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Znaczki 

Spiżarnia Caritas 

15 marca 2023 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 30 
gr, na którym przedstawiono produkty spożywcze ułożone w kształt 
serca. 

 
 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 1 
wartość: 30 gr 
nakład: 3.000.000 sztuk 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 100 znaczków (10x10) 
data obiegu: 15 marca 2023 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

75 lat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

20 marca 2023 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (3,90 zł): zdjęcia trzech 
rektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. 
Zbigniewa Hermana, prof. Franciszka Kokota oraz prof. Zbigniewa 
Religi, 

• na ilustracji: zdjęcie budynku w Zabrzu - Rokitnicy, przedstawiające 
pierwszą siedzibę obecnego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach. 

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
5.000 sztuk. Projekt: Jan Konarzewski. 
Emisji towarzyszy datownik okolicznościowy, 
stosowany w UP Katowice 1. 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2023.04.22. Oława 1: Półfinał 61. Ogólnopolskiego Młodzieżowego 
Konkursu Filatelistycznego Dzieło i życie Wielkiego Toruńczyka - 
Mikołaja Kopernika, projekt: Joanna Rupnicka 

• 2023.04.27. Rawicz 1: 340-lecie Traktu Pocztowego Warszawa-
Toruń-Poznań-Rawicz-Wrocław. 1683-2023 27 kwietnia, projekt: 
Tadeusz Pawłowski 

• 2023.04.27. Wrocław 68: Wrocław-Rawicz-Poznań-Toruń-
Warszawa. 340-lecie Traktu Pocztowego, projekt: Adam Szuler 

 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2023.03.24. do 2023.04.30. Kalisz 4: Wielkanoc, projekt: Anna 
Plewa-Śróda 

• od 2023.03.24. do 2023.04.30. Leszno 1: Wielkanoc, projekt: Anna 
Plewa-Śróda 

• od 2023.03.27. do 2023.12.31. Luboń 1: ks. Stanisław Streich 
Sługa Boży ur. 27.08.1902 r. w Bydgoszczy zm. 27.02.1938 r. w 
Luboniu, projekt: Anna Plewa-Śróda 

 

Wznowienie datowników stałych ozdobnych ze zmienną datą 

• od 2023.03.15. do 2023.04.30. Chełm 1: Wesołego Alleluja 

• od 2023.03.15. do 2023.04.30. Kielce 1: Wesołego Alleluja 

• od 2023.03.15. do 2023.04.30. Lublin 1: Wesołego Alleluja 

• od 2023.03.15. do 2023.04.30. Zamość 1: Wesołego Alleluja 

 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Kolejowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 27 
kwietnia 2023 roku z okazji: 340-lecia ustanowienia traktu 
pocztowego z Warszawy w kierunku Prus i Wrocławia przez Rawicz 

1. "Kolejowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Kolejowej 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 68, zabezpieczony pakiet 
przesyłek pocztowych i korzystając ze środka transportu - 
pociągu, przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej 
Poczty Polskiej S.A. 

c. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu 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. "Kolejowa Poczta 
Specjalna" są: 
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a. Towarzystwo Przyjaciół Rawicza, 
b. Koło Internetowe PZF (KI PZF), 
c. Klub Zainteresowań PZF "Olesnicoviana", 
d. Poczta Polska S.A.: 

i. Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki we Wrocławiu, Urząd Pocztowy Wrocław 68, 

ii. Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Poznaniu, Urząd Pocztowy Rawicz 1. 

3. "Kolejowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 27 
kwietnia 2023 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze 
obsługiwanym przez Region Sieci we Wrocławiu oraz Region Sieci 
w Poznaniu na trasie: Urząd Pocztowy Wrocław 68 - Dworzec 
Kolejowy Wrocław Główny - Dworzec Kolejowy Rawicz - Urząd 
Pocztowy Rawicz 1. 

4. Do przemieszczenia "Kolejową 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. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Kolejową 
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 26 kwietnia 2023 r. do Urzędu Pocztowego Wrocław 68 ul. 
Małachowskiego 1-9, 50-000 Wrocław 68 z dopiskiem na 
kopercie: "Kolejowa Poczta Specjalna". 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. 

6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą 
Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Wrocław 68, zostaną 
opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "340-lecie 
traktu pocztowego Wrocław - Rawicz - Poznań - Toruń - 
Warszawa", następnie przekazane upoważnionej osobie w celu ich 
przewiezienia koleją i następnie dostarczenie do Urzędu 
Pocztowego Rawicz 1, który umieści na przesyłkach odcisk 
datownika dziennego oraz stempel informacyjny o 
treści: ''Przewieziono koleją na trasie Wrocław Główny - 
Rawicz". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone 
adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. 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 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
"Kolejowej Poczty Specjalnej" na wyznaczonej trasie. 

8. 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. 

9. Za prawidłową realizację "Kolejowej Poczty Specjalnej" 
odpowiadają: 
a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 

wyekspediowania przesyłek pocztowych: Region Sieci we 
Wrocławiu - Urząd Pocztowy Wrocław 68 oraz Region Sieci w 
Poznaniu - Urząd Pocztowy Rawicz 1. 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie, trasie: upoważniona osoba przewożąca przesyłki 
pociągiem, 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu "Kolejowej Poczty 
Specjalnej" Region Sieci we Wrocławiu Regionalny 
Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu oraz Region Sieci w 
Poznaniu. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 16 marca 2023 roku. 

 
źródło: Poczta Polska 

Regulamin "Kolejowej Poczty Specjalnej", organizowanej w dniu 27 
kwietnia 2023 roku z okazji: 340-lecia ustanowienia traktu 
pocztowego z Warszawy w kierunku Prus i Wrocławia przez Rawicz 

1. "Kolejowa Poczta Specjalna" - jest organizowana przez Pocztę 
Polską S.A. we współpracy ze współorganizatorami, na ich wniosek. 
W ramach organizacji "Kolejowej 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 Rawicz 1, zabezpieczony pakiet przesyłek 
pocztowych i korzystając ze środka transportu - pociągu, 
przemieszcza go do docelowej placówki pocztowej Poczty 
Polskiej S.A. 

c. Poczta Polska S.A. po przetransportowaniu 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. "Kolejowa Poczta 
Specjalna" są: 
a. Towarzystwo Przyjaciół Rawicza 
b. Koło Internetowe PZF (KI PZF), 
c. Klub Zainteresowań PZF "Olesnicoviana", 
d. Poczta Polska S.A.: 

i. Region Sieci w Poznaniu, Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Poznaniu, Urząd Pocztowy Rawicz 1, 

ii. Region Sieci we Wrocławiu, Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki we Wrocławiu, Urząd Pocztowy Wrocław 68. 

3. "Kolejowa Poczta Specjalna" zostanie zorganizowana w dniu 27 
kwietnia 2023 r. Przemieszczanie przesyłek nastąpi na obszarze 
obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu oraz Region Sieci we 
Wrocławiu na trasie: Urząd Pocztowy Rawicz 1 - Dworzec Kolejowy 
Rawicz - Dworzec Kolejowy Wrocław Główny - Urząd Pocztowy 
Wrocław 68. 

4. Do przemieszczenia "Kolejową 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. Przesyłki pocztowe przeznaczone do przemieszczenia "Kolejową 
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 26 kwietnia 2023 r. do Urzędu Pocztowego Rawicz 1, ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 63-900 Rawicz 1 z dopiskiem 
na kopercie: "Kolejowa Poczta Specjalna". 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. 

6. Przesyłki dopuszczone do przemieszczenia "Kolejową Pocztą 
Specjalną" w Urzędzie Pocztowym Rawicz 1, zostaną 
opatrzone datownikiem okolicznościowym z hasłem: "340-lecie 
trasy pocztowej Warszawa - Toruń - Poznań - Rawicz - Wrocław 
1683 - 2023 27 kwietnia", następnie przekazane upoważnionej 
osobie w celu ich przewiezienia koleją i następnie dostarczenie do 
Urzędu Pocztowego Wrocław 68, który umieści na przesyłkach 
odcisk datownika dziennego oraz stempel informacyjny o 
treści: "Przewieziono koleją na trasie Rawicz - Wrocław Gł.". 
Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. 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 
odpowiedzialność wobec Poczty Polskiej za należyte 
przemieszczenie pakietu z przesyłkami doręczanymi w ramach 
"Kolejowej Poczty Specjalnej" na wyznaczonej trasie. 

8. 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. 
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9. Za prawidłową realizację "Kolejowej Poczty Specjalnej" 
odpowiadają: 
a. w zakresie prawidłowego opracowania i terminowego 

wyekspediowania przesyłek pocztowych: Region Sieci w 
Poznaniu - Urząd Pocztowy Rawicz 1 oraz Region Sieci we 
Wrocławiu - Urząd Pocztowy Wrocław 68, 

b. w zakresie bezpiecznego, terminowego i prawidłowego 
przetransportowania przesyłek na wskazanej, w niniejszym 
regulaminie, trasie: upoważniona osoba przewożąca przesyłki 
pociągiem, 

c. w zakresie prawidłowego przebiegu "Kolejowej Poczty 
Specjalnej" Region Sieci w Poznaniu Regionalny Koordynator 
ds. Filatelistyki w Poznaniu oraz Region Sieci we Wrocławiu 
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu. 

10. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Współpracy 
Międzynarodowej i Filatelistyki w dniu 16 marca 2023 roku. 

 
źródło: Poczta Polska 

Kolejowa Poczta Specjalna z okazji 340-lecia traktu pocztowego z 
Warszawy w kierunku Prus i Wrocławia przez Rawicz 

27 kwietnia 2023 r. minie 340 lat, gdy król Polski Jan III Sobieski wydał 
dokument zobowiązując pocztmistrzów, aby poczta warszawska w 
kierunku Prus i Wrocławia "nie była przewożona na innej trasie niż przez 
Toruń, Poznań, Leszno, Nowe Bojanowo i Rawicz". 
Z tej okazji Poczta Polska SA wprowadzi do sprzedaży kartkę 
okolicznościową. Natomiast 27 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Pocztowym 
Rawicz 1 stosowany będzie stały datownik okolicznościowy związany 
tematycznie z tym wydarzeniem. W tym samym dniu odbędzie się 
przewóz przesyłek pocztą specjalną z Rawicza do Wrocławia i z 
Wrocławia do Rawicza. Przesyłki zostaną ostemplowane stemplem 
informacyjnym: "Przewieziono koleją na trasie Rawicz - Wrocław 
Główny" oraz "Przewieziono koleją na trasie Wrocław Główny - Rawicz". 
Nakładem prywatnym wydane będą trzy wzory znaczków emisji 
"MójZNACZEK": 
1. z kopią "Mapy Polski za panowania króla Jana Sobieskiego: wydanej 
w dwóchsetną rocznicę odsieczy Wiednia przez J. Szpetkowskiego", z 
naniesionym na mapie traktem poczty warszawskiej w kierunku Prus i 
Wrocławia przez Toruń, Poznań, Leszno, Nowe Bojanowo i Rawicz. Ze 
zwięzłym opisem traktów pocztowych przebiegających przez Rawicz od 
XVII w.; 
2. ze szkicem budynku Poczty Polskiej w Rawiczu; 
3. z kopią "Mapy Palatinatus Posnaniensis (pełna nazwa: Palatinatus 
Posnanensis In Maiori Polonia Primarii Nova Delineatio) - pierwszej w 
historii szczegółowej mapy województwa poznańskiego. Mapa autorstwa 
Jerzego Freudenhammera została wydana w 1645 w niderlandzkiej 
oficynie Joana Blaeua. Na mapie został naniesiony odcinek wielkopolski 
traktu poczty warszawskiej w kierunku Prus i Wrocławia przez Toruń, 
Poznań, Leszno, Nowe Bojanowo i Rawicz. 

 
Na ilustracjach prezentujemy wizualizację arkusza oraz wizualizację 
kartki pocztowej "340-lecie traktu pocztowego z Warszawy do 
Wrocławia", wydanej w Rawiczu. 
Kartka pocztowa może być opieczętowana okolicznościowym 
datownikiem "340-lecie traktu pocztowego z Warszawy do Wrocławia". 
Natomiast przesyłki poczty specjalnej z Rawicza do Wrocławia będą 
ostemplowane stemplem informacyjnym "Przewieziono koleją na trasie 
Rawicz - Wrocław Główny", a z Wrocławia do Rawicza ostemplowane 
stemplem informacyjnym "Przewieziono koleją na trasie Wrocław Główny 
- Rawicz". Zamówienia można składać w placówce pocztowej UP Rawicz 
1, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 9, 63-900 Rawicz. 

Tadeusz Pawłowski 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Łódź 

• Sanktuarium Św. Józefa - patrona diecezji włocławskiej, numer: 
3/Łódź, nakład: 750 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 20 
marca 2023 roku 

Kartka nr 3 dostępna w UP Łódź 4 i Sieradz 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi 
(telefon: 502 501 216, e-mail: pawel.krawczyk1@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• 340-lecie traktu pocztowego z Warszawy w kierunku Prus i 
Wrocławia przez Rawicz, numer: 7/Poznań, nakład: 400 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 24 marca 2023 roku 
Kartka nr 7 dostępna wraz z datownikiem okolicznościowym z 
hasłem: 340-lecie traktu pocztowego Warszawa-Toruń-Poznań-
Rawicz-Wrocław 1683-2023 27 kwietnia z datą stosowania 
27.04.2023 r. w Urzędzie Pocztowym Rawicz 1 przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 9, e-mail: up-rawicz-262462@poczta-
polska.pl, tel. 65-545-20-40. Ponadto kartka dostępna też w 
Urzędzie Pocztowym Poznań 2, Ul. Głogowska 17, w okienku 
filatelistycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-
polska.pl, tel. 885-951-557. 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 502 016 151, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Wrocław 

• Półfinał 61. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu 
Filatelistycznego "Dzieło i życie Wielkiego Toruńczyka - 
Mikołaja Kopernika" w Okręgu Wrocławskim PZF, numer: 
6/Wrocław, nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 3 
kwietnia 2023 roku 

• Mikołaj Kopernik 1473-1543, numer: 7/Wrocław, nakład: 300 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 3 kwietnia 2023 roku 

Kartki nr 6 i 7 dostępne w UP Wrocław 1 (71 3471981 lub 71 3471901 
up-wroclaw-275120@poczta-polska.pl). Ponadto kartka nr 6 dostępna w 
UP Oława 1, a kartka nr 7 w UP Zgorzelec 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
(telefon: 502 502 726, e-mail: joanna.rupnicka@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wydawnictwa 

Filatelista nr 3/2023 

Spis treści numeru marcowego: 
Kalejdoskop Filatelistyczny 

• Krzysztof Trawiński: W domowych progach 

• Jan Swadźba: Archimedes, Izaak Newton, Carl Friedrich Gauss 

• Andrzej Paluch: Tajemniczy znaczek (III) 

• Justyna Jeleniewska-Janusz, Valeryia Kazlouskaya: "Mikołaj 
Kopernik" z 1972 roku - ciekawostki z teczki emisyjnej 

Badania filatelistyczne 

• Jerzy Walocha: Znaczki z wzorcowych arkuszy PZG/PWPW w 
Warszawie 

• Roman Wikieł: kart historii poczty - UP Wałcz (II) 
Z życia Związku 

• Justyna Rutecka-Siadek: Spotkanie wigilijno-noworoczne 
filatelistów z Leszna 

• Marek Smoła: Specjalistyczna Wirtualna Wystawa Filatelistyczna 
"Jan Szczepanik - polski Edison - 150. rocznica urodzin - Tarnów 
2022" 

• Andzej Dudek: Opłatek u gostyńskich filatelistów 

• Lech Woźny: Koło Miejskie PZF w Lesznie wyróżnione tytułem 
"Zasłużony dla Miasta Leszna" 

• Adam Szuler: XII Spotkanie Opłatkowe Pocztowców i Filatelistów 
Opolszczyzny 

Aktualności 

• Rafał Wincewicz: Wystawa "Kawalerowie Orderu Virtuti Militari" w 
MPiT we Wrocławiu 

Recenzje 

• Jerzy Gibek: 70 lat Okręgu Wrocławskiego PZF 
Filokartystyka 

• Witold Mikołajczyk: Klasa widokówek okiem filokartysty, deltiologa, 
kartofila (V) 

Nowości 

• Marek Jedziniak: Nowości polskie 

• Artur Lisowski: Nowości zagraniczne 
Z żałobnej karty 

• Zbigniew Drost (1936 - 2023) 

• Kazimierz Rosiewicz (1941 - 2023) 

https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n83-n8348
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n83-n8348
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Święty Gabriel nr 153-154 

Spis treści numeru marzec-czerwiec 2023: 

• Św. Archanioł Gabriel - Patron pocztowców i filatelistów 

• Atrybuty Archanioła Gabriela 

• Marzanna Dąbrowska - in memoria 

• Papież Jan Paweł II na znakach pocztowych 

• Kanonizowani i beatyfikowani przez Jana Pawła II 

• Ks. Generał Stanisław Brzóska 

• Papież Benedykt XVI 

• Nowości polskie 

• Nowości zagraniczne 

• Wystawiennictwo Rodziny Danielewiczów 

• Międzynarodowa Nagroda "San Gabriele" 

• Nekrologi 

• Kronika Klubu "Święty Gabriel" 
Bogdan Michalak 

Tematyk nr 11 

Pierwszy w 2023 roku biuletyn Klubu Zainteresowań Tematyk (nr 11) 
został wysłany. Ponad stu członków otrzyma, tak jak zawsze, solidną 
porcję wiedzy, przekazaną przez siedmiu autorów artykułów. O czym tym 
razem? Zobaczcie w spisie treści. 

• Ryszard Prange: Co nas czeka w 2023 roku 

• zestawił Ryszard Prange: Kronika klubowa 

• Ryszard Prange: Australijskie telegramy ozdobne 

• Rüdiger Fritz, tłum. Ryszard Prange: Od dzieciństwa 
zafascynowany olimpizmem 

• Ryszard Prange: Eksponaty Mistrzów. Władca Pierścieni - eksponat 
Rüdigera Fritza (Niemcy) 

• Francisco Piniella, tłum. Ryszard Prange: Materiał powstały przy 
tworzeniu walorów 

• Ryszard Prange: Eksponaty jednokartowe - amerykańska 
ciekawostka 

• Mieczysław Rożek: Ostatnio kupiłem. Sport i góry 

• Ryszard Prange: Pierwsze znaczki okolicznościowe 

• Ludwik K. Malendowicz: Najdroższe w świecie polonicum - 
bożonarodzeniowy znaczek pocztowy RFN z roku 2016 

• Ludwik K. Malendowicz: Niewprowadzony do obiegu znaczek 
Południowej Afryki z 1987 r. poświęcony Biblii 

• Jacek Wierzbicki: Z 80 na 60 kart - transformacja eksponatu 

• Ryszard Prange: Poczta pneumatyczna w Paryżu 

• Ryszard Cieślak: Szukajcie, a znajdziecie 
Ryszard Prange 

   

Informacje różne 

Z frankaturą na święta 

Ogólnopolski Klub Zbieraczy Frankatur Mechanicznych "Frankotyp" im. 
Tadeusza Hampla z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych będzie 
stosował nakładkę na maszynę frankująca, przedstawiającą Jezusa w 
koronie cierniowej, wraz z Urbi Et Orbi Papieża Jana Pawła II 
wygłoszonym w Wielkanoc 1983r. 
Przewidziana jest również z tej okazji koperta okolicznościowa na której 
przedstawiono obraz Chrystus w koronie cierniowej autorstwa P. P. 
Rubensa namalowany około 1610 r. Wszystko co trzeba zrobić, to 
naszykować kartki z życzeniami lub zaadresowane koperty C6 z kartkami 
z życzeniami do Waszych bliskich w środku i nadesłać je na adres 
naszego klubu. Nadesłane kartki wkładane będą do koperty 
okolicznościowej i po ostemplowaniu ich frankaturą okolicznościową 
roześlemy je do Waszych bliskich na terenie całego kraju. Nadesłane 
gotowe koperty z życzeniami również po ostemplowaniu frankaturą 
zostaną rozesłane zgodnie z adresami do Waszych bliskich. Żeby 
uniknąć nachodzenia rysunku na kopercie na frankaturę, tak by 
frankatura była wyraźna, czytelna i wyglądała estetycznie, należy 
pozostawić niezadrukowany obszar długości 11 cm i wysokości 4 cm 
mierząc od prawego górnego narożnika. Każdy kto chce wysłać bliskim 
lub otrzymać świąteczną frankaturę może zamówić ją na zwykłej białej 

kopercie w cenie 4,80 zł/szt, lub na kopercie okolicznościowej w cenie 
6,80 zł/szt. Odbitki frankatury listem poleconym będą wykonywane tylko 
na białych kopertach w cenie 8,30 zł/szt. (brak miejsca na kopercie 
okolicznościowej na e-R-kę). Jest możliwość odesłania frankatur w liście 
zwrotnym, tak by nie narazić koperty z frankaturą na uszkodzenie w 
transporcie, wówczas proszę doliczyć do zamówienia 8,30 zł na zwrotny 
list polecony i kopertę. Porto frankatur zgodne z cennikiem poczty tylko 
w obrocie krajowym. Zamówienia które mają być wysłane na zagraniczne 
adresy tylko w kopertach zwrotnych, zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej 
(list priorytetowy nierejestrowany 8,30 zł, list polecony priorytetowy 19,20 
zł). Zrealizowane zostaną wszystkie zamówienia nadesłane do 
27.03.2023 r., korespondencję do ofrankowania proszę kierować na 
adres: 

Polski Związek Filatelistów 
Ogólnopolski Klub Zbieraczy 

Frankatur Mechanicznych 
"Frankotyp" 

skr. poczt. 325 
90-950 Łódź 1 

Należność za ofrankowanie korespondencji należy wpłacić na konto 
Okręgu Łódzkiego PZF z dopiskiem Klub Frankotyp, nr konta: PKO BP 
o/Łódź 45 1020 3352 0000 1502 0092 1791. Do przesyłki proszę 
dołączyć kopię dokonania wpłaty, ofrankowane zostaną wszystkie 
koperty nadesłane do 27.03.2023 r. Zamówienie można składać 
listownie, lub na mail blaszczyk26@interia.pl w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 27.03.2023. Ze względu na brak możliwości śledzenia 
wpłat na koncie bankowym Zarządu Okręgu Łódzkiego na bieżąco, poza 
wpłatą na konto koniecznie należy złożyć zamówienie listownie lub 
mailem. Wszystkie zamówienia i nadesłane przesyłki po tym terminie 
będą mogły być zrealizowane ale tylko pod warunkiem opłacenia 
kosztów przesyłki zwrotnej. 

 
Wszystkich zainteresowanych zbieraniem frankatur mechanicznych 
zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Członkowie klubu 
mogą również zamówić abonament frankatur z maszyny klubowej, więcej 
informacji na naszej stronie internetowej https://zgpzf.pl/frankotyp. 
Posiadamy zapas niektórych wcześniejszych frankatur, 
zainteresowanych nabyciem prosimy o kontakt listowny lub mailowy. 

Przewodniczący klubu Krzysztof Błaszczyk 

1923-2023 100-lecie sportu w Rawiczu, 1932-2022 90-lecie 
koszykówki w Rawiczu 

Zorganizowana działalność sportowa w Rawiczu ma długą i bogatą 
tradycję, sięga połowy XIX w. do czasów, gdy Rawicz był pod zaborem 
pruskim. 
Z całą pewnością najlepiej rozwiniętymi sportami wyczynowymi w 
naszym mieście, wzorem innych miast Cesarstwa Niemieckiego, były 
dyscypliny lekkoatletyczne, choć wówczas występowały pod nazwą 
sporty gimnastyczne. Nie przypadkowo w dniach 8-10 lipca 1905 r. 
Rawiczowi powierzono organizację 17. Okręgowego Festynu 
Gimnastycznego Okręgu II Śląskiego i Południowo-Poznańskiego. Do 
wybuchu I wojny światowej organizację tej rangi imprezę sportową 
władze powierzyły jedynie Rawiczowi z wielkopolskich miast pod 
zaborem pruskim. 
Należy wspomnieć, że po powrocie Rawicza do Odrodzonej Polski 17 
stycznia 1920 r., już tu działało Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", 
zarejestrowane w 1919 r. jeszcze pod zaborem pruskim pod numerem 
260 z własnym boiskiem obok Państwowego Gimnazjum. Pod 
patronatem Towarzystwa uprawiano gimnastykę i sport PW i WF, 
lekkoatletykę, gry sportowe, pływanie, piłkę nożną, kolarstwo i boks. 
Prawdopodobnie nie wszystkie rodzaje sportu były uprawiane od 
samego początku, ale takie dyscypliny istniały w ramach Towarzystwa 
Gimnastycznego od początku lat 30-tych. 



Biuletyn Filatelistyczny 

7 

Badając materiały archiwalne działacze sportowi uznali, że jako datę 
oficjalnych narodzin sportu wyczynowego po powrocie Rawicza do 
Odrodzonej Polski można przyjąć rok 1923. Wówczas to powstał Rawicki 
Klub Sportowy, który później został przekształcony w Kolejowy Klub 
Sportowy Rawicz. 
Prawie dziesięć lat później w sezonie sportowym 1932/1933 Klub 
Koszykówki w Rawiczu przystąpił do oficjalnych rozgrywek. 
Dwadzieścia lat temu, w 2003 r. w Rawiczu odbyły się obchody 80-lecia 
zorganizowanego sportu, nawiązując do początków w okresie 
międzywojennym. 
Dziesięć lat temu, 14 września 2013 r. z okazji 90-lecia zorganizowanej 
formy uprawiania sportu w Rawiczu, w Domu Kultury odbyła się 
uroczysta Gala Sportu. 
Tak więc utrwaliła się sprawa datacji początków sportu w Rawiczu i 
zgodnie z przyjętą tradycją, w tym roku przypada jubileusz 100-lecia 
zorganizowanej formy uprawiania sportu oraz minęło 90 lat od 
pierwszych rozgrywek w koszykówce. 
Aby nadać ciekawą oprawę jubileuszowi został wykonany medal 
okolicznościowy oraz walory filatelistyczne: kartka okolicznościowa, 
datownik ozdobny ze zmienną datą i znaczek personalizowany wydany 
na tę okoliczność. 

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

Tadeusz Pawłowski 

Madonny Gliwickie - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Gliwickie". Prezentuje ona 
witraż "Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie" z kościoła pw. 
Chrystusa Króla w Gliwicach. 

 
Witraż to wypełniająca otwór okienny kompozycja figuralna lub 
ornamentalna wykonana z barwnych szkieł połączonych ołowianymi 
ramkami w taki sposób, aby stawały się konturami rysunku. W kościele 
pw. Chrystusa króla w Gliwicach można oglądać witraże dwóch pracowni 
niemieckich: Franz Mayer, Hofkunstanstalt & Glasmalerel z Monachium 
oraz August Wagner z Berlina - Trepetow, znanej także pod nazwą Puhl 
& Wagner, Gottfried Helnersdorff. 

 

Słowa - Ave Maria Gratia Plena (Zdrowaś 
Mario, łaski pełna) są pozdrowieniem 
Anielskim. Po lewej stronie Maryi przyklęka 
Archanioł Gabriel, pozdrawiający ją prawą 
dłonią, w lewej trzymający trzy lilie, symbol 
czystości. Po prawej stronie widoczna jest 
gołębica z aureolą - znak Ducha Świętego. 
Maryja trzyma dłoń na otwartej księdze 
(jednym ze swoich atrybutów), gdyż wg 
tradycji anioł przyszedł doń, gdy modliła się 
psalmami. Witraż znajduje się w lewej nawie 
kościoła. 

Oprócz kartki pocztowej został wydany również MójZnaczek 
przedstawiający scenę Zwiastowania. Znaczek będzie kasowany 
datownikiem dziennym UP Gliwice 1. 
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. 

 

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

