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Całostki 

100. rocznica utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego 

10 lipca 2018 roku do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na której 
przedstawiono: 

• na znaku opłaty z oznaczeniem wartości A (2,60 zł): znak jubileuszu 
100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, 

• na ilustracji: graficzny obrys obszaru Polski, zawierający wykresy 
statystyczne. 

 

 

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

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okolicznościowe 

Datowniki jednodniowe 

• 2018.07.19. Szczecin 1: Jarmark Jakubowy. Katedra św. Jakuba w 
Szczecinie. D.J., projekt: Dariusz Janowski 

• 2018.07.30. Koszalin 1: Generał Władysław Sikorski 1881-1943. 
D.J., projekt: Dariusz Janowski 

• 2018.07.30. Szczecin 1: Generał Władysław Sikorski 1881-1943. 
D.J., projekt: Dariusz Janowski 

• 2018.08.05. Kraków 1: LIII Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 
100 lat niepodległości, projekt: Krzysztof Palich 

• 2018.08.10. Karpacz 1: Św. Wawrzyniec Patron Karpacza, projekt: 
Janusz Motylski 

• 2018.11.28. Gdynia 1: 100 lat Marynarki Wojennej, projekt: Elżbieta 
Kaczyńska 

 

 

Datowniki stałe ozdobne ze zmienną datą 

• od 2018.07.10. do 2018.12.31. Augustów 1: 100. rocznica 
odzyskania niepodległości, projekt: Barbara Strzymińska-
Zdanewicz 

• od 2018.07.10. do 2018.12.31. Białystok 1: 100. rocznica 
odzyskania niepodległości, projekt: Barbara Strzymińska-
Zdanewicz 

• od 2018.07.10. do 2018.12.31. Bielsk Podlaski 1: 100. rocznica 
odzyskania niepodległości, projekt: Barbara Strzymińska-
Zdanewicz 

• od 2018.07.10. do 2018.12.31. Łomża 1: 100. rocznica odzyskania 
niepodległości, projekt: Barbara Strzymińska-Zdanewicz 

• od 2018.07.10. do 2018.12.31. Sejny: 100. rocznica odzyskania 
niepodległości, projekt: Barbara Strzymińska-Zdanewicz 

• od 2018.07.10. do 2018.12.31. Suwałki 1: 100. rocznica 
odzyskania niepodległości, projekt: Barbara Strzymińska-
Zdanewicz 

• od 2018.09.07. do 2018.12.31. Kalisz 1: Adam Asnyk. 180. 
rocznica urodzin poety 1838-1897, projekt: Tomasz Lewandowski 

 

 

 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Rowerowej" organizowanej w dniu 20.07.2018 r. 
w roku obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 
100. rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 
AKTUALIZACJA (zmienione zostały pkt. 1 i 10) 

1. Organizatorami "Poczty Rowerowej" są: 
1. Koło Polskiego Związku Filatelistów w Śremie, 
2. Klub Turystyki Rowerowej "Warcianie" Koła PTTK Odlewni 

Żeliwa w Śremie, 
3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, 
4. Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 

Poznaniu, 
5. Region Sieci w Poznaniu. 
Patronatem honorowym organizację "Poczty Rowerowej" objęli: 
1. Starostwo Powiatowe w Śremie, 
2. Urząd Miejski w Śremie. 

2. "Poczta Rowerowa" zostanie zorganizowana w dniu 20 lipca 2018 
r. dla uczczenia pamięci Stefana Chosłowskiego, dowódcy 
śremskiego batalionu w Powstaniu Wielkopolskim 1918/ 19. 

3. Przewóz przesyłek przez rowerzystów z KTR "Warcianie" nastąpi 
na trasie: Urząd Pocztowy Śrem 1 pl. 20 Października 41 ? dalej do 
Urzędu Pocztowego Koźmin Wlkp. przy ul. Klasztornej 16. 
Przewiezienie przesyłek nastąpi na obszarze obsługiwanym przez 
Region Sieci w Poznaniu. 

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

5. Wydane z tej okazji kartki okolicznościowe pocztowe bez 
nadrukowanego znaku opłaty pocztowej, można nabyć w Urzędzie 
Pocztowym Śrem 1 pod adresem: pl. 20 Października 41, 63-100 
Śrem, e-mail: up-srem-269144@poczta-polska.pl 
Zapłaty za zamówione kartki należy dokonać w formie gotówkowej 
lub bezgotówkowej na rachunek Bankowy Banku Pocztowego nr 
26132025500300065000007779. 

6. 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 20 lipca 2018 roku na 
adres: Urząd Pocztowy Śrem 1, pl. 20 października 41, 63-100 
Śrem z dopiskiem na kopercie "Poczta Rowerowa". 

7. Przesyłki dopuszczone do przewozu "Pocztą Rowerową" zostaną 
ostemplowane datownikiem okolicznościowym z hasłem 
"POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918/ 19 DOWÓDCA 
ŚREMSKIEGO BATALIONU STEFAN CHOSŁOWSKI (1889 - 
1854)". 

8. Przesyłki przygotowane do przewozu "Pocztą Rowerową" 
pracownicy Urzędu Pocztowego Śrem 1 przekażą upoważnionej 
osobie - celem przewiezienia ich "Pocztą Rowerową". 

9. Po przewiezieniu "Pocztą Rowerową" przesyłki zostaną przekazane 
upoważnionemu pracownikowi Urzędu Pocztowego Koźmin Wlkp. 
gdzie zostaną ostemplowane datownikiem eksploatacyjnym oraz 
stemplem okolicznościowym o treści: "POCZTA ROWEROWA ku 
pamięci Stefana Chosłowskiego Powstańca Wielkopolskiego 
1918/ 19 na trasie ŚREM - KOŹMIN WLKP." Następnie przesyłki 
zostaną przesłane i doręczone adresatom zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

10. Za prawidłową realizację przetransportowania przesyłek "Pocztą 
Rowerową" odpowiada: Koło Polskiego Związku Filatelistów w 
Śremie, Klub Turystyki Rowerowej "Warcianie" Koła PTTK Odlewni 
Żeliwa w Śremie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, Region 
Sieci w Poznaniu, Biuro Filatelistyki Regionalny Koordynator ds. 
Filatelistyki w Poznaniu. 

11. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Biuro Filatelistyki w 
dniu 13 czerwca 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". 

Kartki okolicznościowe 

Nowe kartki okolicznościowe - Białystok 

• 100. rocznica odzyskania niepodległości, numer: 9/Białystok, 
nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 10 lipca 2018 
roku 

Kartka nr 9 dostępna w UP Białystok 1, Olsztyn 1, Suwałki 1, Łomża 1, 
Augustów 1, Bielsk Podlaski 1, Sejny. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Białymstoku (telefon: 85 662 32 29, e-mail: 
barbara.strzyminska@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Bydgoszcz 

• Mistrzostwa Świata FAI Modeli Kosmicznych 2018 - Włocławek 
Polska, numer: 20/Bydgoszcz, nakład: 500 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 27 lipca 2018 roku 

Kartka nr 20 dostępna w UP Bydgoszcz 1, Włocławek 1. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w 
Bydgoszczy (telefon: 52 339 57 11, e-mail: waldemar.kawinski@poczta-
polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Kraków 

• LIII Marsz Szlakiem I kompanii Kadrowej 6-12 sierpnia 2018 r. 
Kraków-Kielce, numer: 12/Kraków, nakład: 400 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 13 lipca 2018 roku 

• I Międzynarodowy Zlot Miłośników Militariów w Trzebini 
Enigma 2018, numer: 14/Kraków (kartka dwustronna), nakład: 700 
sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 13 lipca 2018 roku 

Kartka nr 12 dostępna w UP Kraków 1, nr 14 - Trzebinia. 
Informacji udziela: Regionalny Koordynator ds. Filatelistyki w Krakowie 
(telefon: 12 254 88 43, e-mail: boguslawa.konieczny@poczta-polska.pl). 

Nowe kartki okolicznościowe - Poznań 

• 100. rocznica urodzin Adama Tomaszewskiego, numer: 
28/Poznań (kartka dwustronna), nakład: 300 sztuk, termin 
wprowadzenia do obrotu: 1 sierpnia 2018 roku 

Kartka nr 28 w cenie 1,05 zł dostępna w Urzędzie Pocztowym Kościan 1 
Al. Tadeusza Kościuszki 11 , 64-000 Kościan Godziny otwarcia UP: dni 
robocze: 08:00-19:00, soboty: 09:00-13:00, e-mail: up-koscian-
247094@poczta-polska.pl, tel. 65-511-91-90 lub 65-511-91-96. Od dnia 
09.08.2018 r. stosowany jest datownik ozdobny ze zmienną datą 
stosowania. Ponadto kartka dostępna też w Urzędzie Pocztowym 
Poznań 2, Ul. Głogowska 17, w okienku filatelistycznym, w dni robocze 
w godzinach: 09:00 do 16:00, 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). 

Nowe kartki okolicznościowe - Szczecin 

• Ojcowie Polskiej Niepodległości - Władysław Sikorski, numer: 
9/Szczecin, nakład: 500 sztuk, termin wprowadzenia do obrotu: 26 
lipca 2018 roku 

Kartka nr 9 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). 

źródło: Poczta Polska 

Inne informacje 

Klub "Święty Gabriel" zasłużony dla kultury chrześcijańskiej 

Rokrocznie w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Patronów 
Miasta i Poznańskiej Katedry, wręczana jest prestiżowa Nagroda 
Arcybiskupa Poznańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 
chrześcijańskiej. 
To zaszczytne wyróżnienie nadawane jest osobom, jak również 
instytucjom czy organizacjom, które poprzez swoją działalność wnoszą 
wybitny wkład w kulturalny rozwój Archidiecezji Poznańskiej. 
Jednym z dwojga tegorocznych laureatów jest Klub "Święty Gabriel". 
Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 29 czerwca w Sali 
Pompejańskiej Rezydencji Arcybiskupów Poznańskich. 
Laudację wygłosił Pan Profesor dr hab. Sylwester Dworacki 
przedstawiając zarys historii Klubu, cele jego działalności i główne 
dokonania. Nagrodę - medal z brązu z wizerunkami Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła - z rąk Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 
Metropolity Poznańskiego, odebrał prezes Klubu Bogdan Michalak, który 
dziękując za to zaszczytne uznanie zwrócił uwagę na wartości, jakie 
członkowie Klubu starają się przekazywać, posługując się znakami 
pocztowymi jako instrumentami ewangelizacji. Wyraził również 
szczególną radość z dwóch powodów : z uhonorowania Klubu Nagrodą 
w czasie jubileuszu 60-lecia jego działalności oraz z faktu otrzymania 
wyróżnienia właśnie od Archidiecezji Poznańskiej, która jest kolebką 
polskiej filatelistyki religijnej. 

 
Uroczystość, w której uczestniczyli również poznańscy biskupi 
pomocniczy - Ksiądz Biskup Damian Bryl i Ksiądz Biskup Grzegorz 
Balcerek - oraz Ksiądz Biskup Senior Zdzisław Fortuniak, miała piękną 
oprawę muzyczną. Prezesowi Klubu towarzyszyli: wiceprezes Dionizy 
Danielewicz i skarbnik Stanisław Jesse. 

Bogdan Michalak 
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Ziemia Gliwicka św. Janowi Pawłowi II 

Koło Zainteresowań PZF "Gliwicki Klub Kolekcjonerów" wyemitowało 
kartkę pocztową oraz znaczek personalizowany z serii "Ziemia Gliwicka 
św. Janowi Pawłowi II", która przedstawia pamiątkową tablicę z kościoła 
pw. św. Józefa Robotnika w Taciszowie k. Gliwic. 

 

 

Tablica pamiątkowa została odlana z 
brązu w Ludwisarni Felczyńskich w 
Taciszowie wg projektu Bogusławy 
Felczyńskiej. Jej fundatorami byli 
parafianie oraz ojcowie Kamilianie. 
Poświęcenie tablicy odbyło się w 2007 r. 
Znaczek będzie kasowany datownikiem 
dziennym UP Rudziniec z datą bieżącego 
miesiąca. Więcej informacji można 
uzyskać pod nr telefonu: 533 804 646 lub 
e-mail: stabul@interia.pl 

Władysław Gębczyk 

Pocztowe to i owo - wakacyjne warsztaty rodzinne w Muzeum 
Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu 

Wakacje w Muzeum? Dlaczego nie! Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu wspólnie z Poczta Polska S. A. zaprasza na wakacyjny 
cykl spotkań i warsztatów "Pocztowe TO i OWO - Poczta wczoraj i dziś!". 
4 lipca 2018 godz. 11:00 "KlaserOWE skarby" Znaczkowa historia w 
zarysie. Nie tylko dowiemy się jaka była historia znaczka pocztowego i 
co ma on wspólnego z królową angielską, ale przede wszystkim 
obejrzymy jego najciekawsze przykłady, stanowiące prawdziwe 
filatelistyczne skarb naszego muzeum. Staną się one dla nas inspiracją 
do stworzenia własnego, wyjątkowego znaczka pocztowego. 
11 lipca 2018 r. godz. 10:30"PostcrossingOWE dookoła świata" 
Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z historią kartki pocztowej. Nie tylko 
zabawimy się w prawdziwych projektantów kart pocztowych i nauczymy 
się ich oprawnego adresowania, lecz także dowiemy się jak wyglądała 
tradycja wysyłania kartek pocztowych i włączymy się w międzynarodową 
akcję postcrossingową, podczas zlotu, który odbędzie się 11 lipca w 
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. 
18 lipca 2018 r., 11:00 "PapierOWO odlotOWO" Wysyłali je królowie, 
myśliciele i kochankowie, a my czytamy je dziś z zapartym tchem. Jak 
wyglądała tradycja pisania listów? Czy łatwiej było posługiwać się gęsim 
piórem czy może maszyną do pisania? Spróbujemy swoich sił w 
kaligrafii, obejrzymy różne narzędzia do pisania, a na koniec każdy z 
uczestników własnoręcznie wykona swoją wyjątkową kartkę papieru 
czerpanego. 
Sobotnie Warsztaty Rodzinne 21 lipca 2018 godz. 11:00 COŚ Z 
NICZEGO - BAJKOWY POKAZ EKO MODY Bajki Walta Disneya to świat 
bajkowych postaci księżniczek, czarownic i odważnych rycerzy, 
walczących ze smokami i potworami. Marzysz by stać się jedną z nich? 
Zabierz ze sobą stare, niepotrzebne gazety i przyjdź na sobotnie 
warsztaty rodzinne! Weźmiesz udział w bajkowym quizie ze skarbami 
oraz zaprojektujesz ekologiczne zbroje rycerskie oraz suknie balowe. 
23 lipca 2018 r., 11:00 "ListOWO - ButelkOWy zawrót głowy" W jaki 
sposób przekazywano sobie wiadomości od starożytności aż po czasy 
współczesne? Kto zajmował się doręczaniem listów w dawnych 
czasach? Cym była poczta pneumatyczna i jakie zwierzęta były używane 
do przenoszenia pocztowych przesyłek na innych kontynentach. Udaj się 
z nami w wyjątkową historia poczty w różnych krajach na świecie. 
1 sierpnia 2018 r., 11:00 "TO my - Walcząca Warszawa" Powstańcza 
Poczta Harcerska Kim byli bohaterowie walczącej Warszawy? Jak 
wyglądało ich codzienne życie w powstańczej stolicy? Spotkamy się z 
historią powstańczej Warszawy opowiedzianej z perspektywy 
warszawiaków- autorów listów prezentowanych w Muzeum. Ich 

bohaterstwo i poświecenie wspólnie uczcimy podczas przemarszu 
harcerskiej poczty specjalnej współorganizowanej wspólnie z Pocztą 
Polską w tym, wyjątkowym, dniu. 
8 sierpnia 2018 r., 11:00 "TO tu TO tam Tam Tam" Najważniejsze 
odkrycia. Wielkie nazwiska i niezwykle burzliwe historie powstania 
przełomowych wynalazków telekomunikacyjnych, takich jak telegraf, 
telefon czy dalekopis. Przybliżymy ponad dwutysięczną historię 
telekomunikacji. Będzie zabawnie, naukowo i bardzo kreatywnie. Nie 
tylko nauczymy się obsługiwać aparat Morsea' ale również zabawimy się 
w prawdziwych naukowców i sami zbudujemy pocztę pneumatyczną. 
Sobotnie Warsztaty Rodzinne 18 sierpnia 2018 godz. 11:00 MUZEALNA 
KSIĘGA DŻUNGLI Dzikie zwierzęta, tropikalne rośliny i kolorowe ptaki. 
Przenieś się wspólnie z nami na brzeg jednej z egzotycznych, bajkowych 
wysp. Odkryjemy cudowny świat dzikich zwierząt! Dowiemy się, które z 
nich są pod ochroną i jak możemy je uratować. Przygotujemy zwierzęce 
maski i wspólnie wymyślimy ekologiczne przedstawienie, w którym nasi 
zwierzęcy bohaterowie odegrają główne role 
22 sierpnia 2018 r. 11:00 "Stuk - Puk" TO dyliżans w ruch" Stukot kół, 
dźwięk trąbki, uderzenia stempli oraz zgiełk tłoczących się na peronie 
ludzi. To tylko nieliczne z najbardziej charakterystycznych dźwięków 
jakie towarzyszyły XIX- wiecznym dworcom pocztowym. Jak wyglądały i 
w jaki sposób funkcjonowały? Odpowiedzi na te pytania będziemy 
szukać w dźwiękach, zabytkowych przedmiotach i grafikach, które 
pomogą nam stworzyć wyjątkową makietę dworca pocztowego. 
29 sierpnia 2018 r, 11:00 "Filatelistyka TO moje hobby" Podczas 
ostatniego wakacyjnego spotkania wspólnie przyjrzymy się warsztatowi 
filatelistycznemu. Dowiemy się do czego służy klaser, pinceta, lupa czy 
ząbkomierz. Nauczymy się porządkowania znaczków w albumie oraz 
poznamy różne sposoby pozyskiwania cennych walorów filatelistycznych 
do swoich kolekcji. Przewodnikiem po naszych filatelistycznych 
warsztatach będzie jeden z kolekcjonerów znaczków pocztowych. 
Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na warsztaty pod 
numerem telefonu: 713436765 
Organizatorzy Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu i Poczta 
Polska S.A. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ul. Z. 
Krasińskiego 1 50-954 Wrocław Tel. 713436765 

 
Joanna Kwaśna 

Nowe wydawnictwa Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii 
Maltańskiej 

Galeria nowych wydawnictw Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii 
Maltańskiej dostępna jest na stronie: 
https://www.kzp.pl/index.php?artykul=nws-n55-n5549 
Informacje: Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej, 10-109 
Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, filateliamaltanska.pl 

Zdzisław Szaflicki 
Redakcja: Marek Jedziniak, Wydawca: Marek Jedziniak, email: kzp@kzp.pl. 
Pismo bezpłatne, ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej. Archiwalne 
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