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Znaczki 

Zmiana planu emisji znaczków na 2019 rok 

Minister Infrastruktury Decyzją nr 27 z dnia 11 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Min. 
Inf. poz. 34) zmienił roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2019 
rok. 
Emisja 100. rocznica powstania polskiej Policji zmienia nazwę na 100. 
rocznica powstania Policji Państwowej (1 znaczek, lipiec - bez 
zmian). 
W emisji Zabytkowe organy w Polsce zwiększa się liczbę znaczków w 
blokach z 1 do 2, jeden w czerwcu, drugi w październiku. 
Emisja Polski ekslibris zostaje skreślona (planowano 1 znaczek we 
wrześniu). 
Dodaje się emisje: 100 lat Polskiego Związku Piłki Nożnej (1 znaczek 
w lipcu) i Ptaki Singapuru i Polski (2 znaczki, październik). 

źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury 

Wyniki plebiscytu na najładniejsze znaczki i całostki 
wydane przez Pocztę Polską w 2018 roku 

Czytelnicy "Filatelisty" i goście strony "Katalog Znaków Pocztowych" po 
raz kolejny wybrali najładniejsze emisje znaczków i całostek. 
W tym roku plebiscyt cieszył się mniejszą popularnością niż w 
poprzedniej edycji - po odfiltrowaniu głosów powtórzonych ostatecznie 
podliczono 368 zgłoszeń. 
Jeśli chodzi o znaczki, to przez cały czas głosowania na czele były dwie 
emisje - 100. rocznica odzyskania niepodległości i 460 lat Poczty 
Polskiej. Na zmianę to jedna, to druga wysuwały się na prowadzenie, a 
różnica głosów między nimi utrzymywała się na poziomie kilku głosów. 
Ostatecznie zwyciężyła emisja niepodległościowa, zaprojektowana 
przez Marzannę Dąbrowską. Tym samym Pani Marzanna staje się 
najlepszą projektantką polskich znaczków wszech czasów, zwyciężając 
w plebiscycie po raz dziesiąty (wcześniej palmę pierwszeństwa dzierżył 
Pan Stefan Małecki, który na swoim koncie ma 9 zwycięstw). Ogromnie 
gratulujemy zarówno projektantce zwycięskiej serii znaczków, jak i Pani 
Agnieszce Sancewicz, projektantce równie pięknego bloku z okazji 
jubileuszu poczty, który zajął drugie miejsce zdobywając zaledwie jeden 
głos mniej. Pełne wyniki dla pierwszej piątki znaczków prezentują się 
następująco: 
 

Pozycja Głosów Udział Data i nazwa emisji 

1 43 11,68% 2018.11.11. 100. rocznica 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości 

2 42 11,41% 2018.10.18. 460 lat Poczty Polskiej 

3 28 7,61% 2018.07.23. Polska Zobacz Więcej 

4 27 7,34% 2018.12.28. Zwierzęta małe i duże 

5 26 7,07% 2018.05.02. Europa 

 
Zdecydowane zwycięstwo wśród całostek odniosła natomiast 
zaprojektowana przez Macieja Jędrysika emisja Żołnierze 
Niepodległości, która od początku wysunęła się na zdecydowane 
prowadzenie i ostatecznie zdobyła blisko co czwarty głos. Autorowi 
projektów serii zwycięskich pięciu kartek serdecznie gratulujemy. 
Szczegółowe wyniki dla najlepszych emisji całostek przedstawia tabela: 
 

Pozycja Głosów Udział Data i nazwa emisji 

1 89 24,18% 2018.11.11. Żołnierze 
Niepodległości 

2 40 10,87% 2018.08.16. 100-lecie Lotnictwa 
Wojskowego 

3 35 9,51% 2018.04.30. Gatunki chronione 
roślin i zwierząt 

4 22 5,98% 2018.08.30. Pionierzy ochrony 
bioróżnorodności Polski 

5 21 5,71% 2018.02.04. Wanda Rutkiewicz 
1943-1992 

 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom plebiscytu, wśród których 
rozlosowane zostaną upominki filatelistyczne (osoby wylosowane 
zostaną powiadomione pocztą elektroniczną). Zapraszamy też do 
udziału w kolejnej edycji plebiscytu w przyszłym roku. 

Marek Jedziniak 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2019.07.17. Wałcz: Wojewódzkie Obchody 100. rocznicy 
Powołania Policji Państwowej. Komenda Wojewódzka Policji w 
Szczecinie. Policja, projekt: Dariusz Janowski 

• 2019.08.01. Warszawa 1: 75. rocznica Powstania Warszawskiego, 
projekt: Bożydar Grozdew 

• 2019.08.15. Koszalin 9: VIII Piknik w Mundurze. 99. rocznica Bitwy 
Warszawskiej, projekt: Mariusz Król 

 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin 

• 100. rocznica powołania Policji Państwowej 1919-2019, numer: 
30/Szczecin (kartka dwustronna), nakład: 2100 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 10 lipca 2019 roku 

Kartka nr 30 dostępna w UP Szczecin 1, Wałcz 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 502 012 507, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Warszawa 

• 75. rocznica Powstania Warszawskiego, numer: 26/Warszawa, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 sierpnia 2019 
roku 

• 75. rocznica Powstania Warszawskiego, numer: 27/Warszawa, 
nakład: 200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 1 sierpnia 2019 
roku 

Kartki nr 26 i 27 dostępne w UP Warszawa 1. Do kartek został 
przygotowany datownik okolicznościowy stosowany w UP Warszawa 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Warszawie 
(telefon: 502 019 261, e-mail: tadeusz.dlubisz@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Filatelista nr 7/2019 
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Spis treści numeru lipcowego: 
Kalejdoskop filatelistyczny 

• Elżbieta i Andrzej Szostakowie: Bermudy cz. 1 

• Marian Wawrzynkowski: Budziszyn - ostatnia ofiara Wojska 
Polskiego - cz. 1 

• Maciej Nietrzebka, Zbigniew Włodarczyk, Piotr Syndoman: Widoki 
dawnej Warszawy, Plac Grzybowski,dziś: Plac Grzybowski 

• Krzysztof Lachowicz: 100 lat PKO - cz. 2 

• Krzysztof Trawiński: Drzewa Janusza Towpika 
Aerofilatelistyka 

• Andrzej Kłosiński: Funkcjonowanie poczty lotniczej w Polsce w 
latach 1944-1946 

Badania filatelistyczne 

• Janusz Berbeka: Próbne nadruki Gen.-Gouv. Warschau i ich 
fałszerstwa na znaczkach z wizerunkiem Germanii 

• Giles du Boulay: Znaczki Gdańska z października 1921 r. z dopłatą 
na walkę z gruźlicą 

• Jerzy Walocha: Odmiany znaczków serii Fi. 358-360 (Podręcznik 
Specjalizowany 308, 309, 321) z wydania obiegowego z 1945 roku 
- przyczynek do specjalizacji 

• Roman Wikieł: Z kart historii poczty: UP Krajenka 
Z życia związku 

• Mirosław Miętus: Laureaci Medalu PZF "Za Zasługi dla Rozwoju 
Publikacji Filatelistycznych" w roku 2018 

• Stefan Petriuk: Stockholmia 2019 - Międzynarodowe obchody 150-
lecia Królewskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Londynie 

• Adam Szuler: Co, gdzie, kiedy? 
Nowości 

• Andrzej Laskowski: Nowości zagraniczne 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 

Inne informacje 

Pokaz filatelistyczny w Puszczykowie 

W dniach od 5 do 7 lipca 2019 roku w sali parafialnej przy kościele pod 
wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca NMP w Puszczykowie koło Poznania 
odbyła się XIX Krajowa Konferencja Stowarzyszenia "Pamięć Jana 
Pawła II". 
Towarzyszył jej pokaz filatelistyczny pt. "Święci i błogosławieni 
wyniesieni na ołtarze przez papieża Jana Pawła II" z kolekcji pana 
Stanisława Jesse z Klubu "Święty Gabriel". 
W drugim dniu konferencji, w dowód uznania "za szczególne zasługi w 
upamiętnianiu Osoby Wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II", Klubowi 
"Święty Gabriel" nadano Medal Św. Jana Pawła II". Z rąk Prezesa 
Stowarzyszenia "Pamięć Jana Pawła II", Pana Ryszarda 
Zawadowskiego, odznaczenie odebrał Prezes Klubu, Pan Bogdan 
Michalak. 

 
Konferencję upamiętnia okolicznościowy datownik i beznominałowa 
kartka pocztowa. 

Bogdan Michalak 

Samoloty polskich sił powietrznych w kampanii wrześniowej 1939 
roku 

W związku ze zbliżającą się 80. rocznicą napaści hitlerowskich Niemiec 
na Polskę i wybuchu II wojny światowej Poczta Polska S.A. Region w 
Gdańsku wydaje dwie kartki pocztowe upamiętniające mało znany fakt 
służby w polskich siłach powietrznych lotników z Czechosłowacji, 
przybyłych do naszego kraju po upadku tego państwa w 1938 roku. 
Kartki były prezentowane w aktualnościach na portalu kzp.pl. 

Temat został zainicjowany przez znanego słowackiego filatelistę Jozefa 
Korený. Pan Korený współpracował przy tworzeniu projektów, 
dostarczając część materiałów, starał się o zgodę na wykorzystanie 
fotografii, opiniował nazewnictwo i pomagał w ustalaniu stopni 
wojskowych Czechów i Słowaków walczących ramię w ramię z polskimi 
lotnikami. 
Filateliści malborscy wraz z Urzędem Pocztowym Malbork 1 w opcji "Mój 
znaczek" wydali trzy znaczki z sylwetkami samolotów z kampanii 
wrześniowej. Przedstawiono RWD- 8, Potez XXV i PZL 23 "Karaś". 
Samoloty RWD-8, Potez XXV oraz PWS -26 stanowiły podstawowe 
wyposażenie jednostek, w których służyli piloci czescy i słowaccy. 
Z pozostałych w Polsce ( po ewakuacji droga morską do Wielkiej Brytanii) 
stu dziewięćdziesięciu lotników, 30 sierpnia na mocy powszechnej 
mobilizacji w szeregi Polskiego Lotnictwa Wojskowego wcielono 93-
osobową grupę reprezentantów sił powietrznych i wysłano na kurs 
przeszkalający do Centrum Wyszkolenia Lotniczego Nr 1 w Dęblinie, 
kolejna 97-osobowa grupa oczekiwała zaś na drugą turę szkoleń. 
4 września ze zgrupowanych w Dęblinie lotników rozpoczęto formowanie 
Czechosłowackiej Eskadry Rozpoznawczej z bazą w Górze Puławskiej. 
Pozostałych (w tym członków Eskadry Ćwiczebnej Obserwatorów) 
przydzielono 7 września do plutonu porucznika pilota Zbigniewa 
Osuchowskiego. Oprócz zadań rozpoznawczych, piloci czechosłowaccy 
dokonywali ataków na niemieckie kolumny marszowe wykorzystując 
zabierane do kabiny granaty ręczne. Pierwszym czechosłowackim 
pilotem, który stoczył walkę powietrzną w kampanii wrześniowej był 
Jaroslav Vychnis (2 IX 1939). Lotnicy czechosłowaccy wykonali około 
400 lotów w ogólnym czasie 1500 godzin. 

 
Mamy nadzieję ,że wydawnictwo Poczty (kartki) i malborskich filatelistów 
(znaczki) przybliży wszystkim zainteresowanym mało znany temat 
wspólnej walki z hitlerowskim najeźdźcą. 
W artykule skorzystano m.in. z materiału zamieszczonego w Przeglądzie 
Sił Powietrznych : "Czesi i Słowacy w kampanii wrześniowej", autor płk 
w st. spocz. pil. doc. dr hab. Bronisław Galoch. 
Informacje na temat wydawnictw (kartki + znaczki) można uzyskać w 
Urzędzie Pocztowym Malbork 1 pod adresem: kazimierz.laska@poczta-
polska.pl Znaczki zaprojektował Jerzy Zimnicki. 

Jerzy Zimnicki 

100. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego 

28 czerwca 2019 roku to 100. rocznica podpisania głównego traktatu 
pokojowego kończącego pierwszą wojnę światową i zaprowadzającego 
w Europie nowy ład polityczny. 
Przypieczętował on po 123 latach niewoli powrót Polski na mapę Europy 
i świata, z dostępem do morza i odzyskaniem Wielkopolski, Górnego 
Śląska i Pomorza Gdańskiego. Powstały nowe państwa. Ustalono w nim 
nowe granice m.in. Węgier, Czechosłowacji, Rumunii, Austrii, Polski, 
Niemiec. 
Marszałek Francji, Polski i Wielkiej Brytanii, Ferdynand Foch, naczelny 
wódz wszystkich sił Sprzymierzonych na froncie zachodnim, który 
podpisał rozejm kończący działania wojenne z Niemcami 11 listopada 
1918 roku wypowiedział się, jakże proroczo, o traktacie następująco: "To 
nie pokój, lecz zawieszenie broni na dwadzieścia lat". 
O dziwo, rocznica tego jakże ważnego wydarzenia, nie była szczególnie 
eksponowana. Biorąc pod uwagę skutki traktatu dla naszej lokalnej 
ojczyzny, filateliści malborscy wydali wspólnie z pocztowcami i przy 
wsparciu Muzeum Miasta Malborka , znaczki upamiętniające polskich 
działaczy plebiscytowych, przedstawiające m.in. reprodukcje wybranych 
znaczków z obu wydań "mediolańskich", patrol żołnierzy włoskich na 
kładce łączącej Malbork z Kałdowem, w tle zamek pokrzyżacki, oraz 
zasłużonego działacza plebiscytowego, Augustyna Czyżewskiego, 
sołtysa i wójta wsi Janowo, współtwórcy "Małej Polski", straconego przez 
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Niemców po napaści na Polskę we wrześniu 1939 roku. Autorem projektu 
powstałego przy wydatnej pomocy p. Bernarda Jesionowskiego jest 
Jerzy Zimnicki. 
Jednym z głównych punktów traktatu wersalskiego było utworzenie 
Wolnego Miasta Gdańska o charakterze odrębnego państwa oraz 
zarządzenie przeprowadzenia plebiscytów "na terenach 
wielonarodowościowych" decydujących o podziale m.in. Górnego 
Śląska, Warmii , Mazur i Powiśla. 
Powstanie Wolnego Miasta Gdańska skutkowało podziałem Malborka 
(ówczesnego Marienburga) poprzez odłączenie od organizmu 
miejskiego dzielnicy Kałdowo i włączenie jej do obszaru WMG, a 
wschodni brzeg Wisły i Nogat stały się rzekami granicznymi. 
Termin plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu ostatecznie ustalono 
na 11 lipca 1920 roku. W plebiscycie ludność zamieszkująca Warmię, 
Mazury i Powiśle miała zdecydować o przyłączeniu tych ziem do nowo 
powstałego państwa polskiego lub o pozostawieniu ich w granicach Prus 
Wschodnich. Nad przebiegiem głosowania czuwały komisje 
międzysojusznicze powołane przez Ligę Narodów. 
Na obszarze plebiscytowym Kwidzyna, do którego należał Malbork, 
wprowadzono specjalne znaczki pocztowe. Były one drukowane w 
Mediolanie techniką litograficzną. Pierwsze wydanie miało napis 
"Commission Interalliee Marienwerder", obejmowało 14 znaczków o 
nominałach od 5 fenigów do 5 marek, drugie " Plebiscite Marienwerder 
Kwidzyn", również 14 znaczków o identycznych do pierwszego 
nominałach. 
W rezultacie plebiscytu na Powiślu przyłączono do Polski wsie Małe 
Pólko, Nowe Lignowy, Kramrowo, Bursztych i Janowo, tzw. Pięciowieś. 
Do Polski również ze względów gospodarczych przyłączono port rzeczny 
w Korzeniewie bez samej wsi Korzeniewo (Kurzybrak) oraz przyczółek 
mostowy w Opaleniu. 
Zainteresowani wydawnictwem, informacje mogą uzyskać w UP Malbork 
1 lub pisząc na adres j.zimnicki@malbork.com.pl 

 
Jerzy Zimnicki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

