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Znaczki 

Wyniki Plebiscytu na najładniejsze znaczki i kartki pocztowe 
wydane w 2016 roku 

Jak co roku w pierwszych miesiącach czytelnicy "Filatelisty" i "Katalogu 
Znaków Pocztowych" wybierali w głosowaniu najładniejsze znaczki i 
kartki pocztowe wydane przez Pocztę Polską w minionym roku. 
Bardzo cieszy większa niż w ubiegłym roku popularność plebiscytu - po 
usunięciu, zgodnie z regulaminem, głosów powtórzonych, ostatecznie 
zarejestrowano aż 560 głosów. 
Jako najładniejszą emisję znaczków wybrano serię Chmury, 
zaprojektowaną przez Panią Marzannę Dąbrowską, a najładniejszymi 
całostkami zostały Drogi wodne w Polsce, zaprojektowane przez Panią 
Agatę Tobolczyk. 
Szczegółowe wyniki przedstawiają tabele: 

Znaczki 

Pozycja 
Liczba 
głosów 

Procent Data i nazwa emisji 

1 101 18,04% 2016.06.15. Chmury 

2 54 9,64% 
2016.01.21. 250-lecie Mennicy 
Warszawskiej 

3 47 8,39% 
2016.07.08. Polska Reprezentacja 
Olimpijska Rio 2016 

4 45 8,04% 2016.12.30. Polski design 

5 39 6,96% 2016.05.20. Polski film animowany 

Całostki 

Pozycja 
Liczba 
głosów 

Procent Data i nazwa emisji 

1 131 23,39% 2016.07.29. Drogi wodne w Polsce 

2 103 18,39% 
2016.02.04. 150. rocznica urodzin 
Władysława Podkowińskiego 

3 77 13,75% 2016.11.11. Miasta - Okręty 

4 53 9,46% 
2016.07.30. Arboreta i ogrody 
botaniczne w Polsce 

5 27 4,82% 
2016.12.11. 150-lecie komunikacji 
tramwajowej na ziemiach polskich 

Gratulujemy projektantom najpiękniejszych emisji, szczególnie Pani 
Marzannie Dąbrowskiej, której znaczki wygrywają plebiscyt po raz 
dziewiąty. Do tej pory udało się to jeszcze tylko Panu Stefanowi 
Małeckiemu, którego prace również dziewięć razy wygrywały w 
plebiscytach. 
Wśród uczestników konkursu zostaną rozlosowane upominki 
filatelistyczne. Osoby nagrodzone będą powiadomione pocztą 
elektroniczną. 
Wszystkich natomiast gorąco zachęcam do udziału w kolejnym 
plebiscycie, na początku przyszłego roku oraz do zapoznania się z 
wynikami wcześniejszych głosowań. 

Marek Jedziniak 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2017.07.16. Lublin 1: 37. rocznica Lubelskiego Lipca, projekt: 
Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność 

• 2017.07.16. Solec Kujawski: Lato z Radiem, projekt: Waldemar 
Kawiński 

• 2017.07.22. Puck: Lato z Radiem w Pucku, projekt: Elżbieta 
Kaczyńska 

• 2017.07.23. Stegna: Lato z Radiem w Krynicy Morskiej, projekt: 
Elżbieta Kaczyńska 

• 2017.07.23. Żywiec 1: Bazylika Mniejsza p.w. św. Mikołaja w 
Rychwałdzie, projekt: Waldemar Janota 

• 2017.08.04. Wolin: XXIII Festiwal Słowian i Wikingów, projekt: 
Dariusz Janowski 

• 2017.08.05. Miastko 1: 400 lat Miastka 1617 2017, projekt: Edyta 
Konefał 

• 2017.08.06. Stegna: Lato z Radiem w Stegnie, projekt: Elżbieta 
Kaczyńska 

• 2017.08.16. Bolesławiec Śląski 5: 23. Bolesławieckie Święto 
Ceramiki, projekt: Joanna Rupnicka 

• 2017.08.18. Świnoujście 1: SailŚwinoujście, projekt: Dariusz 
Janowski 

 

 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Samolotowej Klebark Wielki - Olsztyn - 
Grunwald " organizowanej z okazji inscenizacji Bitwy pod 
Grunwaldem 1410 

1. Organizatorami "Poczty Samolotowej Klebark Wielki - Olsztyn - 
Grunwald " są: 

• Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej, 

• Muzeum Bitwy pod Grunwaldem 

• Fundacja Grunwald 

• Gmina Grunwald 

• Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Białymstoku. 

• RS Olsztyn 
2. "Poczta Samolotowa Klebark Wielki - Olsztyn - Grunwald " zostanie 

zorganizowana dnia 15.07.2017 roku. Przemieszczanie przesyłek 
nastąpi trasą Urząd Pocztowy Olsztyn 1 - Urząd Pocztowy 
Dąbrówno. 

3. Do przelotu "Pocztą Samolotową Klebark Wielki - Olsztyn - 
Grunwald " 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 przelotu "Pocztą Samolotową Klebark 
Wielki - Olsztyn- Grunwald ", po ich przygotowaniu, w tym 
prawidłowym zaadresowaniu i opłaceniu zgodnie z obowiązującymi 
cennikami należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w 
terminie do dnia 13.07.2017 na adres: Urząd Pocztowy Olsztyn 
1, ul. Seweryna Pieniężnego 21, 10-001 Olsztyn z dopiskiem na 
kopercie: "Poczta Samolotowa Klebark Wielki - Olsztyn - Grunwald 
". Przesyłki, które nadejdą po wskazanym terminie nie zostaną 
przyjęte do opracowania i zwrócone do nadawcy na jego koszt. 

5. Przesyłki dopuszczone do przelotu "Pocztą Samolotową Klebark 
Wielki - Olsztyn - Grunwald", w Urzędzie Pocztowym Olsztyn 1 
zostaną opatrzone datownikiem okolicznościowym i przekazane 
upoważnionej osobie do przewozu ich samochodem do Klebarka 
Wielkiego. Dalej z Klebarka Wielkiego samolotem przez Olsztyn, 
nad pl. Jana Pawła II do Grunwaldu. Z Grunwaldu do Urzędu 
Pocztowego Dąbrówno samochodem. Urząd ten odatuje każdą 
przesyłkę datownikiem dziennym oraz na przesyłce umieści 

https://www.kzp.pl/index.php?artykul=kat-zt-pleb
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stempel o treści: Przemieszczono na trasie UP Olsztyn 1 - UP 
Dąbrówno" 

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

7. Za prawidłową realizację "Poczty Samolotowej Klebark Wielki - 
Olsztyn - Grunwald" odpowiada Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Białymstoku. 

8. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 07.07.2017 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". 

 

Regulamin "Pieszej Powstańczej Poczty Specjalnej" z okazji 73. 
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 

1. Organizatorami "Pieszej Powstańczej Poczty Specjalnej" są: 

• Poczta Polska S.A., Region Sieci w Bydgoszczy 

• Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu (MHW) 

• Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy 

2. Piesza Powstańcza Poczta Specjalna zostanie zorganizowana w 
dniu 01.08.2017 r. Przeniesienie przesyłek nastąpi na dwóch 
trasach: 

• TRASA PIERWSZA: 
- Filia Urzędu Pocztowego Toruń 2, (ul. Rynek Nowomiejski 24, 87-
108 Toruń) - Barykada nr 1 MHW (ul. Strumykowa) - Urząd 
Pocztowy Toruń 1 (ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń) 

• TRASA DRUGA: 
- Urząd Pocztowy Toruń 1 (ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 
Toruń) - Barykada nr 2 MHW (Plac Rapackiego) - Filia Urzędu 
Pocztowego Toruń 2 ( ul. Rynek Nowomiejski 24, 87-108 Toruń) 

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

4. Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pieszą Powstańczą 
Pocztą Specjalną" w zależności od wyboru trasy po ich 
przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu 
zgodnie z obowiązującym cennikiem należy przesłać/przekazać w 
zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26.07.2017 r. na adres: 

• FUP Toruń 2 (ul. Rynek Nowomiejski 24, 87-108 Toruń) - 
TRASA PIERWSZA 

• UP Toruń 1 (ul. Rynek Staromiejski 15, 87-100 Toruń) - TRASA 
DRUGA 

z dopiskiem na kopercie: "Piesza Powstańcza Poczta Specjalna" 
Przesyłki, które zostaną przesłane/przekazane do FUP Toruń 2 lub 
UP Toruń 1 po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte do 
opracowania (przesyłki, które nadejdą w przesyłce pocztowej 
zostaną zwrócone do nadawcy na jego koszt). 

5. Przesyłki dopuszczone do przeniesienia "Pieszą Powstańczą 
Pocztą Specjalną" zostaną przez pracownika Poczty Polskiej 
ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym placówki nadawczej 
oraz odpowiednio na Barykadzie stempelkiem dodatkowym 
Barykada nr 1 lub nr 2, a po ich dostarczeniu do placówki odbiorczej, 
stempelkiem Poczta Polowa MHW Toruń i datownikiem 
eksploatacyjnym dziennym placówki odbiorczej. Następnie 
przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami pocztowymi. 

6. Za prawidłową realizację przeniesienia przesyłek "Pieszą 
Powstańczą Pocztą Specjalną" odpowiada Regionalny Koordynator 
ds. Filatelistyki w Bydgoszczy. 

7. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 10 lipca 2017 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". 

Regulamin Wozowej Poczty Specjalnej z okazji 200-lecia powołania 
Stadniny Koni w Janowie Podlaskim 

1. Organizatorami "Wozowej Poczty Specjalnej" są: 

• Region Sieci w Lublinie 

• Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Warszawie i Lublinie. 

• Stadnina Koni w Janowie Podlaskim 
2. Wozowa Poczta Specjalna z okazji obchodów 200-lecia utworzenia 

Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, zostanie zorganizowana w 
dniu 13 sierpnia 2017 r. Przewóz przesyłek nastąpi na trasie: 
Stoisko Poczty Polskiej Stadnina Koni w Janowie Podlaskim - Urząd 
Pocztowy Janów Podlaski Bryką Pocztową z 1845r. przez 
Pocztyliona. 

3. Do przewiezienia Wozową Pocztą Specjalną zostaną dopuszczone 
listy oraz kartki pocztowe, priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i 
zagraniczne, nie rejestrowane* i polecone opłacone zgodnie z 
obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym 
i zagranicznym. 

4. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Wozową Pocztą 
Specjalną" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem 
należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do 
dnia 09.08.2017 r. na adres: Urząd Pocztowy Janów Podlaski, ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 21-505 Janów Podlaski z 
dopiskiem na kopercie: "Wozowa Poczta Specjalna". Przesyłki 
przeznaczone do przewiezienia "Wozową Pocztą Specjalną" będą 
również przyjmowane w dniach 11-13.08.2017 r. na stoisku 
pocztowym zorganizowanym w Stadninie Koni w Janowie 
Podlaskim i Hotelu Zamek Biskupim w Janowie Podlaskim w trakcie 
uroczystości. 

5. Przesyłki dopuszczone do przewiezienia "Wozową Pocztą 
Specjalną" zostaną w Urzędzie Pocztowym Janów Podlaski 
ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem: "200-lecie 
Stadniny Koni w Janowie". 

6. Przesyłki przygotowane do przewiezienia "Wozową Pocztą 
Specjalną" Urząd Pocztowy Janów Podlaski przekaże 
upoważnionej osobie w celu przewiezienia na wyznaczonej trasie 
poczty specjalnej (Pocztylion w stroju z 1854 roku). 

7. Po przewiezieniu "Wozową Pocztą Specjalną" przesyłki zostaną 
przekazane przez upoważnioną osobę do Urzędu Pocztowego 
Janów Podlaski, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem 
dziennym oraz dodatkowym stemplem "Przewieziono Bryką 
Pocztową na trasie Stadnina Koni Janów Podlaski - UP Janów 
Podlaski". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone 
adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami pocztowymi. 

8. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Wozową Pocztą 
Specjalną" odpowiada Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Warszawie i Lublinie i Region Sieci Lublin. 

9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 07.07.2017 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" 

Regulamin "Poczty Szybowcowej" organizowanej w dniu 08.09.2017 
r. z okazji 65 lat Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie 

1. Organizatorami "Poczty Szybowcowej" są: Polski Związek 
Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Polskie Stowarzyszenie 
Motoszybowcowe, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy 
Leszno 1. 

2. "Poczta Szybowcowa" zostanie zorganizowana w dniu 08 września 
2017 r. z okazji 65-lecia Koła PZF w Lesznie. Start szybowca 
nastąpi z płyty lotniska w Lesznie. Przewóz przesyłek nastąpi 
szybowcem na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w 
Poznaniu. 

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

4. Wydane z tej okazji: 
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• kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku 
opłaty pocztowej - dwa rodzaje: 

• 65 lat Koła PZF w Lesznie, 

• 60-lecie 1-go ZJAZDU FILATELISTÓW ZBIERACZY 
ZNACZKÓW O MOTYWACH RELIGIJNYCH, 

można nabyć w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 pod adresem: 
ul. Słowiańska 26, 64-100 Leszno 1, e-mail: up-leszno-
249614@poczta-polska.pl 
Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie 
gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku 
Pocztowego nr 20132025500300065000007208. 

Pozostałe niżej wymienione walory można zamawiać do 25 
sierpnia 2017 r. lub do wyczerpania nakładu w Kole Miejskim PZF 
w Lesznie. Szczegóły zamówienia można uzyskać pod adresem e-
mail: lech.wozny@interia.eu, osoba do kontaktu Tadeusz 
Posikata, tel. 698839980 

• "Mój ZNACZEK" - z wizerunkiem Romualda Biernackiego, 
wieloletniego członka Koła PZF w Lesznie, projektanta 
znaków pocztowych, zasłużonego działacza Klubu św. 
Gabriela, 

• "Mój ZNACZEK" - z wizerunkiem Matki Boskiej Pocieszenia 
znajdującym się w Sanktuarium w Górce Duchownej, 

• Specjalne karnety okolicznościowe zawierające 2 kartki 
okolicznościowe oraz 2 szt. "MojegoZNACZKA". 

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Szybowcową" po ich 
przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu 
zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w 
zamkniętej kopercie w terminie do dnia 07 września 2017 roku na 
adres: Urząd Pocztowy Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 
Leszno 1 z dopiskiem na kopercie "Poczta Szybowcowa". 

6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Szybowcową" będą 
również przyjmowane w dniu 08 września 2017 r. na stoisku 
okolicznościowym zorganizowanym na terenie Lotniska w 
Lesznie. 

7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Szybowcową" 
zostaną oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane 
datownikiem okolicznościowym z hasłem "65 LAT KOŁA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU FILATELISTÓW W LESZNIE". 

8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Szybowcową" po ich 
opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 zostaną 
przewiezione na Stoisko okolicznościowe. 

9. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Szybowcową" 
pracownicy Urzędu Pocztowego Leszno 1 obsługujący stoisko 
okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - członkowi załogi 
szybowca celem przewiezienia ich "Pocztą Szybowcową". 

10. Po przewiezieniu "Pocztą Szybowcową" przesyłki zostaną 
przekazane przez upoważnionego członka załogi szybowca - 
upoważnionej osobie celem ich przewiezienia i przekazania 
pracownikom Urzędu Pocztowego znajdującego się najbliżej 
miejsca lądowania, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem 
eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: 
PRZEWIEZIONO MOTOSZYBOWCEM SP-0024 OGAR, "pilot: 
Waldemar Ratajczak, c.o. pilot ks. Piotr Tomaszewski" 
Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą 
Szybowcową" odpowiada: Polski Związek Filatelistów Koło Miejskie 
w Lesznie, Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe, Biuro 
Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, 
Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Leszno 1. 

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 07 lipca 2017 r. 

* 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 zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z 
zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej". 

Regulamin "Poczty Rowerowej" organizowanej w dniu 30.09.2017 r. 
z okazji 80-lecia Technikum Energetycznego im. Henryka 
Zygalskiego w Poznaniu 

1. Organizatorami "Poczty Rowerowej" są: 

• Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół 
Elektrycznych nr 1 w Poznaniu, 

• Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego w 
Poznaniu 

• Klub Turystyki Rowerowej "Warcianie" Koła PTTK OŻ Śrem 
O/HCP Poznań, 

• Polski Związek Filatelistów Okręg Wielkopolski, 

• Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Poznaniu, 

• Region Sieci w Poznaniu. 
2. "Poczta Rowerowa" zostanie zorganizowana w dniu 30 września 

2017 r. z okazji 80-lecia Technikum Energetycznego im. 
Henryka Zygalskiego w Poznaniu. Przewóz przesyłek nastąpi 
rowerami na trasie: stoisko okolicznościowe zorganizowane przez 
Urząd Pocztowy Poznań 37 na terenie Technikum Energetycznego 
im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 163 - 
ulicami Poznania przy, których mieściły się siedziby Technikum 
Energetycznego, tj; ul. J. H. Dąbrowskiego, ul. Feliksa 
Nowowiejskiego, Pl. Marii Curie Skłodowskiej - dalej do Urzędu 
Pocztowego Poznań 2. Przewiezienie przesyłek nastąpi na 
obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu. 

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

4. Wydane z tej okazji: 

• kartki okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku 
opłaty pocztowej, 

można nabyć w Urzędzie Pocztowym Poznań 37 pod adresem: ul. 
Szpitalna 2, 60-580 Poznań 37, e-mail: up-poznan-
260523@poczta-polska.pl 
Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie 
gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku 
Pocztowego nr 93132025500290064500007478. 

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Rowerową" po ich 
przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu 
zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w 
zamkniętej kopercie w terminie do dnia 29 września 2017 roku na 
adres: Urząd Pocztowy Poznań 37, ul. Szpitalna 2, 60-580 
Poznań 37 z dopiskiem na kopercie "Poczta Rowerowa". 

6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Rowerową" będą 
również przyjmowane w dniu 30 września 2017 r. na stoisku 
okolicznościowym zorganizowanym na terenie Technikum 
Energetycznego im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu. 

7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Rowerową" zostaną 
ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem "80 lat 
Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego". 

8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Rowerową" po ich 
opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Poznań 37 zostaną 
przewiezione na Stoisko okolicznościowe. 

9. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Rowerową" 
pracownicy Urzędu Pocztowego Poznań 37 obsługujący stoisko 
okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - celem 
przewiezienia ich "Pocztą Rowerową ". 

10. Po przewiezieniu "Pocztą Rowerową" przesyłki zostaną przekazane 
upoważnionemu pracownikowi Urzędu Pocztowego Poznań 2 gdzie 
zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz 
stemplem informacyjnym o treści: "POCZTA ROWEROWA 
przewieziono ulicami Poznania z okazji 80-lecia TECHNIKUM 
ENERGETYCZNEGO im. Henryka Zygalskiego" Następnie 
przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

11. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą 
Rowerową" odpowiada: Klub Turystyki Rowerowej "Warcianie" Koła 
PTTK OŻ Śrem O/HCP Poznań, Biuro Filatelistyki Regionalny 
Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, 
Urząd Pocztowy Poznań 37. 

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 07 lipca 2017 r. 

* 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 zadeklarowaną wartością, za ubytek lub uszkodzenie przesyłki z 
zadeklarowaną wartością, przesyłki poleconej, paczki pocztowej". 

 
źródło: Poczta Polska 
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Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Białystok 

• 25 lat Diecezji Ełckiej, numer: 1/Białystok, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 10 lipca 2017 roku 

• 25 lat Diecezji Ełckiej, numer: 2/Białystok, nakład: 200 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 10 lipca 2017 roku 

• 140. rocznica objawień Matki Bożej. Gietrzwałd, numer: 
3/Białystok, nakład: 1000 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
14 lipca 2017 roku 

Kartki nr 1 i 2 dostępne w UP Ełk, UP Olsztyn 1 i UP Białystok 1, kartki 
nr 3 - w UP Gietrzwałd, UP Olsztyn 1 i UP Białystok 1. Stosowane będą 
również stemple dodatkowe. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Białymstoku (telefon: 85 662 33 59, e-mail: 
barbara.strzyminska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• Lubelski Lipiec 1980, numer: 19/Lublin (kartka dwustronna), 
nakład: 1250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 12 lipca 2017 
roku 

Kartka nr 19 dostępna w UP Lublin 1, UP Kielce 1. 
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 - Poznań 

• Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego 80 lat 
Tradycji, numer: 24/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 500 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 30 sierpnia 2017 roku 

• 65 lat Koła Polskiego Związku Filatelistów w Lesznie, numer: 
25/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 20 lipca 2017 roku 

• 60 lecie Pierwszego Zjazdu Filatelistów Zbieraczy Znaczków o 
Motywach Religijnych, numer: 26/Poznań (kartka dwustronna), 
nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 20 lipca 2017 
roku 

Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 61 869 70 62, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Wyprzedaż kartek z Regionu Poznań 

Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu informuje, że 
aktualnie dostępne są w sprzedaży kartki okolicznościowe z 2017 roku: 

• Polski Związek Filatelistów 60 lat Koła Gostyń im. Wacława 
Boratyńskiego, numer: 5/Poznań, 

• 90 lat Polskiego Związku Gołębi Pocztowych w Wągrowcu, numer: 
6/Poznań, 

• 470. rocznica nadania Lesznu praw miejskich, numer: 1/Poznań 
(koperta), 

• 470. rocznica nadania Lesznu praw miejskich, numer: 7/Poznań 
(kartka dwustronna), 

• Uroczystość Ogłoszenia Nadania Statusu Pomnika Historii 
Kościołowi w Klępsku pw. Nawiedzenia NMP, numer: 11/Poznań, 

• 55. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny "Górny Śląsk 
- to nie tylko przemysł" Półfinał 15.05.2017 r. Mediateka w 
Kargowej, numer: 12/Poznań, 

• X rocznica ustanowienia św. Rocha Patronem Niebieskim Miasta 
Mikstat, numer: 13/Poznań, 

• 75 rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionych wychowanków 
salezjańskich z Poznania, numer: 15/Poznań, 

• 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie, numer: 16/Poznań, 

• Rocznica uchwalenia nazwy Ronda Władysława Nawrockiego w 
Krotoszynie, numer: 17/Poznań, 

• 600-lecie prymasostwa w Polsce, numer: 18/Poznań, 

• Obchody święta miasta Nowa Sól, numer: 20/Poznań (kartka 
dwustronna), 

• 160 lat Ochotniczej Straży Pożarnej Wronki 2017, numer: 
21/Poznań. 

W przypadku zainteresowania zakupem wybranych kartek proszę o 
wykonanie zamówienia w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, ul. 
Głogowska 17, 60-940 Poznań 2 pod adresem e-mail: up-poznan-
260323@poczta-polska.pl , wraz z jednoczesnym wykonaniem 
przelewu na konto w Banku Pocztowym 
10132025500290064500007323. W przelewie proszę podać nr telefonu 
do kontaktu, adres wysyłki oraz wskazać, za które kartki jest dokonana 
wpłata. 

Uwaga: Ze względu na fakt, że niektóre kartki pozostały w niewielkim 
nakładzie możliwa realizacja zamówienia jedynie do wyczerpania 
nakładów/zapasów. Realizacja wg kolejności wpływu wpłaty za 
zamówienie. W przypadku dokonania wpłaty na kartki, które już nie są 
dostępne będziemy się z Państwem kontaktować celem domówienia 
szczegółów wysyłki. 

Anna Plewa-Śróda 

Informacje różne 

Postcrossing Meeting Wrocław 2017 

Postcrossing Meeting Wrocław 2017 odbędzie się 14 lipca. 
Przygotowano wiele atrakcji. 
Poniżej program imprezy. 

 
Joanna Rupnicka 

Wydawnictwa 

Filatelista Kaliski nr 1-
2/2017 

Spis treści numeru 1-2: 

• "Polska będzie wielka 
albo jej nie będzie 
wcale" Józef Piłsudski 
w 150.rocznicę 
urodzin 

• Stara i nowa droga 
toruńska traktem 
pocztowym 

• Polski Związek 
Filatelistów przed 
reorganizacją - temat 
ciągle aktualny 

• Urząd Pocztowy 
Kalisz 1 

• Stemple 
propagandowe 
stosowane w Kaliszu 
1940-1950 

• Filatelistyka tematyczna … żyje i rozwija się 

• 60 lat Koła Miejskiego PZF im. Antoniego Serbeńskiego w 
Ostrzeszowie 

• Kaliszanin w Kamerunie: 2017 - Kaliski Rok Stefana Rogozińskiego 

• Sześćdziesięciolecie Klubu "Święty Gabriel" 

• Wystawa Filatelistyczna "Rzeszów 2017" 

• Recenzja: Święty Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 

• Wydawnictwa pocztowe w Okręgu Kaliskim 

• Niekatalogowana usterka znaczka Fi 164 

• Zmiana taryfy Poczty Polskiej S.A. 
Jerzy Bielawski 
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