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Znaczki 

Polski film animowany 

30 maja 2018 roku do obiegu wchodzą dwa 
znaczki, na których przedstawiono kadry z 
filmu: 

• na pierwszym, o wartości 2,60 zł - 
Słonia Dominika i chłopca Pinia, 

• na drugim, o wartości 3,20 zł - Słonia 
Dominika, Pinia i rodziców. 

 
 

 
 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Joanna Fleszar 
liczba znaczków: 2 
wartość: 2,60zł i 3,20 zł 
nakład: 90 000 szt. 
technika druku: offset 
format znaczka: 43 x 31,25 mm 
format bloku: 121 x 75 mm 
papier: fluorescencyjny 
data obiegu: 30 maja 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 

Zabytkowe organy w Polsce 

3 czerwca 2018 roku do obiegu wchodzi 
znaczek pocztowy o wartości 6,80 zł, na 
którym przedstawiono manierystyczno-
barokowe organy z franciszkańskiego 
kościoła św. Trójcy w Gdańsku. 

 
 

 

 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Marzanna Dąbrowska 
liczba znaczków: 1 
wartość: 6,80 zł 
nakład: 100.000 sztuk 
technika druku: offset i suche tłoczenie 
format znaczka: 51 x 79 mm 
format bloku: 75 x 100 mm 
papier: fluorescencyjny 
data obiegu: 3 czerwca 2018 roku 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

Historia polskich organizacji sportowych 

31 maja 2018 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): postać 
żużlowca Edwarda Jancarza na tle flagi w kolorach Klubu Stal 
Gorzów Wielkopolski - niebieskim i żółtym, 

• na ilustracji: zdjęcie zawodników na motocyklach podczas zawodów 
żużlowych oraz logotyp klubu. 
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Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
8.000 sztuk. Projekt: Karol Tabaka. 
Emisji towarzyszy datownik 
okolicznościowy, stosowany w UP Gorzów 
Wlkp. 1. 

źródło: Poczta Polska 

 

100. rocznica ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

 

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

na pierwszej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): element logo 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, całość obramowano złotym 
otokiem, 

• na ilustracji: zdjęcie Marszalka Józefa Piłsudskiego wraz z 
żołnierzami na tle Pałacu Saskiego - siedziby Sztabu Generalnego 
w latach 1918-1939, 

na drugiej: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): element logo 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, całość obramowano 
srebrnym otokiem, 

• na ilustracji: zdjęcie obecnej siedziby Sztabu Generalnego, 
autorstwa ppłk Sławomira Ratyńskiego. 

Kartki o wymiarach 148 x 105 mm 
wydrukowano jednostronnie, techniką 
offsetową na kartonie białym, w nakładzie 
po 8.000 sztuk każdej. Projekt: Roch 
Stefaniak. 
Emisji towarzyszy datownik 
okolicznościowy, stosowany w UP 
Warszawa 1. 

źródło: Poczta Polska  

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2018.06.23. Zamość 1: XVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia 
Pamięć Jana Pawła II. "Droga do celu to nie połowa przyjemności, 
to cała przyjemność", projekt: Adam Szuler 

 
 

Erki okolicznościowe 

• od 2018.06.22. Zamość 1 (22-400): XVIII Krajowa Konferencja 
Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II 22-24.06.2018, nakład: 200 
sztuk 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Specjalnej Internowanych" zorganizowanej z 
okazji 10-lecia Stowarzyszenia Osób Internowanych 
"CHEŁMINIACY 1982" dnia 18 czerwca 2018 r. 

1. Organizatorami "Poczty Specjalnej Internowanych" są: 

• Stowarzyszenie Osób Internowanych "CHEŁMINIACY 1982" 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie 

• Region Sieci w Bydgoszczy 

• Biuro Filatelistyki, Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy 

2. Poczta Specjalna Internowanych zostanie zorganizowana z 
okazji 10-lecia Stowarzyszenia Osób Internowanych 
"CHEŁMINIACY 1982" w dniu 18.06.2018 r. Przetransportowanie 
przesyłek nastąpi na trasie: UP Chełmno 1, ul. Rybacka 2, 86-200 
Chełmno - Pomnik Wdzięczności i Solidarności - Poligon Wodny 
Kępa Panieńska (Obóz Osób Internowanych) - UP Chełmno 1, ul. 
Rybacka 2, 86-200 Chełmno. 

3. Do przetransportowania "Pocztą Specjalną Internowanych" 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 przetransportowania "Pocztą Specjalną 
Internowanych" po ich przygotowaniu, w tym prawidłowym 
zaadresowaniu, opłaceniu zgodnie z obowiązującym cennikiem 
należy przesłać/przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do 
dnia 17.06.2018 r. na adres: UP Chełmno 1 (ul. Rybacka 2, 86-200 
Chełmno), z dopiskiem na kopercie: " Poczta Specjalna 
Internowanych". Przesyłki, które zostaną przesłane/przekazane do 
Urzędu Pocztowego Chełmno 1 po wskazanym terminie nie zostaną 
przyjęte do opracowania (zostaną zwrócone do nadawcy na jego 
koszt). 

5. Przesyłki przygotowane do przetransportowania "Pocztą Specjalną 
Internowanych" pracownik Urzędu Pocztowego Chełmno 1 
przekaże upoważnionej osobie w celu przetransportowania ich na 
wyznaczonej trasie poczty specjalnej. 

6. Przesyłki dopuszczone do przetransportowania "Pocztą Specjalną 
Internowanych" zostaną na Poligonie Wodnym Kępa Panieńska 
(Obóz Osób Internowanych) ostemplowane stempelkiem 
pomocniczym "Poczta Specjalna Internowanych" 
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7. Po przetransportowaniu "Pocztą Specjalną Internowanych" 
przesyłki zostaną przekazane przez upoważnioną osobę do UP 
Chełmno 1, zostaną ostemplowane datownikiem dziennym i 
opatrzone stempelkiem informacyjnym "Przetransportowano na 
trasie UP Chełmno 1 - Pomnik Wdzięczności i Solidarności - 
Poligon Wodny Kępa Panieńska (Obóz Osób Internowanych) - 
UP Chełmno 1". Następnie przesyłki zostaną przesłane i 
doręczone adresatom zgodnie z obowiązującymi przepisami 
pocztowymi. 

8. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą 
Specjalną Internowanych" odpowiada Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Bydgoszczy. 

9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 28 czerwca 2018 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". 

źródło: Poczta Polska 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• 10-lecie Stowarzyszenia Osób Internowanych "Chełminiacy 
1982", numer: 17/Bydgoszcz (kartka dwustronna), nakład: 700 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 6 czerwca 2018 roku 

Kartka nr 17 dostępna w UP Chełmno 1, Bydgoszcz 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Lublin 

• IV Kongres Kultury Łowieckiej Pułtusk 15-17.06.2018 r., numer: 
20/Lublin, nakład: 550 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 
maja 2018 roku 

• IV Kongres Kultury Łowieckiej Pułtusk 15-17.06.2018 r., numer: 
21/Lublin, nakład: 550 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 28 
maja 2018 roku 

Kartki nr 20 i 21 dostępne w UP Lublin 1, Kielce 1 i Pułtusk 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Lublinie 
(telefon: 81 745 27 34 wew. 881, e-mail: anna.frymus@poczta-polska.pl). 

źródło: Poczta Polska 

Inne informacje 

Muzeum Miasta Malborka 

W porozumieniu z panią dyrektor Muzeum Miasta Malborka Dorotą 
Raczkowską filateliści malborscy doprowadzili do wydania trzech 
znaczków pocztowych w opcji "Mój znaczek" przedstawiających aktualną 
siedzibę Muzeum, jego logotyp autorstwa pana Andrzeja Krzemińskiego 
i Ratusz Staromiejski - docelową siedzibę, zgodnie z Uchwałą Rady 
Miasta. 
Projektantem znaczków i arkusika jest Jerzy Zimnicki (i- KF OP PZF, 
dawniej Stowarzyszenie Filatelistów Malborka). Na marginesach 
arkusika umieszczono putto - motyw dekoracyjny przedstawiający 
uskrzydloną postać małego dziecka, znajdujący się na elewacji budynku, 
w którym znajduje się Muzeum Miasta. 
Pozostaje mieć nadzieję, że 16 czerwca 2018 roku będzie wielkim 
świętem kultury w Malborku i mieszkańcy oraz turyści w tym dniu i 
następnych licznie odwiedzając tą najnowszą placówkę kultury będą z 
niej dumni. 
Znaczki będą dostępne dla zainteresowanych od 4 czerwca 2018 roku w 
CIT przy Muzeum Miasta Malborka i w Urzędzie Pocztowym Malbork 1. 
Filateliści spoza Malborka w celu pozyskania walorów mogą się 
kontaktować z Panem Naczelnikiem - kazimierz.laska@poczta-polska.pl 

 Jerzy Zimnicki 

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

