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Znaczki 

100. rocznica utworzenia Uniwersytetu 
Poznańskiego 

7 maja 2019 roku do obiegu wchodzi znaczek 
pocztowy o wartości 8,40 zł, na którym przedstawiono 
fragment obrazu Józefa Bronisława Czarneckiego 
przedstawiającego pierwszego rektora Uniwersytetu 
Poznańskiego Heliodora Święcickiego. 

 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Bożydar Grozdew 
liczba znaczków: 1 
wartość: 8,40 zł 
nakład: 100.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 39,5 mm 
format bloku: 70 x 90 mm 
papier: fluorescencyjny 
data obiegu: 7 maja 2019 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

Święto Polskich Dzieci Wojny 

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

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,30 zł): fotografię 
Pomnika Dzieci Wojny w Łodzi, 

• na ilustracji: fotografie ze zbiorów prywatnych: gromadki dzieci oraz 
chłopca na rowerku. 

 
Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
8.000 sztuk. Projekt: Jacek Konarzewski. 
 
Emisji towarzyszy datownik okoliczno-
ściowy, stosowany w UP Łódź 4. 

źródło: Poczta Polska 

 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2019.05.18. Kraków 1: Rejs Tratwy Pielgrzym - Wisła - Kanał 
Bydgoski - Noteć Warta - Odra - Zalew Szczeciński - Morze 
Bałtyckie. Kraków, Szczecin, Kołobrzeg, projekt: Dariusz Janowski 

• 2019.05.20. Kielce 1: 100. rocznica urodzin Gustawa Herlinga-
Grudzińskiego, pisarza, Kawalera Orderu Orła Białego i Virtuti 
Militari, "Żeromszczaka", projekt: Adam Kowalewski 

• 2019.05.22. Kazimierz Dolny: Rejs Tratwy Pielgrzym - Wisła - 
Kanał Bydgoski - Noteć Warta - Odra - Zalew Szczeciński - Morze 
Bałtyckie. Kraków, Kazimierz Dolny, Szczecin, Kołobrzeg, projekt: 
Dariusz Janowski 

• 2019.06.01. Warszawa 72: 100-lecie utworzenia Wyższej Szkoły 
Wojennej 1919-2019, projekt: Roch Stefaniak 

• 2019.06.05. Lidzbark Warmiński: 250. rocznica utworzenia 
Warmińskiej Poczty przez Bp. Ignacego Krasickiego  Specjalna 
Poczta Biskupia, projekt: Barbara Strzymińska-Zdanewicz 

• 2019.06.08. Świebodzice 1: V Sympozjum Filatelistyczne 740 lat 
Świebodzic. Mury Miejskie z XIV i XV w., projekt: Paweł Dziurzyński 

• 2019.06.10. Świebodzice 1: 740 lat Świebodzic - Poczta 
Szybowcowa. Miejskie Mury z XIV i XV w., projekt: Tadeusz 
Gawlicki 

• 2019.06.12. Zamość 1: 20. rocznica wizyty papieża Jana Pawła II 
w Zamościu, projekt: Marcin Jackowski 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2019.05.13. do 2019.12.31. Sulechów 1: 700 lat Sulechowa. 
D.J., projekt: Dariusz Janowski 
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Erki okolicznościowe 

• od 2019.05.17. Bystrzyca Kłodzka 1 (57-500): 700-lecie Bystrzycy 
Kłodzkiej, nakład: 1000 sztuk, projekt: Felicjan Kaczmarek 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Specjalnej Poczty Biskupiej" organizowanej z okazji 
upamiętnienia 250. rocznicy powstania Poczty na Warmii 
uruchomionej przez Biskupa Ignacego Krasickiego 

1. Organizatorami "Specjalnej Poczty Biskupiej" są: 

• Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej, 

• Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku, 

• Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi, 

• RS Olsztyn, 

• RS Łódź, 

• Muzeum Historyczne Skierniewic, 

• Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim. 
2. "Specjalna Poczta Biskupia" zostanie zorganizowana dnia 

05.06.2019 roku. Przemieszczanie przesyłek nastąpi trasą Urząd 
Lidzbark Warmiński - Urząd Pocztowy Skierniewice 1. 

3. Do przewozu "Specjalną Pocztą Biskupią" zostaną dopuszczone 
listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i zagraniczne, 
nierejestrowane i polecone oraz kartki pocztowe i okolicznościowe 
opłacone zgodnie z obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe 
w obrocie krajowym i zagranicznym. 

4. Przesyłki przeznaczone do przemieszczenia "Specjalną Pocztą 
Biskupią", po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi cennikami 
należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do 
dnia 03.06.2019 na adres: Urząd Pocztowy Lidzbark Warmiński, 
ul. Aleksandra Świętochowskiego 5, 11-100 Lidzbark 
Warmiński z dopiskiem na kopercie: "Specjalna Poczta 
Biskupia". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie 
zostaną przyjęte do opracowania i zwrócone do nadawcy na jego 
koszt. 

5. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Specjalną Pocztą Biskupią", 
w Urzędzie Pocztowym Lidzbark Warmiński, zostaną opatrzone 
datownikiem okolicznościowym i przekazane upoważnionej osobie 
do przewozu do UP Skierniewice 1, który odatuje każdą przesyłkę 
datownikiem dziennym oraz na przesyłce umieści stempel o treści: 
Przemieszczono na trasie UP Lidzbark Warmiński - UP 
Skierniewice 1 ". 

6. Przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami pocztowymi. 

7. Za prawidłową realizację "Specjalnej Poczty Biskupiej" odpowiada 
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku. 

8. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 8 maja 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 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• XXVI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki, 
numer: 16/Bydgoszcz, nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 24 maja 2019 roku 

Kartka nr 16 dostępna w UP Bydgoszcz 1, Ciechocinek 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Gdańsk 

• 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej, numer: 4/Gdańsk, nakład: 
250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 maja 2019 roku 

• 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, numer: 5/Gdańsk, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 lipca 2019 
roku 

• 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, numer: 6/Gdańsk, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 lipca 2019 
roku 

Kartka nr 4 dostępna w UP Gdańsk 50, Gdynia 1, Szczecin 1, kartki nr 5 
i 6 w UP Gdańsk 50, Malbork 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Gdańsku 
(telefon: 725 232 473, e-mail: elzbieta.kaczynska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków 

• 2019 Rok Ligi Morskiej i Rzecznej. Rejs Tratwy Pielgrzym, 
numer: 6/Kraków, nakład: 350 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 13 maja 2019 roku 
Kartka nr 6 dostępna w UP Kraków 1 w cenie 1,05 zł. Kartki są 
dedykowane do Poczty Wodnej z okazji Rejsu Tratwy Pielgrzym 
2019. 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. Przypominamy o przesyłaniu do 
właściwego urzędu ( UP Kraków 1) zwrotnych przesyłek z adresem. 
Adres placówki 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. 

• 99. rocznica urodzin św. Jana Pawła II patrona miasta 
Wadowic, numer: 7/Kraków, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 17 maja 2019 roku 
Kartka nr 7 dostępna w UP Kraków 1, Wadowice, Przemyśl. 

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

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• 2019 Rok Ligi Morskiej i rzecznej. Rejs Tratwy Pielgrzym, 
numer: 9/Lublin, nakład: 550 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
15 maja 2019 roku 

Kartka nr 9 dostępna w UP Lublin 1 (tel. 81 534-65-60), Kielce 1 (tel. 41 
34-535-83) i Kazimierz Dolny (tel. 81 881-05-00). 
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 

• Św. Andrzej Bobola Patron Złocieńca, numer: 17/Szczecin 
(kartka dwustronna), nakład: 700 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 16 maja 2019 roku 
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• Św. Andrzej Bobola Patron Złocieńca, numer: 18/Szczecin 
(kartka dwustronna), nakład: 700 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 16 maja 2019 roku 

Kartki nr 17 i 18 dostępne w UP Złocieniec 1, Szczecin 1. 

• 12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera, 
numer: 19/Szczecin (kartka dwustronna), nakład: 400 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 17 maja 2019 roku 

• 12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera, 
numer: 20/Szczecin (kartka dwustronna), nakład: 400 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 17 maja 2019 roku 

• 12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera, 
numer: 21/Szczecin (kartka dwustronna), nakład: 400 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 17 maja 2019 roku 

Kartki nr 19-21 dostępne w UP Szczecin 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Bojanowo z historią poczty w tle 

Obchodzona w 2018 roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości wyzwoliła wiele twórczych inicjatyw nawiązujących do 
jubileuszu. Obchody tak doniosłej rocznicy dotyczyły zarówno całej 
Polski, jak również "małych ojczyzn". 
Do takich należy m.in. Bojanowo z bogatą historią poczty, działającej tam 
na przestrzeni dziejów, przedstawioną w obszernej i cennej monografii 
Gmina Bojanowo traktem i znakami pocztowymi opisana (Bojanowo 
2018). Autorem opracowania jest Witold Mikołajczyk, członek Koła PZF 
nr 1 w Katowicach. 
Bojanowo jest to miasto położone w powiecie rawickim, województwo 
wielkopolskie, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. W latach 1975-
1998 w województwie leszczyńskim. 
W tym miejscu warto przytoczyć słowa burmistrza Macieja Dubiela 
zamieszczone we wstępie do książki: "Opracowanie Gmina Bojanowo 
traktem i znakami pocztowymi opisana to swoista podróż w czasie. 
Powrót do dni, w których podstawowymi źródłami komunikacji 
międzyludzkich były m.in. listy, karty pocztowe czy korespondencja 
urzędowa. Publikacja pokazuje historię poczty, szczególnie skupiając się 
na poczcie dotyczącej naszej gminy. Najstarszy list, pochodzący z 1797, 
wraz z resztą korespondencji wydaną w naszych czasach - ukazuje opis 
traktów pocztowych, map, znaków pocztowych, wydarzeń historycznych 
osadzających prezentowane walory pocztowe". 

 
Z powyższej wypowiedzi wynika, że publikacja stanowi 
udokumentowaną historię i teraźniejszość "małej ojczyzny", 
zlokalizowanej w południowo-zachodniej części Wielkopolski. W 
pierwszej kolejności autor wymienia założycieli miasta, których ród sięga 
XIV wieku, z opisem ich herbu rodowego oraz przedstawia początki 
powstania miasta, dla którego przywilej lokacyjny wydał król Władysław 
IV już w 1638 roku. Kolejne ustanowili: Jan Kazimierz (1663), Korybut 
Wiśniowiecki (1669), Jan III Sobieski (1676). Około 1680 roku Bojanowo 
zostało po raz pierwszy zaznaczone na pierwszej mapie Wielkopolski 
opracowanej przez Jerzego Freudenhamera, dedykowanej Krzysztofowi 
Opalińskiemu, wojewodzie poznańskiemu. W dalszej części 
opracowania autor skupił główną uwagę na historii poczty działającej w 
mieście oraz na obszarze administracyjnie należącym obecnie do gminy 
Bojanowo, jak: Czechnów, Golina Wielka, Kawcze i Zaborowice. Dzieje 
poczty w tej części Wielkopolski ukazane zostały na tle wydarzeń 

związanych z losami Rzeczypospolitej, jak rozbiory Polski, okres 
Księstwa Warszawskiego, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Prowincji 
Poznańskiej, II Rzeczypospolitej Polskiej, lata okupacji niemieckiej oraz 
dzieje po roku 1945. W tym kontekście autor wykazał, że poczta w 
Bojanowie działa nieprzerwanie od 1793 roku, a zmieniały się jedynie 
ramy administracyjne świadczenia przez nią usług. Swoje dociekania 
poparł bogatą ikonografią historyczną z dziedziny heraldyki, kartografii, 
rzadkimi dokumentami, jak przywilej królewski Jana III Sobieskiego, 
wymieniający Bojanowo, schemat przebiegu traktów pocztowych w 
Wielkopolsce, czy oryginalny list nadany w 1797 roku w Bojanowie. 
W całym opracowaniu zamieszczono 643 ilustracje, wśród których 
znajduje się kilka herbów rodowych, 60 map pocztowych i 
komunikacyjnych, jako istotne źródło pozwalające na poznanie historii 
poczty, ok. 70 widokówek z obiektami i scenami rodzajowymi sprzed 
ponad stulecia. Autor reprodukuje ponad dwieście jednostek, jak: listy 
urzędowe, prywatne, polecone, paczkowe, koperty, kartki, wycinki oraz 
inne obiekty pocztowe, w tym datowniki eksploatacyjne bojanowskiej 
poczty, z uwzględnieniem m.in. poczt ambulansowych, stemple 
okolicznościowe. Pokazuje ponad 160 pozycji, na które składają się 
dowody nadania przesyłek, dowody doręczenia i odbioru, blankiety 
telegraficzne i ich opakowania, druki doręczenia protestów, dowodów 
wpłaty, zdjęcia pracowników pocztowych, legitymacje, bilety i wiele 
innych. Prezentowane w pracy przesyłki pocztowe i inne obiekty 
kolekcjonerskie związane z tematem publikacji należą w przeważającej 
części do zbiorów autora. 
Bibliografia omawianej monografii obejmuje prawie czterysta pozycji, na 
które składają się źródła, dokumenty, katalogi oraz opracowania 
naukowe, wydawnictwa zwarte i artykuły. Część pozycji w języku 
niemieckim. Publikacja formatu A4 liczy 312 stron, ilustracje kolorowe, 
wydana na papierze kredowym, okładka twarda, lakierowana. Wydawca 
Gmina Bojanowo. 
Kontakt z autorem - e-mail: mikwit@o2.pl; witoldmikolajczyk@gmail.com 
Monografia Witolda Mikołajczyka, Gmina Bojanowo traktem i znakami 
pocztowymi opisana zasługuje na szczególne wyróżnienie, czego 
dowodem stał się Złoty Medal przyznany w klasie literatury filatelistycznej 
podczas XXII Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej "Poznań 2018". 
Ponadto autor został zgłoszony o przyznanie Medalu "Za zasługi dla 
rozwoju publikacji filatelistycznych" za rok 2018. Książka jest też 
nominowana w konkursie o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce w roku 2018. 

Jerzy Bielawski 

Biuletyn Tematica nr 24 

Ukazał się pierwszy w tym roku numer Biuletynu Klubu TEMATICA. Jak 
zwykle, w wielu merytorycznych artykułach , tematycy znajdą 
interesujące informacje, które pomogą w realizacji ich zainteresowań i 
eksponatów. Szczególnie zapraszamy do zapoznania się z artykułami o 
roli Internetu w filatelistyce. 

 
• Marek Zbierski: Wystawiennictwo konkursowe się rozwija 

• Kronika towarzyska 

• Ryszard Prange: Sztafeta 

• Ryszard Prange: Coraz lepsze plany 

• Ryszard Prange: Pretensje do sędziów 

• Marek Zbierski: Internet ważnym narzędziem filatelisty (1) 

• Ryszard Prange: Eksponaty Mistrzów - Gorzkie pigułki i mocne 
krople (Turid Veggeland) 

• Marek Zbierski: Nowe wytyczne do oceny i ... moje wątpliwości 
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• Marek Zbierski: Domy aukcyjne ... mają się dobrze 

• Marek Zbierski: Internet ważnym narzędziem filatelisty (2) - Na 
początek: matematyka 

• Ryszard Prange: Karta tytułowa 

• Ryszard Prange: Meksykańskie stemple z prognozą pogody 

• Ryszard Prange: Ciekawostki wystawiennicze 

• Ryszard Prange, Mieczysław Rożek: : Ostatnio kupiłem 

• Marek Zbierski: Pożółkłe kartki tematyczne - O zbiorze obrazkowym 
znaczków pocztowych 

Marek Zbierski 

Filatelista nr 5/2019 

 
Spis treści numeru majowego: 
Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Bahamy - część 2 

• Marian Wawrzynkowski: Trzy naloty - cz. 1 

• Echo publikacji 

• Krzysztof Trawiński: Czy koperta może być znaczkiem, a nasiono 
walorem pocztowym? 

• Maciej Nietrzebka, Piotr Syndoman: Widoki dawnej Warszawy. Plac 
Ewangelicki, dziś plac Stanisława Małachowskiego 

Aerofilatelistyka 

• Andrzej Kłosiński: Funkcjonowanie poczty lotniczej w Polsce w roku 
1938 

Badania filatelistyczne 

• Lesław Schmutz: Wydanie okolicznościowe poczty Generalnego 
Gubernatorstwa z okazji 400-lecia śmierci Mikołaja Kopernika - 
znaczek numer katalogowy Fi. ON 104 

• Przemysław Drzewiecki, Agnieszka Magiera: Technika drukowania 
wypukłego - drzeworyt 

• Jan Barczyk: Usterki druku Cp i Ck 

• Janusz Berbeka, Michał Fonfara: Wydanie znaczków okupacji 
niemieckiej z 1915 r. z nadrukiem Russisch-Polen i jego próby - 
cz. 1 

• Sławomir Chabros: Poczty polowe obsługujące Legiony Polskie w 
początkowym okresie istnienia VIII 1914 - V 1915 

• Jacek Kubczyk: Paczki dla jeńców wojennych w niemieckich 
obozach I wojny światowej 

Rubryka Janika 

• Zygmunt Janik: Rekordowa dekada (spojrzenie z dystansu 2) 
Aktualności 

• Adam Szuler: Co, gdzie, kiedy? 
Z życia związku 

• Tomasz Gąsłowski: Platynowy jubileusz filatelistów z Ostrowa 
Wielkopolskiego 

Nowości 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 
Ciekawostki i rozrywka 

• Krzysztof Drąg: Krzyżówka 

Informacje różne 

100-lecie Aeroklubu Polskiego w Poznaniu - poczta samolotowa 
organizowana w dniu 25.05.2019 r. 

W UP Poznań 2, UP Swarzędz 1, UP Grodzisk Wlkp. są dostępne kartki 
okolicznościowe emisji: 100-lecie Aeroklubu Polskiego w Poznaniu, które 
są dedykowane do poczty samolotowej organizowanej z okazji 100. 
rocznicy powstania Aeroklubu Polskiego w Poznaniu. 
UWAGA: zmiana konta dla UP Swarzędz 1 - rachunek Bankowy Banku 
Pocztowego dla UP Swarzędz 1 nr 44132025500290064600007212. 
Ponadto w UP Poznań 2 oraz UP Grodzisk Wlkp. są dostępne między 
innymi znaczki z 2008 r. emisji: Tradycja i współczesność lotnictwa 
polskiego czy też znaczki z 2016 r. emisji: Chmury, które mogą 
komponować się z wydanymi kartkami okolicznościowymi. 

Anna Plewa-Śróda 

Konkurs na znaczek Europa 2019 

W Dniu Europy 9 maja, PostEurop ma przyjemność poinformować o 
otwarciu konkursu na najpiękniejszy znaczek EUROPA 2019 emisji 
"Ptaki narodowe". 
Temat ten, bliski nie tylko kolekcjonerom znaczków pocztowych i 
miłośnikom ptaków, odkrywa przed nami ogromną różnorodność 
gatunkową ptaków występujących na terenie Europy oraz ważną rolę 
jaką pełnią w środowisku naturalnym. Jest to szczególnie istotne dzisiaj, 
kiedy świat stoi przed licznymi wyzwaniami w zakresie ekologii i ochrony 
przyrody. 
Europa ze swoim bogactwem i różnorodnością geograficzną zasiedlana 
jest przez prawie 900 gatunków ptaków. Dziś z pewnością możemy 
stwierdzić, że ptaki są nie tylko niezwykłymi stworzeniami, których lot 
możemy obserwujemy z zachwytem, ale również pełnią bardzo ważną 
rolę w ekosystemie naszej planety, utrzymując równowagę w przyrodzie. 
Szlaki migracyjne ptaków związane są ściśle z bioróżnorodnością 
Europy, gdzie zapylanie kwiatów roślin pełni kluczową rolę. Mają również 
znaczący wpływ na naturalną redukcję szkodników m.in. w ogrodach czy 
gospodarstwach rolnych. 
W ujęciu historycznym motyw ptaka był wykorzystywany w godłach i 
herbach zarówno rodzin królewskich jak i znaczących imperiów. 
Przykładem jest orzeł, symbol siły i potęgi starożytnego Rzymu, związany 
z tradycją grecką za pośrednictwem boga Zeusa oraz z tradycją 
germańską - boga Odyna. Symbole te przetrwały próbę czasu i wciąż są 
ważnym elementem dziedzictwa kulturowego Europy. 
Każdy kraj europejski reprezentują ptaki, które pełnią symboliczną rolę w 
procesie tworzenia ich odrębnej tożsamości kulturowej. Te piękne 
stworzenia zostały uchwycone na znaczkach EUROPA w ich naturalnym 
środowisku, obserwowanych siedliskach, zwyczajach, wędrówkach, jak i 
sposobie komunikowania się. 
PostEurop zatem zaprasza miłośników natury i kolekcjonerów do 
wspólnej wędrówki szlakiem ptaków europejskich, odkrywając 
różnorodność znaczków EUROPA 2019 na stronie 
www.posteurop.org/europa2019 i wzięcia udziału w głosowaniu na 
ulubiony znaczek. 

 
Komunikat prasowy PostEurop 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej pt. 
"Tadeusz Kościuszko - naczelnik, inżynier, generał" rozstrzygnięty 

Konkurs plastyczny na projekt kartki pocztowej pt. "Tadeusz Kościuszko 
- naczelnik, inżynier, generał" został ogłoszony przez Polski Związek 
Filatelistów - ZO Wrocław, Koło PZF Nr 4 w Oleśnicy, Agencję Ikonografii 
Ojczystej "Kościuszko" oraz Muzeum "Panorama Racławicka" w dniu 
15.02.2019 roku. 
Celem było upamiętnienie 225. rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej, 
125. rocznicy Panoramy Racławickiej, 100. rocznicy odzyskania 
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niepodległości a także promowanie zainteresowań filatelistycznych 
wśród młodzieży i poszerzenie wiedzy nt. historii Polski. 
Protokół Komisji Konkursowej z wynikami i galeria nagrodzonych prac są 
dostępne na stronie: 
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n61-n6152 
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród planowane jest na czwartek 
6 czerwca 2019 roku w Muzeum "Panorama Racławicka" o godzinie 
12.00. 

Adam Szuler 

Pokaz filatelistyczny w UP Łódź 4 

Z okazji Dnia Flagi Urząd Pocztowy 4 w Łodzi zorganizował pokaz 
filatelistyczny pt. Flaga Państwowa Rzeczpospolitej Polskiej na znakach 
i kartach pocztowych. 

 
Walory filatelistyczne pochodzą z kolekcji Andrzeja Września, członka 
PZF Łódź Miasto. Wystawa czynna będzie do 15 maja br. 

Studio Vrzesien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n61-n6152
https://www.facebook.com/pages/Katalog-Znaków-Pocztowych/505586166149565

