02, (67) 256 42 12, (67) 
256 55 50 

UP Gorzów Wielkopolski 1 
ul. Kazimierza Jagiellończyka 
4 
66-400 Gorzów Wielkopolski 

tel. (95) 721 01 30, (95) 721 02 15 

UP Szczecin 1 
ul. Bogurodzicy 1 
70-405 Szczecin 

tel. 887 331 056, (91) 440 14 21 

Informacje o wydanych kartkach pocztowych dedykowanych do 
Poczty Specjalnej Wodnej oraz sposobie ich nabycia będą również 
dostępne pod adresem http://www.poczta-
polska.pl/sklep/wydawnictwa-regionalne/kartki-okolicznosciowe/. 
Zamówione kartki pocztowe będą wysyłane wyłącznie na koszt 
zamawiającego po wniesieniu odpowiedniej opłaty zgodnie z 
obowiązującym cennikiem. Jednostki organizacyjne Poczty Polskiej 
nie będą wysyłać zamówionych kartek pocztowych na swój koszt 
jako przesyłki służbowe. 

6. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Poczta Specjalną 
Wodną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, 
opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem należy 
przesłać/przekazać do Urzędu Pocztowego z którego Poczta 
specjalna ma zostać przewieziona z dopiskiem na kopercie "Poczta 
Wodna" w zamkniętej kopercie za zachowaniem terminów w 
poniższej tabeli: 

Termin przekazania 
przesyłek do 
przewozu 

Placówka 
nadawcza 

Trasa przewozu 

16.05.2019 
UP Kraków 1 
ul. Westerplatte 20 
31-045 Kraków 

UP Kraków 1 – UP 
Kołobrzeg 1 

18.05.2019 

UP Kazimierz Dolny 
ul. Doktora 
Tadeusza 
Tyszkiewicza 2 
24-120 Kazimierz 
Dolny 

UP Kazimierz Dolny  
– UP Kołobrzeg 1 

20.06.2019 
UP Płock 1 
Bielska 14 B 
09-400 Płock 

UP Płock 1 – UP 
Kołobrzeg 1 

27.06.2019 

UP Nakło nad 
Notecią 1 
ul. Pocztowa 9 
89-100 Nakło nad 
Notecią 

UP Nakło nad 
Notecią 1 – UP 
Kołobrzeg 1 

02.07.2019 

UP Krzyż 
Wielkopolski 1 
ul. Jana Pawła II 3 
64-761 Krzyż 
Wielkopolski 

UP Krzyż 
Wielkopolski 1 – UP 
Kołobrzeg 1 

03.07.2019 

UP Gorzów 
Wielkopolski 1 
ul. Kazimierza 
Jagiellończyka 4 
66-400 Gorzów 
Wielkopolski 

UP Gorzów 1 – UP 
Kołobrzeg 1 

10.07.2019 
UP Szczecin 1 
ul. Bogurodzicy 1 
70-405 Szczecin 

UP Szczecin 1 – UP 
Kołobrzeg 1 

Przesyłki, które zostaną przesłane/przekazane do Urzędów 
Pocztowych wymienionych w tabeli powyżej po wskazanym 
terminie przekazania do przewozu nie zostaną przyjęte do 
opracowania. Przesyłki, które nadejdą w przesyłce pocztowej po 
terminie zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt. 

7. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Pocztą Specjalną 
Wodną" zostaną w urzędach pocztowych wymienionych w punkcie 
5 regulaminu ostemplowane datownikiem okolicznościowym 
odpowiednim do miejscowości nadania. 

8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Specjalną Wodną" 
pracownicy urzędów pocztowych wymienionych w punkcie 5 
regulaminu przekażą upoważnionej osobie - członkowi załogi statku 
wodnego celem przewiezienia ich na wyznaczonej trasie poczty 
specjalnej. 

9. Po przewiezieniu "Pocztą Specjalną Wodną" przesyłki zostaną 
przekazane upoważnionemu pracownikowi Urzędu Pocztowego 
Kołobrzeg 1 gdzie zostaną ostemplowane datownikiem 
eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: 
"Przewieziono tratwą PIELGRZYM na trasie urząd nadania - UP 
Kołobrzeg 1". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone 
adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek "Pocztą 
Specjalną Wodną" odpowiadają: 

• w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 
wyekspediowania przesyłek pocztowych Regiony Sieci wymienione 
w punkcie 1 regulaminu oraz podległe im placówki pocztowe 
wymienione w punkcie 5 regulaminu, 

• w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie, trasie: Liga Morska i Rzeczna Oddział w Kołobrzegu 

• w zakresie prawidłowego przebiegu "poczty specjalnej" Biuro 
Filatelistyki Regionalni Koordynatorzy ds. Filatelistyki 
wyszczególnieni w punkcie 1 regulaminu. 

11. Więcej informacji dotyczących Poczty Specjalnej Wodnej udziela 
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki Pan Dariusz Janowski, tel. 
502 012 507, email: dariusz.janowski@poczta-polska.pl . 

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 29 kwietnia 2019 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 

Inne informacje 

200. rocznica urodzin Gustava Beckera 

Gustav Eduard Becker urodził się 2 maja 1819 roku w Oleśnicy. Spędził 
tam dzieciństwo i czas młodości. 
Od najmłodszych lat zafascynowany był zegarami. Po odbyciu kilku 
semestrów praktyki zawodowej u miejscowego zegarmistrza wyruszył w 
świat z zamiarem rozwoju zegarmistrzowskiej profesji. Uczył się jako 
czeladnik we Frankfurcie nad Menem, La Chaux-de-Fonds, Dreźnie, 
Monachium, Berlinie i Wiedniu (u mistrza zegarmistrzostwa Philipa 
Happachera). Po powrocie do Oleśnicy postanowił otworzyć własny 
interes z zegarami. W związku z tym wraz ze swoją żoną Luzią 
przeprowadził się do Świebodzic - niewielkiego wtedy miasteczka u 
podnóża Sudetów. O wyborze tego miejsca zadecydowało przede 
wszystkim dogodne połączenie kolejowe, a także olbrzymie zasoby 
leśne, co miało istotny wpływ na pozyskiwanie surowca drzewnego do 
produkcji zegarów. 
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To tutaj wiosną 1 kwietnia 1847 roku otworzył pierwszy swój sklep z 
zegarami, w którym również szkolił młodych adeptów tego rzemiosła. 
Dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu interes kwitł. Przybywało coraz 
więcej zamówień i zadowolonych klientów. W ciągu pierwszych czterech 
semestrów podwoiła się też liczba pracowników. Po trzech latach 
powstał więc nowy warsztat na świebodzickim Rynku. 
W 1852 roku Gustav Becker wystawił swoje zegary na Wystawie Śląskich 
Wyrobów Przemysłowych we Wrocławiu. Za wysoką jakość, precyzję i 
piękno przyznano mu brązowy medal. Było to największe wyróżnienie, 
jakie w tamtym czasie uzyskał i stanowiło ono ukoronowanie jego 
kilkuletniej działalności zegarmistrzowskiej. Pokłosiem tego sukcesu było 
powstanie w niedalekim czasie fabryki zegarów i zawarcie intratnych 
kontraktów na produkcję czasomierzy m.in. z pocztą. Produkcja 
gwałtownie wzrastała. W 1873 roku na wystawie światowej w Wiedniu 
Becker ogłosił wyprodukowanie 75 000 a dwa lata później już 100 000 
zegarów. 
Rok 1892 zakończył się wyprodukowaniem zegara o numerze 1 000 000. 
Znajduje się on w kolekcji Termet S.A. (dawniej Predom Termet) w 
Świebodzicach, które po 1945 roku przejęły majątek fabryki Gustava 
Beckera który zmarł 14 września 1885 roku w Berchtesgaden. Jego grób 
znajduje się na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach. 

 

 
Z okazji przypadającej w najbliższy czwartek 200. rocznicy jego urodzin 
z inicjatywy Koła PZF Nr 4 w Oleśnicy (przy wsparciu Urzędu Miasta 
Oleśnicy) w UP Oleśnica Śląska 1 będzie stosowany datownik 
okolicznościowy i będzie dostępna w sprzedaży kartka okolicznościowa. 
Został także wydany MójZNACZEK w 2 wzorach który można nabyć za 
pośrednictwem Koła PZF Nr 4 kontaktując się pod adresem email: 
kolo.pzf.olesnica@wp.pl lub tel. 505-661-932. 
Adam Szuler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

