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Znaczki 

10. rocznica pontyfikatu papieża Franciszka 

13 marca 2023 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
4 zł, na którym przedstawiono papieża Franciszka na podstawie fotografii 
Grzegorza Gałązki. 
 

  

 

 
 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Poczta Polska S.A. 
liczba znaczków: 1 
wartość: 4 zł 
nakład: 128.000 sztuk 
technika druku: offset 
format znaczka: 51 x 31,25 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 8 znaczków (2x4) 
data obiegu: 13 marca 2023 roku 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2023.03.25. Bytom 2: XVIII Międzynarodowy Festiwal Modelarski 
Bytom 2023, projekt: Arkadiusz Kafka 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2023.03.10. do 2023.12.31. Suwałki 1, projekt: Barbara 
Strzymińska-Zdanewicz 

Wznowienie stosowania datowników stałych ozdobnych ze 
zmienną datą 

• od 2023.03.15. do 2023.04.30. Gorzów Wlkp. 1: Wielkanoc 

• od 2023.03.15. do 2023.04.30. Koszalin 1: Wielkanoc 

• od 2023.03.15. do 2023.04.30. Szczecin 1: Wielkanoc 

• od 2023.03.15. do 2023.04.30. Zielona Góra 1: Wielkanoc 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Harcerskiej Pieszej Plecakowej Poczty Specjalnej" 
organizowanej w dniu 26 marca 2023 roku z okazji 80. Rocznicy 
Akcji pod Arsenałem 

1. "Harcerska Piesza Plecakowa Poczta Specjalna" - jest 
organizowana przez Pocztę Polską S.A. we współpracy ze 
współorganizatorami, na ich wniosek. W ramach organizacji 
"Harcerskiej Pieszej Plecakowej Poczty Specjalnej": 
a. Poczta Polska S.A. przyjmuje do nadania w wyznaczonej 

placówce pocztowej przesyłki pocztowe, stempluje 
datownikiem okolicznościowym przygotowanym w celu 
upamiętnienia danej poczty specjalnej oraz zabezpiecza 
pakiet z przesyłkami pocztowymi w celu zachowania tajemnicy 
pocztowej; 

b. Upoważniona osoba odbiera z punktu przyjmowania przesyłek 
- Urząd Pocztowy Wrocław 1 (stoisko przed Muzeum Poczty i 
Telekomunikacji we Wrocławiu w budynku Poczty Polskiej przy 
ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu) zabezpieczony pakiet 
przesyłek pocztowych i pieszo w plecaku, przenosi go do 
docelowej placówki pocztowej Poczty Polskiej S.A. 

c. Poczta Polska S.A. po przeniesieniu przesyłek na 
wyznaczonej trasie, pakiet z przesyłkami pocztowymi 
rozpieczętowuje, stempluje przesyłki pocztowe datownikiem 
dziennym oraz stemplem informacyjnym przygotowanym w 
celu upamiętnienia danej poczty specjalnej i doręcza je 
adresatom zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującymi. 

2. Współorganizatorami Poczty Specjalnej pt. "Harcerska Piesza 
Plecakowa Poczta Specjalna " są: 
a. Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa Polskiego, 

Poczta Harcerska nr 28 Wrocław - ''Szaniec" 
b. Poczta Polska S.A., Region Sieci we Wrocławiu. 

3. "Harcerska Piesza Plecakowa Poczta Specjalna" zostanie 
zorganizowana w dniu 26 marca 2023r. Przemieszczanie przesyłek 
nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci we 
Wrocławiu - Urząd Pocztowy Wrocław 1 (stoisko) - trasa gry 
miejskiej hufców wrocławskich ZHP - Urząd Pocztowy Wrocław 32. 

4. Do przemieszczenia "Harcerską Pieszą Plecakową Pocztą 
Specjalną" 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. 

5. Wydaną z tej okazji kartkę okolicznościową pt. ''80. Rocznica Akcji 
pod Arsenałem'' od dnia 10 marca 2023 roku można będzie kupić 
w cenie 1,40 zł w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, ul. Krasińskiego 
1, 50-415 Wrocław (up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl), 

6. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Harcerską 
Pieszą Plecakową Pocztą Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym 
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi 
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym 
muszą być dostarczone/doręczone w zamkniętej kopercie w 
terminie do dnia 24 marca 2023 r. do Urzędu Pocztowego 
Wrocław 1, ul. Krasińskiego 1, 50-415 Wrocław, z dopiskiem na 
kopercie: "Harcerska Piesza Plecakowa Poczta 
Specjalna". Przesyłki będzie można również nadać w dniu 26 
marca 2023 roku w godzinach 12:00 - 14:00 na stoisku pocztowym 
zorganizowanym przed Muzeum Poczty i Telekomunikacji we 
Wrocławiu w budynku Poczty Polskiej przy ul. Krasińskiego 1 we 
Wrocławiu. Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie 
zostaną przyjęte do opracowania i będą doręczone adresatowi 
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z pominięciem 
postanowień niniejszego regulaminu. 

7. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Harcerską Pieszą 
Plecakową Pocztą Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Wrocław 1, 
zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym z datą 
stosowania 26.03.2023r. z hasłem: "80. rocznica Akcji pod 
Arsenałem Gra Miejska Hufców Wrocławskich ZHP", następnie 
przekazane upoważnionej osobie w celu ich przeniesienia w 
plecaku trasą gry miejskiej organizowanej z okazji 80. Rocznicy 
Akcji pod Arsenałem przez hufce wrocławskie ZHP i dostarczenia 
do Urzędu Pocztowego Wrocław 32, który umieści na przesyłkach 
odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o 
treści: "Przeniesiono przez harcerzy w plecaku trasą gry 
miejskiej we Wrocławiu". Następnie przesyłki zostaną przesłane i 
doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Poczta Polska ponosi odpowiedzialność wobec nadawców 
przesyłek doręczonych Pocztą Specjalną na zasadach 
przewidzianych ustawą Prawo pocztowe za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi pocztowej z tytułu nie doręczenia 
przesyłki nierejestrowanej. Współorganizator ponosi 
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odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
"Harcerskiej Pieszej Plecakowej Poczty Specjalnej" z wyznaczonej 
placówki pocztowej do docelowej placówki pocztowej. 

9. Poczta Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek 
szkód, z wyłączeniem szkody wyrządzonej w sposób umyślny, 
wobec współorganizatora lub jakichkolwiek osób za pomocą 
których współorganizator wykonywał przemieszczenie pakietu 
przesyłek pocztowych. 

10. Za prawidłową realizację "Harcerskiej Pieszej Plecakowej Poczty 
Specjalnej" odpowiadają: 
a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 

wyekspediowania przesyłek pocztowych Region Sieci we 
Wrocławiu - Urząd Pocztowy Wrocław 1 i Urząd Pocztowy 
Wrocław 32. 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przeniesienia przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie, trasie: upoważniona osoba przenosząca przesyłki 
w plecaku, 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu "Harcerskiej Pieszej 
Plecakowej Poczty Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu, 
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu, 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 8 marca 2023 roku. 

 

 
 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - RS Warszawa Miasto 

• 95 lat Warszawskiego ZOO 1928-2023, numer: 2/RS Warszawa 
Miasto (kartka dwustronna), nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 11 marca 2023 roku 

Od 13 marca 2023 r. 50 sztuk kartki nr 2 dostępne w UP Warszawa 4, 
150 szt. 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 

Informacje różne 

"MojeZNACZKI" i stoisko pocztowe we Wrocławiu z okazji 80. 
rocznicy Akcji pod Arsenałem 

Z okazji 80. rocznicy Akcji pod Arsenałem Chorągiew Dolnośląska 
Związku Harcerstwa Polskiego zamówiła znak opłaty pocztowej "Mój 
ZNACZEK". 

 
Zainteresowanych kupnem tego wydawnictwa prosimy o kontakt z 
harcmistrzem Markiem Stochmiałkiem e-mail: mareksto@o2.pl 
Zapraszamy również na stoisko pocztowe organizowane w dniu 26 
marca 2023 roku w godz. 12:00 - 14:30 przez UP Wrocław 1 w budynku 
Poczty Polskiej przy ul. Karasińskiego 1 we Wrocławiu (I piętro), gdzie 
będzie stosowany datownik okolicznościowy dedykowany 80. rocznicy 
Akcji pod Arsenałem. 

Marek Stochmiałek - Chorągiew Dolnośląska 
Związku Harcerstwa Polskiego 

Joanna Rupnicka - Poczta Polska S.A. 
Region Sieci we Wrocławiu 

Jubileuszowe pocztówki na 550-lecie Mikołaja Kopernika z 
bohaterami komiksu "Kajtek i Koko w kosmosie" Janusza Christy 

Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja 
Kopernika. Z tej okazji Edu Art Media przy współpracy Urzędem 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Fundacją Kreska im. 
Janusza Christy przygotowała wyjątkowy zestaw pocztówek. 
Zestaw unikalnych pocztówek można obecnie zamówić tylko online w 
sklepie AleKreska.pl 

 
Pocztówki Kajtek i Koko na Szlaku Kopernika 
Wydanie jubileuszowe z okazji 550 urodzin wielkiego polskiego 
astronoma Mikołaja Kopernika 
Autor projektu: Arkadiusz Salamoński 
Liczba pocztówek w zestawie: 4 - Gdańsk, Malbork, Kwidzyn i Sztum 
Wartość zestawu: 10,00 zł 
Nakład: 4 x 500 egz. 
Format pocztówki: A6 - 148 x 105 mm 
Papier: mat 300 g, kolor 4/1 (tył czarny) 
Premiera: 1 marca 2023. 
Sprzedaż online: AleKreska.pl 
Producent: Edu Art Media 
Kontakt: shop@alekreska.pl 
Licencja: Fundacja Kreska im. Janusza Christy 

Artur Łodygowski 

385-lecie lokacji Rawicza i 270. rocznica podpisania umowy na 
odbudowę ratusza 

Na wniosek Adama Olbrachta z Przymy Przyjemskiego, podczas sejmu 
walnego dnia 24 marca roku 1638, król Władysław IV podpisał edykt 
lokacyjny, w którym nadał nazwę miastu Rawicz i prawo miejskie 
magdeburskie oraz określił herb. 
Edykt królewski, ratyfikowany przez wszystkich senatorów sejmu 
walnego, został spisany na pergaminie w języku łacińskim i szyty 
sznurem jedwabnym, którego końce przechodzą przez wielką pieczęć 
królewską w żelaznej kapsułce. Część wstępna dokumentu napisana jest 
literami złotymi. 
Datę 24 marca 1638 r. uznaje się za dzień narodzin miasta Rawicza. 
Od niemal początku miasta w centralnym punkcie grodu istniał ratusz. 
Już pod koniec 1639 r. był w Rawiczu ratusz, stanowiący siedzibę władz 
miasta. Budynek wykonany był z drewna, nie jest jednak znany jego 
ówczesny kształt. Prawdopodobnie ten pierwotny rawicki ratusz został 
zniszczony podczas najazdu Szwedów w 1656 r. Na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVII wieku właściciele Rawicza 
postanowili wybudować nowy ratusz, który miał być jego reprezentacyjną 
budowlą. Także ten budynek ratusza spłonął podczas wielkiego pożaru 
miasta Rawicza, spowodowanego przez wojska rosyjskie, w r. 1707. W 
kronikach miejskich odnotowano jego ponowne zniszczenie w 1719 r., 
podczas napadu na Rawicz przez wojska austriackie. 
Po latach wojennych zawieruch i innych klęsk, z inicjatywą odbudowy 
spalonego ratusza wystąpiła dziedziczka, Katarzyna comtesse de 
Sapieha. Ona to kazała przywołać "sławnego architekta" z Trzebnicy 
Leopolda Ostritza i pod jej auspicjami została zawarta "uczciwa i 
nieodwołalna umowa" dnia 24 marca 1753 r. na "postawienie z gruntu 
nowego ratusza ściśle według doręczonego przez architekta planu i 
zarysu". 
Koincydencja pomiędzy datą nadania przez króla Polski Władysława IV 
aktu lokacyjnego Rawicza Adamowi Olbrachtowi z Przymy 
Przyjemskiemu - 24 marca 1638 r. i datą podpisania umowy na 
odbudowę ratusza przez Katarzynę Agnieszkę Sapiehę i architekta 
Leopolda Ostritza - 24 marca 1753 r., zapewne była nieprzypadkowa. 
Zbieżność dat została pokazana na okolicznościowych wydawnictwach 
pocztowych. 
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Na ilustracjach prezentujemy wizualizację arkusza oraz kartki pocztowej 
"385-lecie lokacji Rawicza". Kartka pocztowa może być opieczętowana 
okolicznościowym datownikiem "385-lecie lokacji Rawicza i 270-lecie 
budowy ratusza {24-03-2023}". 

 
Na kartce okolicznościowej zreprodukowany jest akt lokacyjny wydany 
przez Władysława IV, króla polskiego, 24 marca 1638 r. Dokument został 
zaprezentowany na stronie 6 wydawnictwa "Rawickie archiwalia", 
Rawicz 2013. Wydanie II uzupełnione. 
Nakładem prywatnym wydane będą trzy wzory znaczków emisji 
"MójZNACZEK": 
1. z portretem Adama Olbrachta z Przymy Przyjemskiego, który 

znajduje się w ratuszu, został zaprezentowany na stronie 57 
wydawnictwa "Rawickie archiwalia", Rawicz 2013. Wydanie II 
uzupełnione; 

2. ze szkicem budynku ratusza w Rawiczu, będącego projektem 
remontu elewacji Ratusza autorstwa PUB Mirosław Stachowski, z 
czerwca 2014 r.; 

3. z portretem Katarzyny Agnieszki Sapiehy, który znajduje się w 
ratuszu, został zaprezentowany na stronie 61 wydawnictwa 
"Rawickie archiwalia", Rawicz 2013. Wydanie II uzupełnione. 

Zamówienia można składać w placówce pocztowej UP Rawicz 1, ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 63-900 Rawicz. 

Tadeusz Pawłowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n83-n8328


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

https://www.facebook.com/Katalog-Znak%C3%B3w-Pocztowych-505586166149565/
https://twitter.com/kazetpe

