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Znaczki 

Mistrz Kamil Stoch 

14 kwietnia 2018 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy o wartości 
3,70 zł, na którym przedstawiono wizerunek Kamila Stocha, a w tle 
sylwetkę skoczka narciarskiego podczas lotu. 

 
 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Studio Konart, Ewa Bilan-Stoch 
liczba znaczków: 1 
wartość: 3,70 zł 
nakład: 1.000.000 szt. 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 100 znaczków (10x10) 
data obiegu: 14 kwietnia 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

19 kwietnia do obiegu wejdzie kartka „75. rocznica Powstania w Getcie 
Warszawskim”. Szczegóły w następnym numerze. 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2018.04.13. Poznań 2: Sakralia 2018, projekt: Maciej Brzostowicz 

• 2018.04.14. Poznań 2: I Archidiecezjalny Kongres Parafialnych 
Rad Duszpasterskich, projekt: Maciej Brzostowicz 

• 2018.04.15. Poznań 9: Wielkopolskie Forum Pamięci Stulecie 
Odzyskania Niepodległości. Jak upamiętniać i edukować? s.t., 
projekt: Sławomir Tomków 

• 2018.04.23. Koszalin 1: 78. rocznica zbrodni katyńskiej OKM 1940, 
projekt: Mariusz Król 

• 2018.04.28. Sochaczew 1: 100 lat święceń kapłańskich św. o. 
Maksymiliana, projekt: Barbara Strzymińska-Zdanewicz 

• 2018.05.05. Mysłowice 1: Biała Gruba, projekt: Barbara Maroń 

 

 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2018.04.13. do 2018.12.31. Bielsko-Biała 1: Filatelistyka moje 
hobby, projekt: Łukasz Kuś 

• od 2018.04.16. do 2018.12.31. Częstochowa 17: 460 lat Poczty 
Polskiej, projekt: Maciej Wroński 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Dyliżansowej" organizowanej w dniu 29.04.2018 
z okazji 335 Lat Poczty w Lesznie 

1. Organizatorami "Poczty dyliżansowej" są: Polski Związek 
Filatelistów Koło Miejskie w Lesznie, Urząd Miasta Leszna, Muzeum 
Okręgowe w Lesznie, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy 
Leszno 1. 

2. "Poczta Dyliżansowa" zostanie zorganizowana w dniu 29 kwietnia 
2018 r. w 335 rocznicę ustanowienia przez Króla Jana III 
Sobieskiego poczty w Lesznie. Trasa Poczty Dyliżansowej będzie 
przebiegała ulicami miasta Leszna. Start nastąpi z przed siedziby 
dawnej poczty przy ulicy Bolesława Chrobrego do parku Teatru 
Miejskiego w Lesznie przy ulicy Gabriela Narutowicza dalej do 
Urzędu Pocztowego Leszno 2. 

3. Do przewozu "Pocztą Dyliżansową" 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 (dwa wzory: jeden wzór z 
wizerunkiem króla Jana III Sobieskiego, drugi wzór z wizerunkiem 
dawnej siedziby poczty w Lesznie) 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. 
Do wyczerpania nakładu można zamawiać MójZnaczek w Kole 
Miejskim PZF w Lesznie. Szczegóły zamówienia można uzyskać 
pod adresem: Polski Związek Filatelistów Koło Leszno, skr. poczt. 
7, 64-103 Leszno 3, e-mail: lech.wozny@interia.eu. Osoba do 
kontaktu Andrzej Kujawski, tel. 508893079. 

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Dyliżansową" po ich 
przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu 
zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/przekazać w 
zamkniętej kopercie w terminie do dnia 28 kwietnia 2018 roku na 
adres: Urząd Pocztowy Leszno 1, ul. Słowiańska 26, 64-100 
Leszno 1 z dopiskiem na kopercie "Poczta Dyliżansowa". 

6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Dyliżansową" będą 
również przyjmowane w dniu 29 kwietnia 2018r. na stoisku 
okolicznościowym zorganizowanym przy ulicy Bolesława 
Chrobrego 14 w Lesznie. 

7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Dyliżansową" zostaną 
oznaczone kolejnym numerem oraz ostemplowane datownikiem 
okolicznościowym z hasłem "335 Lat Poczty w Lesznie ". 

8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Dyliżansową" po ich 
opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Leszno 1 zostaną 
przewiezione na Stoisko okolicznościowe. 
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9. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Dyliżansową" 
pracownicy Urzędu Pocztowego Leszno 1 obsługujący stoisko 
okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - członkowi załogi 
dyliżansu celem przewiezienia ich "Pocztą Dyliżansową" na 
wyznaczonej trasie. 

10. Po przewiezieniu "Pocztą Dyliżansową" przesyłki zostaną 
przekazane przez upoważnionego członka załogi dyliżansu - 
upoważnionemu pracownikowi w Urzędzie Pocztowym Leszno 2 
gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz 
stemplem informacyjnym o treści: "Przewieziono Pocztą 
Dyliżansową". Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone 
adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 09 kwietnia 2018 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 

Regulamin "Poczty konnej" organizowanej w dniu 26.05.2018 r. z 
okazji 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej 

1. Organizatorami "Poczty konnej" są: 
1. Gmina Mosina, 
2. Powozownia RADI Rogalinek, 
3. Mosiński Ośrodek Kultury, 
4. Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 

Poznaniu, 
5. Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Mosina. 

2. "Poczta konna" zostanie zorganizowana w dniu 26 maja 2018 r. z 
okazji 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. 
Przewóz przesyłek nastąpi na trasie: stoisko okolicznościowe 
zorganizowane przez Urząd Pocztowy Mosina na Rynku w Mosinie 
- ulicami Mosiny w kierunku Puszczykowa przez ul. 
Rzeczypospolitej Mosińskiej - dalej do Urzędu Pocztowego w 
Puszczykowie przy ul. Magazynowej 2. Przewiezienie przesyłek 
nastąpi na obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu. 

3. Do przewozu "Pocztą konną" 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, 

• koperty okolicznościowe pocztowe bez nadrukowanego znaku 
opłaty pocztowej, 

• okolicznościowe nalepki R do nadania listów poleconych, 
można nabyć w Urzędzie Pocztowym Mosina pod adresem: ul. 
Kolejowa 1, 62-050 Mosina, e-mail: up-mosina-254842@poczta-
polska.pl. 
Zapłaty za zamówione kartki/ koperty należy dokonać w formie 
gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku 
Pocztowego nr 63132025500290064600007258. 
Do wyczerpania nakładu można zamawiać MójZnaczek (170. 
Rocznica proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej) w Sklepiku 
Eleganta w Mosinie. Szczegóły zamówienia można uzyskać pod 
adresem: Gminne Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3, 
62-050 Mosina, e-mail: gci@mosina.pl, tel. 618192746. 

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą konną" po ich 
przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu 
zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w 
zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26 maja 2018 roku na 
adres: Urząd Pocztowy Mosina, ul. Kolejowa 1, 62-500 Mosina 
z dopiskiem na kopercie "Poczta konna". 

W korespondencji proszę podać informację, którym datownikiem 
przesyłki mają być ostemplowane (dwa do wyboru). Do przewozu 
"Pocztą konną" mogą być dopuszczone tylko przesyłki 
ostemplowane datą 26.05.2018 r. (w przypadku datownika ze 
zmienną datą stosowania). 

6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą konną" będą również 
przyjmowane w dniu 26 maja 2017 r. na stoisku 
okolicznościowym zorganizowanym na Rynku w Mosinie. 

7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą konną" zostaną 
ostemplowane datownikiem (dwa do wyboru): 

• okolicznościowym z datą stosowania 26.05.2018 r. z hasłem 
"170 lat Rzeczypospolitej mosińskiej 1848 - 2018", 

• ozdobnym ze zmienną datą stosowania z datą 26.05.2018 r. z 
hasłem "170 lat Rzeczypospolitej mosińskiej 1848 - 2018". 

8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą konną" po ich 
opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Mosina zostaną przewiezione 
na stoisko okolicznościowe. 

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

10. Po przewiezieniu "Pocztą konną" przesyłki zostaną przekazane 
upoważnionemu pracownikowi Urzędu Pocztowego Puszczykowo 
gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz 
stemplem okolicznościowym o treści: "POCZTA konna z okazji 
170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej" 
Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone adresatom 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą 
konną" odpowiada: Gmina Mosina, Powozownia RADI Rogalinek, 
Mosiński Ośrodek Kultury, Region Sieci w Poznaniu, Urząd 
Pocztowy Mosina, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Poznaniu. 

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 09 kwietnia 2018 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 

Erki okolicznościowe 

• od 2018.04.09. Olsztyn 1 (10-001): 665 lat Olsztyna 1353-2018, 
nakład: 200 szt. 

 
źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Łódź 

• Wystawa Poczt Harcerskich 19.04.2018., numer: 1/Łódź (kartka 
dwustronna), nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 13 
kwietnia 2018 roku 

• Święto Hufca ZHP Łódź - Polesie 2018, numer: 2/Łódź (kartka 
dwustronna), nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 13 
kwietnia 2018 roku 

Kartki nr 1 i 2 dostępne w UP Łódź 4. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Łodzi 
(telefon: 502 501 216, e-mail: michal.jaborski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• Sakralia 2018, numer: 11/Poznań, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 13 kwietnia 2018 roku 

Kartka nr 11 w cenie 1,05 zł wraz z dwoma datownikami 
okolicznościowymi dostępna podczas Targów Sakralia i 
Archidiecezjalnego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich na 
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terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 13-
14.04.2018 r. oraz w Urzędzie Pocztowym Poznań 2, Ul. Głogowska 17, 
w okienku filatelistycznym w dni robocze w godzinach: 07:00 do 22:00, 
e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-
557. 

• Wielkopolskie Forum Pamięci, numer: 13/Poznań, nakład: 200 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 15 kwietnia 2018 roku 

Kartka nr 13 w cenie 1,05 zł wraz z datownikiem okolicznościowym 
dostępna na stoisku okolicznościowym podczas Wielkopolskiego Forum 
Pamięci Stulecie Odzyskania Niepodległości. Jak upamiętniać i 
edukować? w Bazarze Poznańskim, Sala Biała, ul. Paderewskiego 7 w 
Poznaniu (wejście od al. Marcinkowskiego) oraz w Urzędzie Pocztowym 
Poznań 9, ul. Porucznika Janiny Lewandowskiej 26. Godziny otwarcia 
UP: dni robocze: 08:00-20:00, soboty: 08:00-14:00, e-mail: up-poznan-
260385@poczta-polska.pl , tel. 885-900-607. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 61 869 70 62, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Rzeszów 

• 100-lecie praw wyborczych kobiet, numer: 24/Rzeszów (kartka 
dwustronna), nakład: 1200 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 
13 kwietnia 2018 roku 

100 sztuk kartki nr 24 dostępne w UP Rzeszów 1, 70 sztuk - Przemyśl 1. 

• Zapora w Rożnowie C.O.P., numer: 25/Rzeszów, nakład: 300 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 13 kwietnia 2018 roku 

• Wiosna 1936 w Zaleszczykach, numer: 26/Rzeszów, nakład: 300 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 17 kwietnia 2018 roku 

Kartki nr 25 i 26 dostępne w UP Przemyśl 1, Rzeszów 1,Kraków 1. 

• Most kolejowy w Toruniu, numer: 27/Rzeszów, nakład: 300 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 20 kwietnia 2018 roku 

Kartka nr 27 dostępna w UP Przemyśl 1, Rzeszów 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Rzeszowie 
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: bartlomiej.kierzkowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin 

• Katyń 1940, numer: 4/Szczecin, nakład: 350 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 23 kwietnia 2018 roku 

Kartka nr 4 dostępna w UP Szczecin 1, Koszalin 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Szczecinie 
(telefon: 91 440 11 89, e-mail: dariusz.janowski@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Wrocław 

• 150 lat kolei w Oleśnicy, numer: 5/Wrocław, nakład: 300 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 2 maja 2018 roku 

• 72. Spotkanie OKZ PZF "Kolejnictwo" im. Ernesta 
Malinowskiego, numer: 6/Wrocław, nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 2 maja 2018 roku 

• XX Jubileuszowa Wrocławska Krajowa Wystawa 
Kolekcjonerska, numer: 7/Wrocław, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 2 maja 2018 roku 

• XX Jubileuszowa Wrocławska Krajowa Wystawa 
Kolekcjonerska, numer: 8/Wrocław, nakład: 200 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 2 maja 2018 roku 

Kartki nr 5-8 będzie można kupić w cenie 1,05 zł w sklepie 
filatelistycznym w UP Wrocław 1 (71 3471981, wroclaw01.up@poczta-
polska.pl), ponadto kartki nr 5 i 6 będą dostępne w UP Wrocław 68 i w 
UP Oleśnica Śląska 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki we Wrocławiu 
(telefon: 71 347 29 18, e-mail: joanna.rupnicka@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Wielkanoc na znakach pocztowych 

 

Młodzi filateliści ze Szkoły Podstawowej w Mikstacie pod opieką 
Bernardy Zaremby podjęli inicjatywę zorganizowania wystawy znaków 
pocztowych o Wielkanocy. Celem jej było ukazanie, że znaczek 
pocztowy to nie tylko forma uiszczenia opłaty za przesyłkę, ale również 
źródło tradycji oraz wiedzy religijnej i historycznej. 
Okazją do przygotowania wystawy filatelistycznej były zbliżające się 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego oraz konkurs plastyczny, 
zorganizowany przez wychowawców świetlicy, na który zgłoszono 28 
wspaniałych i pomysłowych prac. 
Na wystawie zostały zaprezentowane zbiory pochodzące z kolekcji 
członków koła jak i wszystkie znaczki wydane przez Pocztę Polską oraz 
znaczki wydane przez poczty wielu państw świata. Wystawę oglądało 
wielu uczniów. Opiekunka koła filatelistycznego opowiadała uczniom o 
historii i roli znaczków pocztowych. Wskazywała również aspekty 
religijne i tradycyjne na znaczkach pocztowych, zarówno polskich jak i 
zagranicznych, eksponowanych na wystawie: ostatnia wieczerza, postać 
Jezusa ukrzyżowanego oraz zmartwychwstałego, pisanki, palmy, wesołe 
kurczaczki i zajączki. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem. Dla 
wielu była okazją do poznania nowego hobby. 
Podczas oglądania znaczków zrodził się pomysł na kolejny konkurs 
plastyczny "Najładniejszy znaczek pocztowy zaprezentowany na 
wystawie". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po świętach. Wystawę 
można było jeszcze oglądać po świętach. Opiekę nad młodymi 
filatelistami jest Koło PZF przy OCK w Ostrzeszowie. 

Bernarda Zaremba 

Ziemia Gliwicka św. Janowi Pawłowi II 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kartkę pocztową oraz znaczek personalizowany nowej serii p.t. "Ziemia 
Gliwicka św. Janowi Pawłowi II", która przedstawia relikwie św. Jana 
Pawła II z kościoła pw. Wniebowzięcia NPM w Wielowsi k/Gliwic. 
Wszystkie kartki z serii będą stemplowane stempelkiem dodatkowym. 

 

 

Intronizacja relikwii św. Jana Pawła II 
(krew) do kościoła w nastąpiła w dn. 28 
kwietnia 2015 r. Krew uznawana jest za 
jedną z najcenniejszych relikwii. W 
Kościele zaliczana jest do tych 
pierwszego stopnia, bo związanych 
bezpośrednio z ciałem świętego. 

 
Za relikwie drugiego stopnia uznaje się wszelkie przedmioty należące do 
błogosławionego czy świętego. Relikwie umieszczone są w podstawach 
ołtarzy, w specjalnie przygotowanych ołtarzach bocznych, w 
relikwiarzach dzięki którym łatwiej je przenosić, gdy mają peregrynować. 
W Polsce relikwie św. Jana Pawła II ma dziś przede wszystkim ponad 
100 kościołów w dużych miastach, małych miasteczkach i wioskach. 
Relikwie stają się dzięki temu "ogólnodostępne" i aktywizują wspólnoty w 
miejscu ich wystawienia. Skracają dystans między nami a świętymi. 
Dlatego są tak popularne i przyciągają rzesze wiernych. 
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. 

Kliknij ikonkę obok i odwiedź „Katalog Znaków Pocztowych” na  

https://www.facebook.com/pages/Katalog-Znaków-Pocztowych/505586166149565

