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Znaczki 

Historia polskiej fotografii 

24 kwietnia 2018 roku do obiegu wchodzą cztery znaczki, na których 
przedstawiono fotografie Ignacego Kriegera: 

• na pierwszym, o wartości 2,60 zł - "Góral z Szaflar", lata 70. XIX w., 

• na drugim, o wartości 2,60 zł - "Kominiarze", lata 70. XIX w., 

• na trzecim, o wartości 3,20 zł - "Ignacy Krieger", lata 80. XIX w., 

• na czwartym, o wartości 3,20 zł - "Chłopiec z obwarzankami", lata 
70. XIX w. 

 
 

 
 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Jarosław Ochendzan 
liczba znaczków: 4 
wartość: 2 x 2,60 zł; 2 x 3,20 zł 
nakład: po 90 000 szt. każdego 
technika druku: offset 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedażne: 12 znaczków (4x3 - 3 serie) 
data obiegu: 24 kwietnia 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

75. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim 

 
19 kwietnia 2018 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): łyżeczkę 
oplecioną korzeniem, znalezioną podczas prac archeologicznych 
przed budową Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 

• na ilustracji: obraz Artura Szyka "My People. Samson in the Ghetto", 
New York 1945, ze zbiorów The Magnes Collection of Jewish Art. 
And Life., University of California, Berkeley. 

 

Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
8.000 sztuk. Projekt: Jarosław Ochendzan. 
Emisji towarzyszy datownik 
okolicznościowy, stosowany w UP 
Warszawa 1. 

źródło: Poczta Polska 
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Gatunki chronione roślin i zwierząt 

30 kwietnia 2018 roku do obiegu wchodzą dwie kartki pocztowe, na 
których przedstawiono: 

na pierwszej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): zdjęcie arniki 
górskiej, 

• na ilustracji: zdjęcie arniki górskiej, 

 

na drugiej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): zdjęcia 
dzięcioła trójpalczastego, 

• na ilustracji: zdjęcie dzięcioła trójpalczastego. 

 
Kartki o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 8.000 sztuk każdej. Projekt: 
Karol Tabaka. 
Emisji towarzyszą datowniki okolicznościowe, stosowane w UP 
Warszawa 1. 

 
źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2018.04.23. Łódź 4: 100 lat Niepodległości Polski 460 lat Poczty 
Polskiej, projekt: na podstawie logotypu jubileuszowego Poczty 
Polskiej 

• 2018.04.26. Błażowa Rzeszowska: Wiara w Ducha Świętego 
receptą na Odnowienie Ducha Narodu i Państwa. W Hołdzie 
Rzeczypospolitej Polskiej w 100-lecie Odzyskania Niepodległości 
Błażowa- miejsce urodzenia Sługi Bożej Anny Jenke 1918 2018, 
projekt: Ryszard Paluch 

• 2018.04.28. Wolsztyn 1: Parowozownia Wolsztyn. 2018 XXV 
Parada Parowozów, projekt: Adam Szuler 

• 2018.05.02. Poznań 1: Zwycięstwo!, projekt: Aleksandra 
Makłowicz-Figaj 

• 2018.05.11. Police 1: XII Spotkanie Integracyjne Młodych 
Filatelistów Pomorza Zachodniego Zalesie 2018, projekt: Dariusz 
Janowski 

• 2018.05.11. Warszawa 1: Krajowa Wystawa Filatelistyczna 100 
eksponatów na 100-lecie Niepodległości. Warszawa 1918, projekt: 
Katarzyna Tomaszewska 

• 2018.05.18. Koszalin 9: III Pokaz Filatelistyczny Poczet Dowódców 
2. KP Gen. Bolesław Szarecki Koło PZF przy KP Radio Koszalin, 
projekt: Władysław Fijałkowski 

• 2018.05.18. Koszalin 9: III Pokaz Filatelistyczny Poczet Dowódców 
2. KP Gen. Bronisław Rakowski Koło PZF przy KP Radio Koszalin, 
projekt: Władysław Fijałkowski 

• 2018.05.18. Koszalin 9: III Pokaz Filatelistyczny Poczet Dowódców 
2. KP Gen. Roman Odzierzyński Koło PZF przy KP Radio Koszalin, 
projekt: Władysław Fijałkowski 

• 2018.05.25. Gdańsk 5: Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 2 w Gdańsku. ZSS Gdańsk nr 2, projekt: Barbara 
Kortus 

• 2018.06.15. Koszalin 9: MOWF Debiuty XX Skarby Ziemi 
Koszalińskiej Sum europejski, projekt: Hans Joachim Kuhnert 

• 2018.06.16. Śrem 1: Honorowi Obywatele Śremu prof. Tadeusz 
Maliński, ks. prałat Marian Brucki, prof. Zbigniew Kwias, lek. med. 
Barbara Siwińska, prof. Józef Orczyk, projekt: Włodzimierz 
Bobrowski 

• 2018.10.15. Piekary Śląskie 1: 60 lat Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Piekarach Śląskich 1958-2018 Wystawa Filatelistyczna, projekt: 
Dorota Pliszka 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2018.05.02. do 2018.12.31. Poznań 9: XX lat Towarzystwa im. 
H. Cegielskiego w Poznaniu s.t., projekt: Sławomir Tomków 
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Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Parowozowej" organizowanej w dniu 28.04.2018 
z okazji XXV Parady Parowozów w Wolsztynie 

1. Organizatorami "Poczty Parowozowej" są: Parowozownia 
Wolsztyn, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki 
w Poznaniu, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Wolsztyn 1. 

2. "Poczta Parowozowa" zostanie zorganizowana w dniu 28 kwietnia 
2018 r. z okazji XXV Parady Parowozów w Wolsztynie na trasie: 
Wolsztyn - Poznań Główny. Przewiezienie przesyłek nastąpi na 
obszarze obsługiwanym przez Region Sieci w Poznaniu. 

3. Do przewozu "Pocztą Parowozową" 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 bez nadrukowanego 
znaku opłaty pocztowej (dwa rodzaje) można nabyć w Urzędzie 
Pocztowym Wolsztyn 1 pod adresem: ul. 5 Stycznia 4, 64-200 
Wolsztyn, e-mail: up-wolsztyn-275018@poczta-polska.pl 
Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej 
lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 
88132025500300065000007730 
Do wyczerpania nakładu można zamawiać MójZNACZEK w 
Parowozowni Wolsztyn. Szczegóły zamówienia można uzyskać 
pod adresem: ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn, e-mail: 
a.ciesielska@parowozowniawolsztyn.pl. Osoba do kontaktu Anna 
Ciesielska, tel. 506985166. 

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Parowozową" 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 Wolsztyn 1, ul. 5 Stycznia 4, 64-200 
Wolsztyn z dopiskiem na kopercie "Poczta Parowozowa". 

6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą Parowozową" będą 
również przyjmowane w dniu 28 kwietnia 2018r. na stoisku 
okolicznościowym zorganizowanym przy Parowozowni w 
Wolsztynie. 

7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Parowozową" zostaną 
ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem 
"PAROWOZOWNIA WOLSZTYN XXV PARADA PAROWOZÓW 
2018". 

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

9. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Parowozową" 
pracownicy Urzędu Pocztowego Wolsztyn 1 obsługujący stoisko 
okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - maszyniście 
Parowozu Ol49 celem przewiezienia ich "Pocztą Parowozową" do 
Poznania Głównego. 

10. Po przewiezieniu "Pocztą Parowozową" przesyłki zostaną 
przekazane przez maszynistę parowozu - upoważnionemu 
pracownikowi Urzędu Pocztowego Poznań 2 gdzie zostaną 
ostemplowane datownikiem ozdobnym "SKLEP 
FILATELISTYCZNY" oraz stemplem informacyjnym o treści: 
"Przewieziono Pocztą Parowozową". Następnie przesyłki zostaną 
przesłane i doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

11. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą 
Parowozową" odpowiada Parowozownia Wolsztyn, Region Sieci w 
Poznaniu, Urząd Pocztowy Wolsztyn 1, Biuro Filatelistyki 
Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu. 

12. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 19 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". 

 

Regulamin "Poczty kabrioletowej" organizowanej w dniu 
02.05.2018 r. z okazji 100-lecia niepodległej 

1. Organizatorami "Poczty kabrioletowej" są: 
1. Urząd Wojewódzki, 
2. Cabrio Poland, 
3. Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki 

w Poznaniu, 
4. Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Poznań 1. 

2. "Poczta kabrioletowa" zostanie zorganizowana w dniu 02 maja 
2018 r. z okazji 100-lecia niepodległej Przewóz przesyłek nastąpi 
na trasie: stoisko okolicznościowe zorganizowane przez Urząd 
Pocztowy Poznań 1 przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu od 
strony ul. Kościuszki - ulicami Poznania na trasie ul. Kościuszki, ul. 
Taczaka, ul. Ratajczaka, ul. Ogrodowa, ul. Piekary, Al. 
Marcinkowskiego - do Urzędu Pocztowego Poznań 9. 
Przewiezienie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez 
Region Sieci w Poznaniu. 

3. Do przewozu "Pocztą kabrioletową" 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 bez nadrukowanego znaku opłaty 
pocztowej, 
można nabyć w Urzędzie Pocztowym Poznań 1 pod adresem: ul. 
Tadeusza Kościuszki 77, 61-890 Poznań, e-mail: up-poznan-
260316@poczta-polska.pl. 
Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej 
lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 
51132025500290064500007749 

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą kabrioletową" po ich 
przygotowaniu, w tym prawidłowym zaadresowaniu, opłaceniu 
zgodnie z obowiązującymi cennikami, należy przesłać/ przekazać w 
zamkniętej kopercie w terminie do dnia 02 maja 2018 roku na 
adres: Urząd Pocztowy Poznań 1, ul. Tadeusza Kościuszki 77, 
61-890 Poznań z dopiskiem na kopercie "Poczta kabrioletowa". 

6. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą kabrioletową" będą 
również przyjmowane w dniu 02 maja 2017 r. na stoisku 
okolicznościowym zorganizowanym przed Urzędem 
Wojewódzkim w Poznaniu od strony ul. Kościuszki. 

• Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą kabrioletową" zostaną 
ostemplowane datownikiem okolicznościowym z datą stosowania 
02.05.2018 r. z hasłem "Zwycięstwo 1918 - 2018". 

7. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą kabrioletową" po ich 
opracowaniu w Urzędzie Pocztowym Poznań 1 zostaną 
przewiezione na Stoisko okolicznościowe. 

8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą kabrioletową" 
pracownicy Urzędu Pocztowego Poznań 1 obsługujący stoisko 
okolicznościowe przekażą upoważnionej osobie - celem 
przewiezienia ich "Pocztą kabrioletową". 

9. Po przewiezieniu "Pocztą kabrioletową" przesyłki zostaną 
przekazane upoważnionemu pracownikowi Urzędu Pocztowego 
Poznań 9 gdzie zostaną ostemplowane datownikiem 
eksploatacyjnym oraz stemplem informacyjnym o treści: "POCZTA 
kabrioletowa" Następnie przesyłki zostaną przesłane i doręczone 
adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Za prawidłową realizację przewiezienia przesyłek "Pocztą 
kabrioletową" odpowiada: Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Cabrio 
Poland, Region Sieci w Poznaniu, Urząd Pocztowy Poznań 1, Biuro 
Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 19 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 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• 4. rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II, numer: 14/Bydgoszcz, 
nakład: 250 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 25 kwietnia 
2018 roku 

Kartka nr 14 dostępna w UP Bydgoszcz 1, Toruń 1. 
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Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• Sługa Boża Anna Jenke 1921-1976, numer: 17/Lublin, nakład: 350 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 23 kwietnia 2018 roku 

Kartka nr 17 dostępna w UP Lublin 1, Kielce 1, Błażowa Rzeszowska. 
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 

• XXV Parada Parowozów, numer: 12/Poznań, nakład: 500 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 25 kwietnia 2018 roku 

• 170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej, numer: 14/Poznań, nakład: 
1000 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 2 maja 2018 roku 

• 100 kabrioletów na 100-lecie niepodległej, numer: 15/Poznań 
(kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin wprowadzenia do 
obrotu: 2 maja 2018 roku 

• XXV Parada Parowozów, numer: 17/Poznań, nakład: 500 sztuk, 
termin wprowadzenia do obrotu: 25 kwietnia 2018 roku 

• 170 lat Rzeczypospolitej Mosińskiej, numer: 1/Poznań (koperta), 
nakład: 400 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 2 maja 2018 
roku 

Kartki nr 12 i 17 w cenie 1,05 zł dostępne w Urzędzie Pocztowym 
Wolsztyn 1, ul. 5 Stycznia 1, 64-200 Wolsztyn. Godziny otwarcia UP: dni 
robocze: 08:00-19:00, soboty: 09:00-13:00, e-mail: uup-wolsztyn-
275018@poczta-polska.pl, tel. 885-870-710 . W dniu 28.04.2018 r. wraz 
z datownikiem okolicznościowym kartki będą dostępne na stoisku 
okolicznościowym zorganizowanym przy Parowozowni w Wolsztynie, 
będzie również możliwość przekazania przesyłek celem przewiezienia 
ich w Pocztą Parowozową na trasie Wolsztyn - Poznań. 
Kartki nr 14 w cenie 1,05 zł oraz koperty nr 1 w cenie 1,50 zł dostępne w 
Urzędzie Pocztowym Mosina, ul. Kolejowa 1, 62-050 Mosina. Godziny 
otwarcia UP: dni robocze: 08:00-18:00, soboty: 08:00-13:00, e-mail: up-
mosina-254842@poczta-polska.pl, tel. 885-951-489. W dniu 26.05.2018 
r. wraz z datownikiem okolicznościowym i datownikiem ozdobnym kartki 
będą dostępne na stoisku okolicznościowym zorganizowanym na Rynku 
w Mosinie, będzie również możliwość przekazania przesyłek celem 
przewiezienia ich w Pocztą Konną na trasie Mosina - Puszczykowo. 
Kartki nr 15 w cenie 1,05 zł dostępne w Urzędzie Pocztowym Poznań 1, 
ul. Tadeusza Kościuszki 77, 61-890 Poznań 1. Godziny otwarcia UP: dni 
robocze: 08:00-20:00, soboty: 08:00-15:00, e-mail: up-poznan-
260316@poczta-polska.pl , tel. 887-850-669. W dniu 02.05.2018 r. wraz 
z datownikiem okolicznościowym kartki będą dostępne na stoisku 
okolicznościowym zorganizowanym przy Urzędzie Wojewódzkim w 
Poznaniu od strony ul. Kościuszki, będzie również możliwość 
przekazania przesyłek celem przewiezienia ich w Pocztą Kabrioletową 
na trasie stoisko okolicznościowe - Urząd Pocztowy Poznań 9. 
Ponadto kartki nr 12, 14, 15 i 17 dostępne też 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. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Poznaniu 
(telefon: 61 869 70 62, e-mail: anna.plewa-sroda@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Informacje różne 

Madonny Ziemi Gliwickiej - Matka Boża Toszecka 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kolejną kartkę pocztową z serii "Madonny Ziemi Gliwickiej". Prezentuje 
ona wizerunek Matki Bożej Toszeckiej z kościoła pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Toszku. 
Obraz Matki Boskiej Toszeckiej bo tak jest zwany umieszczony jest w 
XVII-wiecznym ołtarzu w bocznej nawie kościoła św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Toszku. Historia wizerunku jest niezwykła. Znawcy 
uważają, że jest on wzorowany na obrazie Łukasza Cranacha Starszego, 
uznanego malarza niemieckiego z okresu reformacji. Oryginał, 
pierwotnie przeznaczony dla kościoła w Dreźnie, powstał po 1537 r., dziś 
znajduje się w katedrze św. Jakuba w Innsbrucku. Obraz ten od początku 
zasłynął cudami, jednak dopiero po niemal stu latach rozwinął się jego 
niezwykły kult. W 1622 roku dziekan katedry w Passau, ks. Marquard 
Freiherr von Schwendi, urzeczony tym dziełem, polecił sporządzić jego 
kopię. Sława obrazu bardzo szybko rozeszła się po Europie, 
przyćmiewając blask dzieła pierwotnego. Do Matki Boskiej 
Wspomożenia Wiernych, nazywanej Matką Boską Passawską lub po 
prostu Maria Hilf, pielgrzymowali licznie wierni z nadzieją na 
orędownictwo i pomoc. Niewątpliwie gorliwym czcicielem tego obrazu był 

biskup Passau Leopold Wilhelm Habsburg, bo kiedy został biskupem 
diecezji wrocławskiej, naśladownictwo płótna Cranacha zostało 
spopularyzowane w wielu kościołach na Śląsku, w Czechach, Austrii czy 
Niemczech. Co ciekawsze, wszystkie kopie natychmiast zostały 
otoczone kultem jako słynące nadzwyczajnymi łaskami i do dziś czczone 
są tam w wielu miejscowościach. Przypuszczalnie wizerunek zwany 
Matką Boską Toszecką trafił właśnie do kościoła w Toszku w tym okresie, 
stając się przez wieki obiektem pobożnych pielgrzymek. 

 

 

Oprócz kartki pocztowej zostanie wydany 
również znaczek personalizowany z 
wizerunkiem Matki Bożej. Znaczek będzie 
kasowany datownikiem dziennym UP 
Toszek z datą bieżącego miesiąca. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr 
telefonu: 533 804 646 lub e-mail: 
stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

665 lat Olsztyna 

W dniach 9-14.04.2018 r. w Olsztynie odbyła się Krajowa Wystawa 
Filatelistyczna "665 lat Olsztyna i 100. rocznica niepodległości Polski". 
Z tej okazji ukazały się dwie kartki beznominałowe wydane przez Komitet 
Organizacyjny Wystawy - projektant Krzysztof Pawliszak oraz dwie 
wydane przez Pocztę Polską - projektant Barbara Strzymińska-
Zdanewicz. Nakład wszystkich kartek po 200 szt. Była tez stosowana 
okolicznościowa nalepka polecenia - nakład 200 szt. Wszelkie informacje 
- tel. 501970828. 

 
Roman Przybyła 

IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 

Koło Polskiego Związku Filatelistów Nr 4 w Oleśnicy wspólnie z Klubem 
Zainteresowań PZF "Olesnicoviana" już po raz czwarty ogłaszają 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej. 
Tym razem tematyka związana jest z Pocztą Polską i jubileuszem 460-
lecia tej instytucji. Patronat nad konkursem objęła p. Joanna Rupnicka - 
Regionalny Koordynator ds. filatelistyki Poczty Polskiej S.A. we 
Wrocławiu. 
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Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 18 czerwca, na adres 
podany w regulaminie. Wszystkie pozostałe szczegóły dotyczące 
konkursu są również w nim zawarte. Najlepsza praca która otrzyma tytuł 
Grand Prix zostanie wydana w formie kartki przez Pocztę Polską S.A. we 
Wrocławiu. 
Przewidziano także ciekawe nagrody dla pozostałych wyróżnionych prac 
z miejsc I-III i ew. innych wyróżnionych uczestników. 
Materiały dodatkowe: Regulamin 

Adam Szuler, prezes Koła PZF Nr 4 w Oleśnicy 

 
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://graf.kzp.pl/newsy/n5/n5384p02.pdf
https://www.facebook.com/pages/Katalog-Znaków-Pocztowych/505586166149565

