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Promujemy kulturę techniczną transportu szynowego
W tym roku przypada kilka rocznic
dotyczących Transportu Szynowego:

Nowe Znaki Pocztowe:
2022.02.02.
Kleszczele
2. rocznica otwarcia Dworca
kolejowego w Czeremsze.
PKP Dworzec Kolejowy

50 rocznica utworzenia
Muzeum
Kolei
Wąskotorowej
w Wenecji. Muzeum powstało z
inicjatywy miłośników kolei wąskotorowej oraz
władz powiatowych 1 października 1972 r. Znajduje
się w odległości 8 km na południe od Żnina.
Kolej ta jest o prześwicie toru 600mm.

2022.03.23.
Gorlice 1
200. rocznica urodzin Ignacego
Łukasiewicza. Farmaceuta,
założyciel pierwszej na świecie
kopalni ropy naftowej, wynalazca
lampy naftowej w 1853 roku

100 lat Sochaczewskiej Kolei Wąskotorowej o
prześwicie toru 750mm. Otwarcie pierwszego
odcinka Sochaczew – Tułowice nastąpiło 18 września
1922 r.
200 rocznica
urodzin Ignacego
Łukasiewicza
(1822-1882) założyciela pierwszej na świecie
kopalni ropy naftowej i wynalazcy lampy naftowej.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 2022
Rokiem Ignacego Łukasiewicza. „Należy on do
zaszczytnego grona Polaków, których działalność
odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na rozwój naszej
Ojczyzny, jak również całego świata” – głosi uchwała.
8 marca wejdzie do obiegu znaczek z dwoma
przywieszkami. Emisji będzie towarzyszyć koperta
FDC.
155 rocznica
urodzin Stanisława
Reymonta
(1887-1925). Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury. W latach 1888–1893 znalazł zatrudnienie
na Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
Ciekawostki
Marian Rejewski (1905-1980), który w 1932 roku
złamał szyfr Enigmy, został patronem
nowego
dworca kolejowego w Bydgoszczy. Nastąpiło to w
dniu 2 lutego 2022 r. Jest to już 9 patron
polskich dworców kolejowych.

2022.02.01. do 2022.12.31.
Zabrze 1
100 lat miasta. 100 Zabrze
1922 2022. Teatr Nowy
(Szyb Kolejowy Kopalni Guido)
(datownik u góry
przy winiecie)

2022.03.08. do 2022.12.31.
Gorlice 1
Metodą frakcjonowanej destylacji
otrzymał naftę z ropy naftowej. 08.03.1822, Zaduszniki.
07.01.1882, Chorkówka. 200. rocznica urodzin Ignacego
Łukasiewicza

Okolicznościowe Kartki Pocztowe:
- 2. rocznica otwarcia Dworca kolejowego w
Czeremsze, 21.01.2022
- Powrót Tramwaju do Zgierza, 28.02.2022
- Nowoczesny Transport Kolejowy – Europejski Rok
Kolei 2021 – ELF II
- Nowoczesny Transport Kolejowy – Europejski Rok
Kolei 2021 – ED-161 (DART)
(skany na stronie 2)

Uprzejmie informuję, że IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy oraz 76. Ogólnopolskie Spotkanie, odbędzie się
2 kwietnia 2022 roku (sobota) w Sali Lustrzanej Stacji Muzeum (d. Muzeum Kolejnictwa). Spotkanie planowane
jest w godz. 10-14.
UWAGA! Nadal obowiązuje reżim sanitarny, musimy zachować odpowiednią odległość pomiędzy sobą,
przypominam o obowiązku noszenia maseczki. Zapewniamy na miejscu płyn do dezynfekcji oraz dla
zapominalskich maseczki. Stacja Muzeum wprowadziła limit osób do 50 (nie dotyczy zaszczepionych). Miejmy
nadzieję, że w kwietniu część obostrzeń zostanie zluzowanych, a nie wprowadzonych ponownie.
Serdecznie zapraszam do Warszawy.
p.o. prezesa Piotr Topolski

Mapka dojścia na miejsce spotkania

Z tym numerem wysyłamy nową deklarację członkowską w celu uzupełnienia danych osobowych oraz aneks do
listy adresowej członków OKZ PZF „Kolejnictwo”. Po wypełnieniu deklaracji prosimy o przesłanie jej na adres
p.o. prezesa Piotra Topolskiego:
PIOTR TOPOLSKI, ul. Garibaldiego 4 m.237, 04-078 Warszawa,
telefon 506-679-251

